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Dziennik Ustaw. Poz. 128, 129 i 130.

§ 5. Złożenie ; pr zesyłek i ładunków do hangarów
oraz ich odbiór nas tępuje na podstawie deklaracji pisemnej skierowanej do kierownictwa hangarów, stwierdzonej podpisem składającego, lub jej;!o pełnomocnika
i zawieraj ącej daile o rodzaju, wadze oraz przybliżonej
powierzchni, potrzebnej dla złożenia ładunków, jak również stwierdzaj ącej poddanie się ok reślonym w regulaminie przepisom i warunkom korzystania Z; hangarów.
§ 6. Regulamin określający warunki przykcia przei ładunków do złożenia w hangarze, ich odbioru
oraz korzystania Z; hangaru ogłoszony będzie przez l\łi
nistra Przemysłu i Handlu w Monitorze Polskim.

kowi kmcelaryjnemu jako komornikowi z powodu wykonywania tych czynno ś ci poza ich zwykłem miejscem
służbowe m służy prawo do diet w myśl ogólnych przepisów o nal eżnoś ciach za podróże służbowe.

§ J.. Do sekretarzy i urzędników kancelaryjnych
jako komorników mają poza tern odpowiednie zastosowanie §§ 3 do 6 i 10 do 12 rozporząd<:enia z dnia 30
marca 1905 r. dotyczące strawnego dla organów sądo
wych (Dz. u. p. austr. Nr. 54).

syłek

rozporządzenia

§ 7. Wykonanie niniejszego
wierza

si~ urzędowi

po-

Nr. 15.

po

§ 4. Rozporz ądzenie niniejsze wchodzi
upływie siedmiu dni po dniu ogłos zenia.

Minister

Sprawiedliwości:

Przemysłu

St. Car

i Handlu: E. Kwiatkowski

130.
Rozporządzenie

Minister Skarbu: G. C zechowicz

Ministra

Ministra

Sprawiedliwości

z dnia 25 lutego 1929 r.
w sprawie strawnego i drogowego dla organów są
dowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

129.
Rozporządzenie

życie

morskiemu.

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7-go
dnia po ogłoszeniu.
Minister

w

Sprawiedliwości

z dnia 25 lutego 1929 r.
o wynagrodzeniu sekretarzy sądowych i urzędni
ków kancelaryjnych jako komorników w okręgach
sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz
sądu okręgowego w Cieszynie za wykonywanie
czynności egzekucyjnych.
Na podstawie art. XXXIV ustawy z dnia l sierpnia 1895 r. wprowadzającej procedurę cywilną (Dz. u.
p. austr. Nr. 112) zarządzam co następuje:

Na podstawie art. XXXIV ustawy Z dnia 1 sierpnia 1895 r. wprowadz;aj ącej p rocedur ę cywilną (DZ'. u.
p. austr. Nr. 11 2) zarząd zam co nas tę puje:

§ 1. Rozporząd ze nie z dnia 30 marca 1905 r.
w sprawie strawnego i drogovv'ego dla organów sądo
wych (Dz. u. p. austr. N r. 54) w brzmieniu nadanem
mu rozporządzeniami z dnia 19 kwietnia 1921 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 36, poz. 221), z dnia 29 maja 1923 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 58, poz. 414) i z dnia 20 czerwca 1925 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 448) ulega następującym
zmianom:
1. § 2 otrzy muje brzmienie następujące:
.
"Strawne za wykonanie wszelkich czynności, okre-'
ślonych w ustępie pierwszym § 1, wynosi 2 zł., a gdy
chodzi o ściąg nięcie należnoś ci oznaczonych w § 104
instr. sąd. - l zł."
,
. 2. Ustęp pierwszy § 8 otrzymuje brzmienie nastę

§ 1. Sekretarze sądowi i urzędnicy kancelaryjni
w okręgach s ądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie
oraz s ądu okr ę gow ego w Cieszynie za wykonywanie
poza budynkie m sądo wym czynnoś ci egzekucyjnych jako komornicy pobierają wynagrodzenie w podwójnej wysokości strawnego ustanowionego dla organów sądo
pUJące:
wych.
,,] eżeli woźny sądowy do miejsca czynności urzę
Czynności, które w myśl §.384 i 386 instr. sąd. biudowych musi odbyć drogę, wynoszącą tam i zpowrotem
ro komornika załatwia samodzielnie, nie uprawniają do 4 klm., wówczas należy mu s ię drogowe po 30 gr. ia
odrębnego wynagrodzenia jako częś ć składowa czynnokażdy choćby rozpoczęty kilometr odbytej drogi, a jeści głównej podlegającej opłacie w e dług ustępu 1.
żeli podczas tej drogi nie wykonywa czynności, określoPostanowienie ustępu drugiego nie ma zastosowa-. . nych w ustępie pierwszym § l, lecz jedynie uskutecznia
nia w wypadkach uprzedniego oszacowania rzeczy ru- doręczenia - drogowe w podwójnej wysokości."
chomy.ch, które mają być sprzedane w drodze licytacji
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po
(§ 386 L. 7 instr. sąd., § 275 o. e.).
upływie siedmiu dni po dniu ogłoszenia.
§ 2. Wynagrodzenie za czynności wymienione w ust~
pie 1 § l nie należy się, jeżeli sekretarzowi lub urz~dni- Minister Sprawiedliwości: St. Car
WlIrszawa.

Drukarnia

PlIństwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

N!! 30130.

Sprawiedliwości.

45029 P

------------------Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje palistwowe
Prenumerate uiszczać należy najpóźniej na 2 ty·~odnie przed rozpł'lczęciem każdel10 kwartału..
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych nUmerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnelto kolejnello Dumeru.
6

opłacaj"

zł.

urzędów

