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121. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w porozumieniu z Ministrem Spraw We

wnętrznych 

z dnia 21 lutego 1929 r. 

w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji 
p~zez or~ana gmi~ne na polecen~e władz sąd0wych 

1 pn~kuratorsklch. ' 

Na podstawie art. 59 ust. 4 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o po
stępowaniu przymusowe m w administracji (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 34e) zarządza się co następuje: 

§ l. Za wykonanie egzekucji należności pieniężnej 
na polecenie władz sądowych lub prokuratorskich usta
nawia się na rzecz gminy wynagrodzenie w wysokości 
5% od egzekwowanej należności, a jeżeli ściągnięto kwo
tę równającą się tylko części egzekwowanej należności-
5 % ~woty q;e(:zywiś cie ściągniętej, w obu wypadka~h 
p!ęwniej j~dnał< niż pięć złotych. 

§ 2. W sprawach karnych atoli wynagrodzenie gmi
ny nię może przewyższać egzekwowanej należności. 

W tych sprawach pięciGprocentowe wynagrodzenie 
gminy mniejsze niż pięć złotych uzupełnia się do tej 
kwoty o tyle tylko, o ile to jest możliwe po zupełne m 
zaspokojeni~ należności egzekwowanej na polecenie 
władzy sądowej lub prokuratorskiej. 

§ 3. W sprawach cywilnych Z kwoty ściągniętej 
b~dzie pr~~dewszystkiem zaspokojone wynagrodzenie 
gminy za wykonanie egzekucji, zażądanej na podstawie 
tytułu wykpnawczęgp. O ile nie ściągnięto przynaj
mniej kwoty pięciu złotych, wynagrodzenie to do kwo
ty pi~eiu złotych gmina ściąga w drodzę przymusow~
ge . ppst~PQW,Hlia administracyjnego od więrz;yciel~ ią
dającego egzekucji. 

§ 4. Od osoby, przeciwko której orzeczenie jest 
Wykonywanę, wynagrodzenie gminy ściąga się równo
s;z~~nię: Z; należnością egzekwowaną. 

J e~eli nie ściągnięto kwoty potrzebnej na zupełr~e 
za~pokoj~nie należności egzekwowanej i wynagrodzellia 
gm my, Zil uis~czoną część nąleżności uważa się l}wofę 
pqypądają~ą Sk;lrbowi Pąństwą względnie wierzycie
lowi. 

§ 5. Jeżeli egzekucja w sprawie cywilnej nie po
lega na ściągnięciu należności pieniężnej, wysokość wy
nagrodzenia gminy za wykonanie egzekucji oznaczy sąd 
w osobnej decyzji w wysokości od pięci]J do stu złotych, 
zależnie od wartości przedmiotu i warunków egzekucji; 
decyzja ta nie ulega zaskarżeniu. 

Oznaczoną w decyzji kwotę wynagrodzenia ścią
ga . się w razie nieuiszczenia dobrowolnego w drodze 
przymusowego postępowania administracyjnego; §§ 3 
i 4 mają tu zastosowanie. 

~ 6. Wynagrodzenie przewidzianę niniejsz~m roz
p.o,r~ądzet,liem obejmuje t;łkże ~pszta przymusowego po
stęppwama• 

§ 7. Rozporządzenie lllllle)Sze wchodzi w życie 
C dniem piętnastym po dniu ogłoszenia i stosuje się tak-

że do spraw, w których organa gminne nie ukończyły 
egzekucji przed dniem wejścia w życie niniejszego roz~ 
porządzenia. 

W sprawach cYWiJnych przepisy niniejszego roz
porządzenia mają zastosowanie wyłącznie na obszarze; 
na którym obowiązuje ustawa postępowania cywilneio 
Z 1864 r. 

Minister Sprawiedliwości: St. Cap 

Minister Spraw Wewnętrznych: $łatpoj $~Ią.dkow5%i 

122. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 23 lutego 1929 r. 

w sprawie zmian w organizacji ewidencyj kata· 
stru podatku gruntowego w okręgu administra

cyjnym izby skarbowej we Lwowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. 
w przedmiocie obj ęcia przez Ministerstwo Skarbu admi
nistracji skarbowej na ziemi2ch polskich, które wcho
dziły w skład b. monarchji austrjac~o'- węgierskiej 
(Dz. P. P. P. Nr. 31, poz. 261) oraz art. 15 ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
zarządzam co następuje: 

~ l. Zwija sil< ewidencję kątastru podat~u grun
towego w Birczy ą j~j agen~y pr.zekazuje się ewidencji 
katastru podatku grur1towego W Dobromilti. 

§ 2. Zwija się ewidencję katastru podatku grun
towego w Bukowsku a jej agendy prcekazuje się ewi
dencji katastru podatku gruntowego w Sanoku. 

§ 3. Zwija się ewideącję katastru podatku grun
towego w Busku a jej agendy przekazuje się ewidencji 
katastru podat~u gruntowego vy KąmhO!ł!=e Strumi~ 
łowej. 

§ 4. Zwija się ewidencj~ katastru podatku grun
towego w Baligrodzię a jej ageądy przekazuje się ęwi-
dencji katastru podatku gruntowego w Lisku. . . 

§ 5. Zwija się ewidencję katastru podatku gru~
t~wego w Haliczu, a jej agend;, prcekazuje się eWJ
dencji J<atastru podatku gruntowego w Stanisławowie. 

§ 6. Zwija się ewidencję katastru podatku grun
towego w Ustrzykach Dolnych a jej agendy przeka
zuje się ewidencji katastrfl podatku gruntowego 
w Lisku. 

§ 7. Zy.rija się ewidencję katastru podatku grun
towego w Zurawnie a jej agendy prceka,zuje się ewi~ 
dencji katastru podatku gruntowego w ZydaC2;owie. 

§ 8. Rozporządzeni~ niniejsze wchQdzi w iycie 
Z pniem l kwietnia 1929 rO~4. 

Mini&tęr Skarbu: G. Czechowie.? 




