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472. 

ROZPORZĄDZENIE 
INISTRA REFORM ROLNYCH 

z dnia 5 lipca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli
wości i Skarbu o państwo.wej Po.mo.cy kredytowej 
na cele budo.wlane przy scalaniu gruntów i zamianie 

gruntów zastępującej scalenie. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92', 
poz. 833 z r. 1927), oraz art. 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. 
Q państwowej pomocy kredytowej przy zamianie 
gruntów zastępującej scalenie (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
Po.z. 197) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1) Państwowa pomoc kredytowa dla ce
lów budowlanych przy scalaniu gruntów i zamia
nie gruntów zastępującej scalenie może być udzie
lo.na na: 

a) przeniesienie budowli, 
b) wzniesienie (wykończenie) nowych budyn

ków mieszkalnych i gospodarczych. 

2) Otrzymujący pomoc kredytową mogą użyć 
część uzyskanej pożyczki na wyrób materjałów bu
dowlanych dla celów wymienionych w części 1 te-
go . paragrafu. . 

§ 2~ 1) Z państwowej pomocy kredytowej 
mogą korzystać obywatele Państwa Polskiego nie
ograniczeni w prciwach obywatelskich wyrokiem są
dowym, o ile nie posiadają własnych środków na 
urzeczywistnienie celów w § 1 wskazanych: 

a) których gospodarstwa zostały scalone lub 
są scalane na podstawie ustawy z dnia 31 
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmie
niu pierwotnem, jako też w brzmieniu usta
lonem ustawą z dnia 18 grudnia 1925 r. i roz
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej ' 
z dnia 3 września 1927 roku (Dz. U. R. P. 
z r. 1927 Nr. 78, poz. 680), o ile w związku 
z tem przenoszą budowle na nowe otrzyma. 
ne w związku ze scaleniem kolonje, 

b) osohy, których gospodarstwa uległy po 
dniu 21 września 1923 r. lub ulegną zamia
nie, jeżeli ta zamiana uczyniła zbędnem . 
postępowanie scaleniowe i jeżeli zamiana 
gruntów łączy się z przeniesieniem zabudo
wań na nowe kolonje, 

e) uczestnicy scalenia, którzy z powodu prze
prowadzenia: scalenia przesiedlili się lub 
przesiedlają się na grunty położone poza 
obszarem scalenia, oraz osoby, które 
w myśl przepisów poszczególnych ustaw 
będą, pod względem uprawnień do pomocy 
kredytowej. postawione narówni z uczest
nikami scalenia. 

2) Na cele wskazane w § 1 niniejszego rozpo
rządzenia pomoc kredytowa może być udzielana 

także osobom, które przeprowadziły scalenie swych 
gruntów po dniu 21 września 1920 roku na podsta
wie przepisów obowiązujących przed wejściem w 
życie ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku. o scalaniu 
gruntów. 

§ 3. Pańslwowa pomoc kredytowa będzie 
udzielana w formie pożyczek gotówkowych z fun
duszów przeznaczonych na ten cel corocznie w bud
żecie Ministerstwa Reform Rolnych. Pożyczki te 
będą doraźne lub kosztorysowe. 

§ 4. Pożyczkami doraźnemi będą pożyczkI 
udzielane na poszczególne mniejsze roboty budo~la.;. 
ne w wysokości do 1.500 złotych na jedno gospodar
stwo, spłacalne w terminie nieprzektaczającym lat 
dziesięciu. 

. § 5. 1) Pożyczkami kosztorysowemi bę'dą ~o
zyczki uzasadnione kosztorysem i planem zamie
rzonej budowy, pożyczki te nie mogą przekraczać 
z reguły kwoty 3.000 zł. ..' . 

2) W wyjątkowych wypadkach dla gospo
darstw, położonych na terenie działania rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22niar
ca 1928 r. €l naprawie ustroju rolnego gospodarstw 
przeciętych ,granicą wschodnią Państwa, na terE~;; 
nach szczególnie zniszczonych przez wojnę, na tę.:. 
renach, których racjonalne zabudowanie posiada 
specjalne znaczenie i t. p., mogą być udzielane po.;. 
życzki kosztorysowe w sumie wyższej nieprzekra
czającej jednak 75% sumy kosztorysowej ustalonej 
przez okręgowy urząd ziemski w' granicach wy-
znaczonych w § 10. . 

3) Pożyczki kosztorysowe wypłacane będą 
według uznania okręgowego urzędu ziemskiego 
jednorazowo lub ratami w miarę postępu robót bu
dowlanych i będą udzielane na okres do lat trzy-
dziestu. -

§ 6. 1) Po'życzki powyższe będą przyznawały 
okręgowe urzędy ziemskie na skutek podań ' wnie
sionych za pośrednictwem powiatowych urzędów, 
ziemskich po stwierdzeniu we właściwej drodze, że 
wymienione w podaniu okoliczności uzasadniające 
potrzebę kreqytu są prawdziwe i że udzie,lenie po
życzki jest niezbędne. 

2) O decyzji swej. która jest ostateczną okrę
gowy urząd ziemski zawiadomi petenta, w razie 
zaś przyznania pożyczki i właściwy oddział Pań
stwowego Banku Rolne'go, ustalając przytem termin 
spłacalności. pożyczki. 

§ 7. Pożyczki mogą być udzielane tylko tym 
osobom, które zobowiążą się do przeniesienia bu
dow.li lub wzniesienia nowych budynków miesz
kalnych i gospodarczych (§ 2), .przytem pożyczki 
kosztorysowe wydawane będą pod warunkiem, że 
budynki wskazane na zaaprobowanym przez okrę
gowy urząd ziemski planie będą wznoszone w miej
scu wyznaczonem przez okręgowy urząd ziemski 
po porozumieniu i uzgodnieniu z ubiegającym się 
o pożyczkę. Ubiegający się o pożyczkę winien zło
żyć piśmienne oświadczenie, że roboty budowlane 
wykona zgodnie z instrukcją, którą otrzymywać bę
dzie od okręgowego urzędu ziemskiego. Ubiegaj<\.,' 
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cy się o pożyczkę doraźną Wllllen złoźyć zobowią
zanie, że podda się kontroli urzędów ziemskich co 
do wykorzystania przyznanej pożyczki, a to pod ry
gorem natychmiastowego ściągnięcia tejże. 

§ 8. 1) Pożyczki będą przyznawane w zło
tych w złocie, a wypłacane na skrypty dłużne w zło
tych według kursu obowiązującego w dniu poprze
dzającym zarządzenie Państwowego Banku Rolnego 
dotyczące wypłaty pożyczki. Biorący pożyczkę win
ni się zobowiązywać do zwrotu odr:ośnych sum 
w zł'otych. w złocie. Od pożyczek udzielonych będą 
pobieral1e odsetk i w wysoko~ ci 4 % w stosunku rocz- -
nym. Nadto Państwowy Bank Rolny pobierać bę
dzie od dłużników na pokrycie kosztów związanych 
z administrac j ą pożyczek dodatek administracyjny 
ustalony w sposób okreslony w § 17 rozporządzenia 
Prezydenl.ł Rze czypospol itej z dnia 14 maja 1924 r. 
(Dz . U. R. P. Nr. 43, poz. 450), Dodatek ten będzie 
pobierany zgóry przy wypłacie p nżyczki względnie 
jej rat, a następnie przy spłacie rat p,-,życzki. 

2) Do pożyczek udzielanych na okres do lat 
pięciu nie będzie miał zastosowania obowiązek 
zwrotu tych pożyczek w złotych w złocie. 

§ 9. 1) Pożyc~ki udzielane na podstawie ni
niejszego rozporządzenia będą spłacalne w ratach 
rocznych. 

2) Termin płatności pierwszej raty amortyza
cyjnej przypada na dzień 1 grudnia po upływie 2 lat 
od wypłaty pożycz ki , zaś przy pożyczkach wypła
conych ratami w 2 lata po wypłaceniu ostatniej ra
ty nie później jednak jak po upływie lat 5-ciu od naj
bliższego 1 grudnia po wypłaceniu pierwszej raty 
pożyczki. 

§ 10. Suma obciążeń jednego pożyczkobiorcy 
z tytułu udzielenia pomocy kredytowej na ,podsta-
wie niniejszego rozporządzenia, jak też z tytułu 
przeprowadzenia prac meljoracyjnych na podsta
wie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljo
racji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie prze
budowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, 
poz. 320) winna mieścić się łącznie z istniejącem ju'ż 
obciążeniem hipotecznem danego gospodarstwa w 
granicach 50 % wartości gruntów każdego pożycz
kobiorcy. 

§ 11. Pożyczki będą zabezpieczone na hipo
tece scalonych gospodarstw lub innych nierucho
mości ziemskich. W skrypcie dłużnym podpisanym 
przez dłużnika będą wyszczególnione wszystkie wa
runki, na jakich została udzielona pożyczka. Zabez
pieczenie hipoteczne może być zastąpione przez po
ręczenie dwóch osób odpowiedzialnych majątkowo, 
z tem jednak, że udzielona pożyczka będzie zabez
pieczona hip 0tecznie na koszt dłużnika po wywo
łaniu lub uregulowaniu hipoteki, o ile Państwowy 
Bank Rolny uzna to za potrzebne. 

§ 12. W razie nieurodzaju, pożaru lub innej 
żywiołowej klęski, śmierci albo ciężkiej cheroby 
dłużnika lub jedynego istotnego żywiciela jego ro
dziny i t. p. mogą być dłużnikom na ich prośbę 
udzielone ulgi w spłacie pożyczki, bądź to w formie 

odroczenia terminu płatności, przypadającej raty 
odsetek na okres do lat 2 z ewentualnem przesunię
ciem terminu spłaty kapitału pożyczkowego, bądź 
też w formie rozłożenia przypadającej raty na po
zostałe terminy płatności rat. Odroczenie termi
nu płatno ści raty nie może pociągnąć za sobą prze
dłużenia okresów spłaty pożyczki przewidzianych 
w §§ 4 i 5. 

§ 13. Właściciele budowli zarówno mieszkal
nych jak i gospodarczych, którzy otrzymali pożyczki 
budowlane winni budowle ubezpieczyć od ognia w ter
minie dni 14-stu od dnia pokrycia dachem wypro
wadzonych ścian budowli. Ubezpieczenie powyżej 
wymienionych budowli, należy uskutecznić na za
sadzie ustaw obowiązujących w tym względzie. 
W razie nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej 
w terminie miesięcznym od dnia pokrycia dachem 
budowH, mocen jest Państwowy Bank Rolny doko
nać ubezpieczenia na koszt pożyczkobiorcy. 

§ 14. Należności z tytułu pożyczek niespła
conych w terminie przewidzianym w skrypcie dłuż
nym bądź też w terminie odroczonym będą uważane 
za zaległe. Od sumy zaległej będzie pobierana kara 
za zwłokę w wysokości ustalonej w sposób przewi
dziany statutem Państwowego Banku Rolnego. Na
leżności zaległe będą ściągane przez Państwowy 
Bank Rolny w trybie przewidzianym dla ściągania 
bezspornych należności skarbowych(§ 11 statutu 
Państwowego Banku Rolnego). 

§ ·15. Dłużnikowi służy prawo spłacenia 
w całości lub w części pożycz ki przed terminem jej' 
płatności . Opłacony zgóry dodatek administracyjny 
nie podlega zwrotowi. 

§ 16. Okręgowe urzędy ziemskie uprawnio
ne są do wykonywania nadzoru nad celowem i pra
widłowem użyciem pożyczek. 

§ 17. 1) Udzielona pożyczka meże być we,. 
dług uznania okręgowego urzędu ziemskiego ścią
gnięta przed terminem w następujących wypadkach: 

a) jeżeli dłużnik nie dopełnił warunków za
strzeżonych w skrypcie dłużnym, 

b) jeżeli dłużnik nie użył pożyczki w terminie 
i na cel wskazany przy jej udzieleniu, 

c) jeżeli posiadłość, na które~ zabezpieczono 
pożyczkę jest umyślnie lub przez niedbal
stwo niszczona, a okoliczności powyższe 
zostaną stwierdzone przez urzędy ziemskie. 

2) O swej decyzji, która jest ostateczną zawia
domi okręgowy urząd ziemski dłużnika za po
średnictwem wł.aściwego oddziału Państwowego 
Banku Rolnego, wyznaczając trzymiesięczny termin 
do spłaty całej pozostałe,j należyto ś ci. 

§ 18. 1) Administrowanie pożyczkami udzie
lonemi na podstawie niniejszych przepisów powie
rza się Państwowemu Bankowi Rolnemu, który jest 
w szczególnośc,i obowiązany do należytego zabez
pieczenia i wypłaty pożyczek, przyjmowania oraz 
ściągania rat i wszelkich należności, wypływają
cych z udzielonych pożyczek, do przestrzegania aby 
zobowiązania składane przez dłużnika, odpowiada
ły wymaganiom ustaw Qraz niniejszych przepisów~ 
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tudzież aby spłata pożyczek następowała w sposób 
przewidziany w skryptach dłużnych, wreszcie do 
prowadzenia od ęonej dla tych pożyczek księ·go
wości i składania Ministr'owi' Reform RolnycQ spra'
wo·zdań z działalności dotyczącej administrowania . 
funduszami przeznaczonemi na pomoc kredytową 
dla celów budowlanych przy scalaniu gruntów w for
mie i terminach określonych przez Ministra Reform 
Rolnych. . 

2) Wpływy, z tytułu spłaty rat i wszelkich na
leżności, powstałych z udzielania pożyczek, wpła
cać będzie Pańśtwowy Bank Rolny corocznie w mie
siącach czerwcu i grudniu na właściwe pozycje bud
żetu Ministerstwa Reform Rolnych. 

§ 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 posta
nowienia rozporządzenia Ministra Reform Rolnych 
z dni~ 14 stycznia 1927 roku b państwowej pomocy 
kredytowej przy ' scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Nr. 6, poz. 36), o ile dotyczą pomocy kredytowej na 
cele wyszczególnione w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

473. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA. PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

z dnia 14 sierpnia 1929 r. 
o przyznaniu IX Międzynarodowym Targom Wscho
ąnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 7 
do 19 września 1929 r. włącznie, ulg w sprawie 
ochrony wynalazków, wzorów i znaków towaro-

wych. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 
182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-

litej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalaz
ków, wzorów i znaków towarowych '(Dz. U. R. P. 
Nr. 39, poz. 384) zarządzam co następuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wyna
lazku lub wzoru, wysławionych na IX Międzynaro
dowych Targ,ach Wschodnich we Lwowie, nie bę
dzie przeszkodą do uzyska'nia patentu lub zareje
strowania wzoru, o ile nastąpiły po wystawieniu, 
zgł'oszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Pa
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed 
upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod 
temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą do 
uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru ani 
samo wystaw,ienie wynalazku lub wzoru na IX Mię- l 

dzynaTodowych Targach Wschodnich ' we Lwowie, 
ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patento
wym Rzeczypospolitej Polskiej 'po dacie wystawie
nia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzęcnie Patentowym Rze
cZYPosp'OLitej Polskiej znaku towarowego, umiesz
czonego przedtem na towarze, wystawionym na IX 
Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwo
wie, będzie korzystało z prawa pierwszeBstwa przez 
sześciomiesięczny 'Okres czasu, rozpoczynający się 
od daty wystawienia. 
~ - _ __ :0 '.' • . 

§ 3. Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, 
wniesionego do Urzędu ' Patentowego Rzeczypospo
litej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone 
w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być 
dołączone zaświadczenie Dyrekcji IX Międzynaro
dowych Targów Wschodnich we Lwowie, stwier
dzające przedmiot i datę wystawienia, do zgł'Osze
niazaŚ znaku towarowego - zaświadczenie tejże 
f)yrekc:j,~ stwierdzające, że dany znak umieszczony 
był na towarze, wystawionym . na wymienionych 
Targach, tudzież os'obę wystawcy, przedsiębiorstwo, 
rodzaj towaru oraz datę wystawienia. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze chodzi w ży.,. 
ci~ z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 46564 P 

Kohlo czekowe Pocżtowej Kasy Oszczędności H!! 30130. Cena 40 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy I instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenumeratę uiszczać naleźy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdello kwartału. 

. Reklamacje z powodu nieotrzymania poszcz.ególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych urzędów 
po\:ztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnello koleine~t) illllne~l1. -




