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niu przymusowem w adminishacji (Dz. U . R. P. 
Nr. 36, poz. 342). 

§ 12. Rozporządzenie mmeJsze obowiązuj z na 
całym obszarze Rzec zypospolitej Polskie j z wyjąt
kiem Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem ogło_szen ia. 

Minister Reform Rolnych: Witol-l Stanźewźcz 
Mini'ster Robót Publicznych: Moraczewski 
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ig . Matuszewski 

294. -
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 

ROLNYCH 

z dnia 16 kwietnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rol
nictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, prze
prowadzane przy dokonywanej przez · urzędy ziem-

skie przebudowie ustroju rolnego. 

Na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezyden
ta R zeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r . o prze
prowadza niu meljoracji przy dokonywanej pr,zez 
urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolneg.o (Dz. 
U. R. P. Nr. 34, poz. 320) zarządza się co nastę
puje: 

§ 1. Przewidziana w ·ad. 11 rozporządzenia 
P.rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. 
o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej 
przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego 
(Dz. U . R. P . Nr. 34, poz. 320) pomoc kredytowa mo
że być udzielona właścicielom gruntów, którzy 
obowiązani są do udziału w kosz tach za wykonane 
lub mające się wykonać prac e i roboty, wymienione 
w arf 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej. Dotyczy to zarówno właścicieli gruntów, które 
poddane są przebudowie ustroju -rolnego, jak i wła
ścicieli grun tó w, któ.re znajdują się poza obrębem 
teren~ podlegającego przebudowie, lecz które obję
te są meljorac jami, przepro wadza nemi na mocy ro,z
porządz enia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 2. Z pomocy kredytowej mogą korzystać 
osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne, chcące ko
rzystać z tej pomocy muszą po siadać .obywatelstwo 
polskie i nie mogą być ograniczone w prawach oby
watelskich wyrokiem sądowym. 

§ 3. P omoc kredytow a będzie polegała: 
a) na kredytowaniu właścicielom gruntów na

leżnych opłat za wykonane prace i roboty 
meljoracyjne (c zęść 1 a rt. 11 rozporządze
nia Prezydenta R zeczypospoliteil, 

b) na udzielaniu właśc icielom grumtów poży
czek na wy kona nie robót meljoracyjnych 
(cz. 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospol i tej) . 

§ 4. 1) W ymienione w częśc i 1 art. 11 rozpo
rządz~nia Prezydenta Rzeczypospolitej opłaty na
le żne od właścicieli gruntów za wykonane eksperty
zy i prace mel joracyjne, których wysokość ustalona 
zos tała w myśl art. 9 tegoż rozporządzenia, mogą być 
zakredytowane w całości lub częściowo na skutek 

prośby wniesionej prze z zobowiązanego za poś re
dnictwem powiatowego urzędu ziemsk,iego przed 
terminem płatności ustalonym w ,naka:zie płatniczym. 

2) W wyjątkowych wypadkach okręgowy urząd 
ziemski może objąć kredyte m opł:dy względnie raty 
opłat, których termin płatności już zapadł. 

§ 5. 1) Okręgowy urząd ziemski po r ozpa
trzeniu wniesionych podań i zbadani-u we właściwej 
drodze prawdziwośc i napro·wadzonych okoliczności , 
poweżmie decyzję codo zakredytowaJOia opłat. 
Opłaty te, o ile chodzi o opłaty za ekspertyzy mogą 
być zakredyłowane na okres czasu do lat czterech, 
wszelkie zaś opłaty w razie wykonania projektów 
i przeprowadzenia r'obót na gruncie mogą być kre
dytowane na okres czasu do lat 12. 

2) p.owyższe czasokre sy liczyć się będą od naj
bliższego 1 grudnia po doręczeniu nakazu płatnicz e
go, ustalająceg:o wysokość dłu żnej opła ty w myśl 
art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo'spolitej . 

§ 6. 1) Decyzja .okręgowego urzędu ziem
skiego powzięta w myśl § 5 jest ostateczna. 

2) Samo wniesienie podania o zakredytowanie 
opłat, o ile ,nie zostanie przez okręgowy urząd ziem
ski uwzględnione, niema wpływu na termin płatności 
us-talony w nakazie za·pfaty wydanym na podstawie 
art. 9 r,oz-porządzenia Pre'lydenta Rzeczypospoiitej 
ani też na ewentualnie narosłe kary za zwłokę. 

§ 7. 1) Przewidziane w czę ści 2 art. 11 rozpo
rządze-nia Prezyde.nta Rzeczypospolitej pożyczki mo
gą urzędy ziemskie przyznawać zainteresowanym 
właścicielom gruntów, którym w myśl cz. 2 art. 2 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pozo
stawiono wykonanie robót przewidzianych w p . b) 
i c) art. 1 rozporządzenia Prezyden ta R zeczypospo
litej. 

2) O przyzna-niu pożyczki decyduje ostatecz
nie okręgowy urząd ziemski. 

3) Pożyczki te wypłacane będą według uzna-' 
nia okręgowego urzę du ziemskiego w całości 
lub ratami w miarę postępu robót i udzielane na 
okres czasu do lat 12. Okres ten l iczyć się będzie od 
najbliższego 1 grudnia po dn iu wypłaty pożycz ki, 
przy pożyczkach zaś płatnych ratami po wypłacie 
pierwszej raty. 

4) Pożyczk i będą przyznawane do wysokości 
sumy ko sztorysowej robót meljoracyjnych po potrą
ceniu wartości świadczeń w naturze, ma terjałów 
i t. p.,o ile takowe mogą być do starczone przez zain
teresowanych właścicieli grun tów. 

§ 8. Od zakredytowanych opłat i udzielo
nych pożyczek będą pobierane odse tki w wysokości 
4% w stosunku rocznym. Procenty są płatne z dołu 
w dniu 1 grudnia każdego roku. Nadto Pań
stwowy Ba·nk Rolny pobierać będzie od dłuż
ników na pokrycie kosz tów, zw iązanych z ad
mini s tra c ją za kredytowanych opłat i udzielonych 
pożyczek -doda tek adminis tracyjny w wysokości 
określonej w myślpostano-wień § 34 statutu Pańs two
wego Banku Rolnego. Dodatek administracyjny bę
dzie pobierany zgóry przy za kredytowan iu opłat lub 
udzielaniu pożyczk i względnie jej I-szej nt y, a na
stępnie w terminach płatnośc i dalszych rat. 
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§ 9. 1) Pożyczki udzielone na podstawie ni
niejszego rozporządzenia jak też i zakredytowane 
opłaty są spłacaLne w amortyzacyjnych ra,tach rocZ
nych. 

2) Termin płatności pieł':wszej raty przy iJO
życzkach przypa,da na dzień 1 grudnia po upływie 
dwóch lat ,od o,kresu wskazanego w ustępie 3 § 7, 
zaś przy p.ożyczkach wypłacrunych ratami w dwa la
ta po wypłaceniu ostatniej mty, nie pÓŹlniej jednak 
ja,k po upływie lat pięciu od najbliższego 1 grudnia 
po wYlpłaceniu piel'wszej raty pożyczki . 

3) Termin płat'ności pierwszej talty zakredyŁo
wanej opłaty przypada na dzień 1 grudnia po upły
wie ,dwóch lat ,od dnia doręczenia nakazu zapłaty. 

§ 10. 1) Przy zakredytowaniu opłat (§ 3 p. a) 
sumy mające być zakredybowane, będą ,obHczane 
w zło,tych w 'zło'cie według kursu obowiązującego 
w dniu wydania nakazu płatniczego . 

2) Pożyozki (§ 3 p. b) winny być udzielane 
w złotych w zło,cie, a wyplacane w złotych według 
kursu ;ob()lwią~u1ącego w dniu poprzedzającym ZMZą
d2:enie Pań~twowego Banku Ro'lnego, dotyczące wy
płaty pożyc:z,ki. 

3) Biorący pożyczkę lub uzyskują'cy zakredy
towa'nie opłat winni zobowiązać się do zwrotu od
nośnych sum w złotych iW złocie . 

4) Postanowienia niniejszego para'grafu nie ma
ją zastosowania do pożyczek udzielanych i opłat za
kredytowanych na okres cza'su, nieprzekraczający lat 
pięciu. 

§ 11. Koszty prac melj'oracyjnych przeprowa
dzanych na rachunek osób zainter esowanych 
(część 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospo1itej), jako też pożyc'zki lna wykonanie robót 
(.częśc 2 art. 11 rozrporządzenia , P,rezyden:ta RlZeczy
pospolitej) pokrywane będą z kre'dytów przeznac'z,o
nych na ten cel corocznie w budżecie Ministerstwa 
Re,form Rolnych. 

§ 12. 1) Opłaty bę.dą kredytowane a pożye,z
ki wypłacane na skrypty dłużne z ubezpieczeniem na 
h~pote,ce .objętych meljoracjami gospodarstw lub in
nych nieruchomości ziemskich. 

2) W skrypcie dłużnym podpisanym przez 
dłużnika winny byc wytnieniorte wszystkie warunki, 
na: jakie zalkredytówane zostały opłaty lub udzielo
ne pożyczki, w szczególności ,zaś winny być po
czynione zastrzeżenia: co do obowiązku konserwo
wam:ia .przez za~nteresowanych wyk,onanych urzą
dz,eń. 

3) ZabeZlpiee:zooie h~poteczne może być za,stą
pione prze'z poręczenie hipnteczne lub 'solida,rną od
powiedzial'llość dosltatecznej gr~py posiadaczyob· 
jętych melioralc}ami gruntów, 'z tern je,dnak, że z,akre
dytowana suma lub udzie,lona pożyczka będzie na 
kos'z-Ł dłu:hnik'a zabezpiecz'olna hipoteczn1e po wy:wo
łanlu lub uregulowaniu h~po{ek, o ile Pańs.twowy 
Bank R.olny uzna to za potrzebne. 

4) Spółki wOtdne w rozumieniu. art. 133 usta
wy wOIdnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. 
z r. 1928 Nr. 62. poz. 574), ota'z gminy wiejskie wolne 
są od udzielania ~abez:pieozelnia hipotecznego, przy
czem 'obciążenie spółe,k wodnych i gmirn wiejskich 

może być dokonane tylko 'za: zezwoleniem właści
wych wła~z nadzorczych. 

§ 13. W razie nieurodzaju, klęsk żywioło
wych, śmierci lub ciężkiej choroby dłużnika, lub je
dynego istotneg'O żywiciela jego rodziny, może okrę
gowy urząd ziemsk,i odr,oczyć dłu~nikowi termin 
płatności na o'kres do lat dwóch. 

§ 14. 1) Należności z tytułu udzielonych po
życzek lub zakredytowanych opłat, niespłacIone 
w terminie przewidzianym w skrypcie dłużnym, będą 
uważane za zaległe . Od sum zaległych będą pobie
rame kary za zwłokę w wysokości przewidzianej sta
tut~m Państwowego Balnku Rolnego. 

2) Należności zaległe wraz z karami będą ścią
gane przez Państwowy Bank Rtlilny w tlrybie prze
widzianym dla ściągania bezspornych należności 
ska'rbowych ,(§ 11 statutu Państwowego Banku Rol
nego). 

§ 15. Dłuimikowi służy prawo spłacenia w ca
łości lub części udzielonej pożyczki względnie za
kredytowanej opłaty przed terminem płatności. 
Opłacony zgóry dodatek admini,sŁracyjny nie podle
ga zwrotowi. 

§ 16. Niedopełnie.nie przez dłu~nika zawar
tych w skrypcie dłużnym warunków, w szczególno
ści zaś zaniedbanie kOll'se'rwacji urządzeń mel].oracyj
nych. pociągnąć może za sobą w razie uznania 
OIkręgowego urzędu ziemskiego przedterminowe 
ściągnięcie w całości lub w części pożyczonej lub za
kredytowanej sumy. O swej decyzji zawiadomi 
okręg,owy urząd ziemski zairuteresowanego za po
średnictwem właściwego oddziału Państwowego 
Banku Ro1nego, wy~llaczając termin trzymiesięczny 
do spłacenia w całości po'zostałej dłużnej kwoty. 

§ 17. 1) Administrowanie zakredytowanemi 
opłatami i udzielonemi pożyczkami powierza się 
Państwowemu Bankowi R o'],n emu, który jest ,obowią
zany do wypłaty pożyczek oraz należytego zabez
pieczenia. :pożye:zek i 'opła1t kredytowanych, ja,k 
też do przyjmowania i ściągania wszelkich na'leżno
Śc1, wypływających z udzielonyeh pożyczek i za
kredytowanych opłat; nillł7ależnie od te go Państwo
wy Bank Rolny będzie przestrzegał, aby zobowią· 
zania składa'ne przez dłużni,ków odpowiadały prze
pisom prawnym, tud2)ież aby spłata zakredyŁowa
nych opłat i pożyczek następowała w sposób przepi
sa:ny w skryptach dłuŹ'nyGh; wreszcie obowiązkiem 
Państwowego Banku Rolneg,o będzie wprowadzenie 
dla pożyczek i zakre<dytowanych opłat odrębnej 
k,sięg'owości, 'ora'z składanie Ministrowi Ref,orm Rol
nych rzecZ'Owych sprawozdań w formie i termina~h 
określonych przez Ministra Reform Rolnych. 

2) WpłY1wy z tytułu wszelkich na,leżności, wy
pływające z udzieloonychpożyczek i zakredytowa
nych opłat Państwowy Bank RQ,]ny będZlie ~płacał 
w marcu każdegol'oku do Centralnej Ka'sy :::'karbo
wej na właściwe pozycje budżetu MinIsterstwa Re
form Rolnych. 

§ 18. Za właścicieli gruntów w fO'zumien~-;l Ai
niejszeg'O r'o~pClrządze,nia uważa si~ także b'sobll, po-
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siadające grunty w charakterze właściciela, a nie
posiadające uregulowanego tytułu włas·nośs i. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Woje
wództwa Śląskiego. Równocześnie ,tracą moc prze
pisy rozporządzenia Ministra Reform Ro<lnych z dnia 
14 stycznia 1927 L, wydanego w IporD'zumieniu z M-i
nistrem Skarbu o państwowej pomocy kredytow~j 
przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 36), 
o ile dotyczą pomocy kredytowej 'na meljoracje prze
prowadzone w związku ze scaleniem. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ig. Matuszewski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

295. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA REFORM ROLNYCH 

z dnia 16 kwietnia 1929 r. " 

W sprawie sposobu pobierania opłat za prace melio
racyjne dokonywane przy przebudowie ustroju 

rolnego. 

Na mocy ClJrt. 9 rozporządzenia Prezydenta Rze·· 
czypospolitej z dn,ia 16 marca 1923 r. o przeprowa
dzaniu meljo'racji przy dokonywanej przez urzędy 
ziemskie przebudowie ustroju rolneg,o (Dz. U. R. P . 
Nr. 34, poz. 320) zarządz,am co następuje: 

§ 1. 1) Po uprawomocnieniu się orzeczenia 
ostatecznie zatwierdzaj ą cego pracę nad przebudową 
ustroju rolnego , w związku z którą .prt eprowadzono 
prace meljoracyjne, względnie po umorzeniu postę
powania w powyższ ej sprawie, okręgowy urząd 
ziemski w myśl ustępu 1 art. 9 powołanego wyżej 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, doko
na rozkładu opłat (art. 6 i 7), przypadających na po
szczególne grunty, a po ogłoszeniu tego podziału 
w trybie przewidzianym art. 15 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej, nakazami płatniczemi po
wia,domi właścicieli tych gruntów o przypadającej 
na każdego z nich wysokości opłaty, w których to . 
nakazach winna być podana ogólna suma należnej 
opłaty i dodatku administracyjnego na rzecz Pań
stwowego Banku Rolnego, jak też termin płatności 
tej opłaty. Nakazy płatni cze należy doręczyć w try
bie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o za-

kresie działania Ministra Reform Rolnych i organi
zacji urzę dów i komisy j ziemskich (Dz. U. R. P. 
Nr. 90, poz. 706). 

2) Termin pła tno ści ustalony będzie na 6 do 10 
mieiięcy od da ty doręczenia nakazu płat ni c zego. 

§ 2. Kwoty wyszczególnione w nakazach płat
niczych (§ 1) należy wn'osić do właściwego oddziału 
Państwowego Banku Rolnego. 

§ 3. Płatnicy nie mogący ui ś cić opł a t w ter
minach ustalonych nakazem płatniczym mogą ubie
gać się o zakre,dyŁowanie nal eżnoś c i (cz. 1 art. 11 
rozporządzenia Prezyde nta Rzeczypospol itej) i wnieść 
w tym celu podanie do wła,:ciwego okręgowego 
urzędu z·iemskiego w ciągu dwóch miesięcy od do 
ręczenia nakazu pla tniczego. \V wyjątkowych wy
p~.d~ach okręgo:NY urzą d zie~ski moż~ i po upły
wie tego termlll u uw.zg lędlllc podallle o zakre
dytowanie. 

§ 4. Od sum niewpłaconych w przypadających 
terminach będzie ściągana kara za zwłokę w wyso
kości, pobieranej przez PańSTWOWY Ba·nk Rolny 
zgodnie ze statut em Państwowego Banku Rolnego. 
Kwoty niewpł?_ cone w te rminac h i kary będą ścią
gane w sposób przepisany dla eqzek ucji n ależytości 
w myśl § 11 statutu Państwowego Banku Ro ln e.~ o . 

§ 5. O:aęgowe ur zę dy ziemskie będą s;-- orzą
dzały wykazy osób pociągniętych ostdr:. cznie do Li
szczenia opłat, z wyszc zególnieniem sum, naJ eŻ ~łych 
do pobrania w da nym term;nie płatn o ś ci. Wykazy te 
okręgowe urzę dy z,iemskie będą prze s yła ły Pań
stwowemu Bankowi Rol nemu. 

§ 6. W końcu kadego kwartdu Pańs twowy 
Bank Rolny przekazuje pobrane kv.; 'Jty z t ytułu na
leżnychopłat i ściągnię~yc h ka r d ,) G ei tra !nej Kasy 
Skarbowej na właściwe pozy.: je budżetu t.linistet
stwa Re for m R nlnych _ Za śc i ąganie opła t i prowa
dzenie księgowo ~ci Państwowy Bank Rolny będz,ie 
pobierał od płatników łącznie z wpłatami dodatek 
administracyjny w wyso kości okre śl o ne j w myś l po
sta nowień § 34 statutu Państwoweg o Banku Rol nego. 

§ 7. Za wła śc icieli gruntów w rozumieniu ni
niejs'Zego rozporządzenia uważa się b/de osoby po
siadające grunty w charak terze właś ciciela, a niepo
sia,dające uregulowanego tytułu własnoś ci. 

§ 8. Ro zporządzenie 'nin iejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej Z wyjątkiem Województwa 
Śląskiego. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczcno z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 46016 P 

Kopto czekowe Pocztowej Ka~y Oszczędności N!! 30130. Cena 40' gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zI. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Preaumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 łyl!odnie 'przed rozpoczęciem każde20 kwartalu. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. naJeży wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłoczQle po otrzymaniu następnel!o kolejnego numeru. 




