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185. 
N. mocy art. 44 KODstytucji oałaslam ustawę nastę

pującej trdci: 

USTAWA 

z dnia 26 lutego 1930 'f. 

o poborze rekruta w -1930 roku. 

Art. 1. Zezwala się na przeprowadzenie w ro
ku 1930 poboru reknta. 

Art. 2. Poborowi, uznani zA zdolnych do 'czyn
nej służby wojs·kowej, powinni otrzymać wyszkolenie 
wojskowe w ramach stanu liczeb.nego wojska, ustal o
nłgo w budtecie barok 1930/31. 

Art. 3. Wykonanie niniejszej UiStawy porucza 
się.Ministrowi Spraw Waiskowych w porozumieniu 
z Ministrem SpratW Wewnękzny<:h. 

Art. 4. Ustawa niniejsza w<:hodzi w zycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw W ojskowy<:h: J. PU.udski 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Jó;ewski 

186 . . , 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 marca 1930 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszka
nia zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych 
i wojskowych zawodowych w budynkach państwo
wych, przez Skarb Państwa wynajętych lub admini-

strowanych. 

Na podstawie ad. 8 ustawy z dnia 9 pażdz.ier
nika 1923 r . o uposa,żeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 UiSit8lWy z dnia 5 grudnia 1923 r. Q uposaż<eniu 
sędziów i proikuralor6w (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ 1. Po pierwszym ust~pie § 2 rozpo,rządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 paźdz~ernika 1924 r. o opła
tach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarju
szów państwowych i wojs,kowych zawodowych w bu
dynkach państ,wo,wych, pr'zez Skarb Państwa wyna
jętyoh lub administrowanych (Dz. U. R. ' P. Nr. 90, 
poz. 849) w:stawia się następ~ący nowy ustęp: 

"Komorne za m~eszkania służbowe zajmowane 
w roku 1928 pobiera się w wys·okości dodatku na 
mies'zkanie, przypada"jącego do wypłaty w tymże ro
ku bez wzgIędu na ewentualne późniejsze podwyż
szenie ,stawek tego ~odatku." 

§ 2. Rozporządzenie .niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia .z mocą 'obowłązującą od dnia ' 
1 marca 1930 r. . 
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§ 3. Wyk9nanie niniejsz,ego rozporządzenia 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Mini
strom: Skarbu, Robót Publicznych, Prz,emy:słu i Han
dlu, Komunikac,ji, Spraw Wojskowych i Rolnictwa. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Kierownik Minister;;twa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Ro1n~ctwa: Leon J. PolczYliski 

Minister Pr~emysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

,Minister Robót Publicznych: Malakiewicz 

Minister Komunikacji~ Kiihn 

187. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: REFORM ROL
NYCH, SKARBU I ROLNICTWA 

z dnia 7 stycznia 1930 r. 

' o trybie udzielania przez Państwowy Bank Rolny 
długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w li
stach zastawnych na kupno gruntu na terenie górn.o

śląskiej części województwa śląskiego. 

Na podstawie art. 4 r.ozpo,rządzenia Prezyden
ta Rze'czypospo,IHej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 38, poz. 356) zarządza się co następuje: 

§ 1. Państwowy Bank Rolny udziela długoter
minowych pożyczek amorlyza,cyjnych w listach za
stawnych na kupno gruntu., na pokrycie reszty ceny 
kupna gruntu, względnie na spłatę długów, zacią-
gniętych w związku z kupnem gruntu. . 

§ 2. Pożyczki w listach zastawnych na cele 
wymienione w § 1 udzielane są na warunkach, prze

. widzi~~lch w obowiązujących przepisach o emisji 
złotyc? listów zastawnych Państwowego Banku Rol-
nego. . . 

Pożyczki, udzielane w myśl nin,jejszych przepi
sów, wtnny mieścić się w granicach 2/3 ustaloneg-o 
przez Bank szacunkuj pożyczki, udzielane na grun
ty, których oszacowanie dokonane było kameralnie, 
nie mogą jednak przekracz,ać 1/3 szacunku, ustalone
go prze~ Bank. 

§ 3. Pożyczki, wymienione w § 1, mogą być 
udzielane jedynię za zabezpieczeniem hipołecznem. 

Hipoteka, z,abezpieczająca pożyczkę Państwo
wego Banku Rolnego, winna być zasadniczo wpisa
na na pierwszem miejscu działu III ks,ięgi gruntowej. 

Bank może jednak przyjąć na zabezpieczenie 
pożyczki także hipotekę, wpisaną na daJszem miej
scu, pod tym warunkiem, że wysokosć te,j pożyczki. 
łącznie z poprzedzającemi ją długami lub wartością 
obciążeń, nie przekroczy 2/3 względnie 1/3 szacun
ku, ustalonegp przez Bank (ustęp 2 § 2). 

Wpisy hipoieczne, dokon::me na rzecz .Banku 
z tytułu pożyczek, udzielonych w listach zastalnych, 
stanowią zabezpieczenie wyłącznie dla tych hlslów, 
co w księgaoh gruntowych winno być uwidoq:nione. 

Wpis hipoteczny będzie dokonany zasadniczo 
z wykluczeniem listu hipotecznego, z wyjątkiem wy

. padków, w których Państwowy Bank Rolny listu 
będzie wymag.ał. 

§ 4. Na zabezp.ie,czenie pożyczki może być 
przyjęta hipoteka, ustanowiona na gruncie, którego 
własność nie jest sporna i który nie jest obciążony 
tak,iemi wpisami w dziale. II księgi gruntowej, które 
Bank uzna za przeszkodę do udzlielenia pożyczki. 

Grunty, będące w długoletniej dzierżawie, nie 
mogą st;:t.nowić zabezpieczenia dla ' pożyczki. ' 

§ S. Skrypt dłużny winien zawierać zastrzeże
n,ie, że do C'zasu całkowitej spłaty długoterminowej 
pożyczki amortyzacyjnej, wydanej w Listach zastaw-
nych Banku: . 

1) nieruchomość obciążona pożyczką nie mo
że być bez ze~wolenia Banku ,zbywana pod tytułem 
darmym lub -obciążającym w całości lub w części, 
dzielona w naturze, oddawana w całości lub w <:zęś
ci w dzierżawę, poręczającą administrację lub użyt
kowanie na czas dłuższy ponad jeden rok, w szcze
gólności nie mo'że być na niej usta-nowione prawo 
dożywotniego użytkowania; 

2) budynki, znajdujące się na nieruchomości, 
obciążonej pożyczką, nie mogą być odprzedawane 
ani usuwane z gruntuj 

3) budynki, których wartość uwzględniona zo
stała przy udzielaniu pożyczki, powinny być corocz
nie w określanej przez Bank wysokości ubezpieczo
ne od ognia w jednej z instytucyj ubez:pieczClniowych, 
wskazanych przez Ministra Skarbu, z tem że w ra
z.ie pożaru wynagrodzenie asekuracyjne wypłacone 
będzie . właścicielowi nie inaczej, jak za zgodą 
Bankuj 

4) pożyczka lub jej pozostałość wraz z procen
tami i innemi należnoś.ciami, bez względu na pier
wotnie umówiony termin, staje się natychmiast wy
magalna bez postawienia dłużnika w zwłoce, w ra
zie niedopełnienia któregokolwiek z powyższych 
warunków, jak również, jeżeli: 

a) nieruchomość jest rozmyślnie 'ub przez 
niedbalstwo nisz-czona, . 

b) nie została uiszczona skł.adka ogniowa 
(premja asekuracyjna) od budynków, których war
tość z,ostała uwzględniona przy przyznaniu po
życzki, 

c) wszczęta została egzekucja do nieruchomo
ści, obciążonej pożyczką, 

d) pożyc1zka nie została użyta na cel wskaz.any 
przy jej udzieleniu, 

ę) nieruchomość obciążona ' pożyczką uległa 
znacznemu pog-orszeniu, zagrażającemu bezpieczeń
stwu pożyczk.i, 

f) nie zost.ały spełnione inne warunki, zastrze-
żone przy udzielaniu pożyczki. . 

P onadto w sKrypc.ie dłużnym winno być zazna
j::zone, że właściciel obciążonej nieruchomości do 
czasu . całkowitej spłaty pożyczki podleg.a wszelkim 
rygorom i przepisom, wynikającym ze Statutu Pa?-~ 


