
Nr. 91. Dziennik Ustaw. Poz. 768. 1833 

768. 

ROZPORZ1\D ZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 października 1932 r. 

O zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. 
w przedmiocie utworzenia Państwowego 

Banku Rolnego. 

Na podstaw ie art. 44 ust. 6 Konslytucji or az ar t.. 1 
.]it. a) ustawy z dnia 17 marca 1912 'L o ru.poważn18nm 
Prezydenta Rzeczypospolitzj do wydawania rozp~
Irządz,eń z mocą ustawy (Dz. U. R. P . Nr. 22, Po.z. 16.)) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. 
w prżedmiocie utworzenia Pal1stwowego Danku Rol
nego (Dz. U. R. P. z r. 1931 Nr. 75, poz. 6C9) wpro
wadza się następujące zmi any: 

1) wart. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmie
nie następujące: 

Statut Banku, który rozwija przepisy mmeJ
szej ~~tawy i określa sz czegółowo dziablr.o ś ć B~n
ku, wydaje i zmienia Minister Skarbu w porozunue
niu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych."; 

2) wart. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następu-
jąc.e brzmienie: . 

"Państwowy Bank Rolny Jest osobą prawną 
i podlega Ministrowi Skar.bu.':; . 
. w tymże art. 2 dodaje SIę ustęp koncowy o na-
stępującem brzmieniu: 

" 
Bank może otwierać i zwiJ'ać oddziały i prz,ed-

stawicielstwa w kraju i zagranicą." i 
3) art. 3 otrzymuje następujące b:zmi,enie:. 

Zadaniem Państwowego Banku Rolnego Jest: 
popj.e~'anie i prowadzenie parcelacji, osadnictwa. i re
gulacyj rolnych, popier~nie.. rozwoju rol~lctwa 
i współdziałanie w organlzacjl kredytu rolmcz ego 
tudzież administrowanie funduszami, p rzeznaczone
mi na powyższe cele, na zasadac~ usta~onych prze.z 
władze, pow·ołane do dysponowama teml fundus zami. 

Bankowi może być powierzona w drodze roz
porządzenia Rady Ministrów likwidacja spraw insty
tucyj państwowych bądź przez Państwo gwaranto
wanych, które udzielały. kredytu na cele ag.rarne .. 

Nie przesądza to Jednak prz.eznaClema maJąt
ku, uzyskanego z likwidacji tych instytucyj."; 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie n astępujące: 
"Kapitał zakładowy Palistwoweg? Banku Rol

nego, powstały z bezpr.ocenŁowych me,wycofalnych 
dotacyj Skarbu Państwa, wynosi 130 mil jonów zło
tych. Kapitał zakładowy Banku może być powięk
szany na mocy uchwały Rady ,Ministrów."; 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Fundusz.e własne Państwowego Banku Rolne

'go stanowi ą; 

a) kapitał zakładowy przewidziany w art. 4, 
b) ,ogólny fundusz rezerwowy i specjalne re

zerwy, t worzone na mocy Statutu Banku, 
cJ inne fundusze własne Państwowego Banku 

Roln ego , tworz one w związku z wykona 
l11iem jego zadań."; 

6) art. 6 skreśla się; 
7) wart. 9 ust. 2 pkt. c) skreśla się wyrazy: 

"wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform 
Rolnych ."; 

8) wart. 14 ust. 1 cyfrę: ,,2/3" zastępuje się 
przez c ~rfrę : ,,1 /2"; 

w tymże artykule ust. 2 otrzymuje następują
ce brzmienie: 

"Szacunek dokonywać się będzie na podstawi.e 
przepisów, wydanych na wniosek Banku przez I~l
nistra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolmc
twa i Reform R olnych."; 

ust ęp końcowy tegoż artykułu otrzymuje 
brzmienie następujące: 

.Ministe r R olnictwa i Reform Rolnych w po
rozu~ien iu z Ministrem Skarbu ustala rodzaj meljo
racyj, na których pr u~p.rowa·dze!lie mogą być udzie
lane pożyczk~ na zasadach przewidzianych. w ust. ~ , 
4 i 5 oraz warunki nadzoru nad wykonaruem robot 
meIjoracyjnYClh. Warunki, dotyczące sp.osobu :wyda
w ania i be.zlPieczeństwa pożyczek ustala MInIster 
Skarbu."; 

9) po art. 14 dodaje się nowy art. 14a o nastę-
pującem brzmieniu: .. 

,,'VI razie cz ęściowego lub całlwwItego ZUlSZ

czenia budowli położonych na nieruchomościach ob
ciążonych długoterminowemi pożyczkami Ban~u, 
skutkiem wypadku, wchodzącego w z,akres odpowIe
dzialności zakładów ubezpieczeń (pożar, wybuch 
i t. p.), odszkodowanie nie może być wypłacone bez 
zezwolenia Banku. 

Bank ma prawo bez zgody ze strony ubezpie
czonego dłużnika i bez wz.ględu n~ obo~iązując~ 
w tej mi erze przepisy ustawowe ,podjąć z 1.DstytUCJl 
ubezpieczeniowej odszkodowanie i użyć je na polu~
cie nieumorz.one j części pożyczki oraz innych wym
k ających z nicj należności, o ile nie uzna, że odszko
dowanie ma być użyte na odbudowę. 

Postanowienia niniejszego artykułu nie mogą 
w żadnym przypadku naruszać praw wierzycieli, 
których wierzytelności poprzedzają w hipotece po
życzkę Banku."; 

10) art. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 15. Na obszarze mocy obowiązującej 

kodeksu cywilnego z .r. 1896 pożyczki, udzieI.ane 
przez Pańs tviowy Bank Rolny w listach zastawnych, 
.zabezpieczone będą hipoteką zwyczajną w rozumie
niu § 1113 tego kod eksu. Dotyczyć to będzie również 
wydawanych w obligacjach pożyczek, hipoteczni,e 
zabezpieczonych. 

Przynależnościami pożyczki. udzielonej przez 
Państwowy Bank Rolny w listach zastawnych, lub 
obligacj ach są: odse tki bieżące i zaległe odsetki za 
zwłokę, koszty sądowe oraz przewidziane w statu
cie koszty administracyjne Banku. Przynależnościom 
tym służy pierwszeństwo równe z kapitałem, o ile 
nie zalega j ą za czas dłuższy niż 3 lata wstecz od dnia 
przymusowej licytacji. 

Zaległościom z tytułu pożyczek w list ach za
stawnych i w obligacjac h melj oracyjnych Państwo
wego Banku Roln ego oraz przynależnościom tych 
pożyczek, powstałym przed dniem 1 stycznia 1932 r. 
przysługuje aż do całkowitego ich umo rzenia pierw
szer'lstwo hipoteczne równe z kapitałem. Zarzut 
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przedawnienia przeciw roszczeniom z tytułu tych z,a
ległości i przynależności nie może być podnoszony. 

Pożyczki wydawane w listach zastawnych ma
ją być zabezpieczone hipotecznie w zasadzie na 
pierwszem miejscu. Pożycżki z,abezpieczone wyjąt
kowo na dalszych miejscach nie mogą bezwzględnie 
łącznie z poprzedzającem je obciążeniem p,rzekra
c.zać y. szacunku nieruchomości."; 

11) po art. 15 dodaje się nowe artykuły 15a 
i 15b o następującem brzmieniu: 

"Art. 15a. Decyzje Banku o przeniesieniu do 
nowego okresu umorzenia zarówno pożyczek, udzie
lonych w listach zastaw.nych lub obligacjach melio
racyjnych, jak i należności Skarbu Pallstwa, admini
strowanych przez Bank, będą ujawniane w hipotece 
bez udziału wierzycieli hipotecznych, na jednostron
ny wniosek Pailstwowego Banku Rolnego, lub wła
ściciela nieruchomości. 

Pożyczka, przeniesiona do nowego okresu umo
rzenia, zachowuje takie samo pierwszeństwo hipo
teczne, jakie służyło pierwotnej pożyczce. 

Art. 15b. Nieruchomość obciążona pożyczką 
Państwowego Banku Rolnego, udzieloną w listach 
zastawnych lub obligacjach i zabeZJpieczoną na 
pierwszem miejscu hipotecznem, nie może być 
sprzedana z licytacji publicznej,. pod ryg~rem n~e
ważności tej licytacji. za sumę mepokrywa1ącą wI.e: 
rzytelności Państwowego Banku Rolnego wra~ z leI 
przynależnościami, mającemi równe z kapItałem 
pierwszeńs two. 

O ile Państwowy Bank Rolny przed terminem 
licytacyjnym nie z,ażąda spłaty swej wierzytelności, 
pożyczka Banku pozostawiona będzie w całości na 
tern samem miejscu hipotec,znem, wszystkie zaś zo
bowiązania poprzedniego właściciela względem Ba~
ku z tytułu Łej pożyczki, nie wyłącz,ając jego OSObI
stej odpowiedzialności za dług, przechodzą na nowe
go właściciela nieruchomości z mocy samego prawa. 

Należności Banku z tytułu tei pożyczki, zaległe 
do dnia licytacji, winny być pokryte w gotówc,e z li
cytacyjnej ceny kupna. Należności te mogą być 
wpłacone bezpośrednio do Banku. 

Jeżeli pożyczka Banku wpisana jest na dal
szem miejscu hipotecmem, ,ale objęta jest e-eną na
bycia z licytacji, przepisy ust. 2 i 3 będą miały za
sŁosowanie. 

W razie nabycia prz,ez Państwowy Bank Rol
ny na licytacji nieruchomości, obciążonej pożyczką 
długoterminową Banku, umorzenie tej pożyczki czę
ściowe lubcałkowile oraz wykreślenie jej z wykazu 
hipotecznego, bądź też poz,ostawienie w wykazie hi
potecznym zabezpieczających pożyczkę wpisów, ce
lem późniejszego przejęcia pożyczki przez nabywcę, 
któremu Bank nieruchomości odprzeda, zależy od 
uznania Banku. 

Przy wszelkich, poza licytacyjną sprz,edażą, 
przeniesieniach tytułów własności do nieruchomości 
obciążonej pożyczką Państwowego Banku Rolnego 
w listach z.astawnych lub obligacjach, wszystkie zo
bowiązania pOprzedniego właściciela względem Ban
ku, związane z tą pożyczką, nie wyłączając jego oso
bistej odpowiedzialności za dług, przechodzą z mo
ty samego prawa na nowonabywcę. 

O ile nabycie, nie wyłączając nabycia z licyta
cji publicznej, nastąpiło bez wyjednania z.gody Pań- ' 
stwowego Banku Rolnego na pozostawienie pożycz
ki na hipotece, uprawnienia Banku do przedtermi
nowego ściągnięcia pożyczki, zastrzeżone w umowie 
pożyczkowej, pozostają w mocy. 

Wsz.el.kie umowy i decyzje sądowe sprzeczne 
z przepisami niniejszego artykułu są wobec Banku 
nieważne z mocy samego prawa i nie mogą być hipo
tecznie wykonane. 

Władze sądowe i hipoteczne oraz notarjusze 
winni najpóźniej w ciągu mi'esląca powiadomić Pań
stwowy Bank Rolny o wsz3lki'ej zmianie tytułu wła
sności do nieruchomości obciążonej pożyczką Pań
stwowego Bnnku Rolnego. 

Przepisy powyższe stosują się także do poży
czek i kredytów długoterminowych, nie wyłączając 
długów rentowych i z tytułu reszty ceny kupna, 
udzielonych przez instytucje kredytowe, których 
sprawy finansowe powierzone są likwidacji prowa
dzonej przez Państwowy Bank Rolny, zgodnie 
z ust. 2 art. 3."; 

12) wart. 17 dodaje się ust. 2 o następującem 
brzmieniu: 

"Lokowane w Banku na książeczki oszczędno
ści sumy do 2.500 zł nie podlegają zajęciu egzeku
cyjnemu."j 

13) ust. 2 art. 18 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

tiZasady, na jakich Bank nabywa nieruchomo
ści na cele prowadzeni,a parc,elacji i osadnictwa, usŁa
la Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z .Ministrem Skarbu."; 

14) art. 19 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 19. Władzami Banku są: Prezes Banku, 

Rada Nadzorcza i. Dyrekcja; organem pomocniczym 
władz nadzorczych Banku jest Komisja Rewizyjna. 
Zakres działania {yoh 'Wład,z ustala statut Banku. 

Zwierzchni nadzór nad Bankiem wykonywuje 
Minister Skarbu, który ma prawo mianować swego 
Komisarza i jego z.astępców. 

W celu prz.estrzegania zgodności działalności 
Banku związanej z wykonaniem naprawy ustroju rol
nego z odnośnemi przepisami prawnemi Minister 
Rolnictwa i Reform Rolnych ma prawo mianować 
swego Komisarza i jego zastępców."; 

15) wrt. 20 ot.rzymuje następujące hrzmi,en~e: 
"Prezesa Banku mianuje na przecią~ lat 5 Pr1e

zydent Rzeczypospiolitej na podstawie uohwa,ły Rady 
Ministrów, powziętej na wnioS'e'k Ministrów: Skarbu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Prezes Banku nie może być równocześnie pOi
słem lub senatorem, ani sipra wować żad,ne,go płatne
gopaństwowego lub komunalnego urzędu, ani zajmo
wać płatn,ego stanowiska prywa'tnego, ani nalleż,eć d:o 
organów kierowniczych lub nadzorcz,ych jakiegokol
wiek prz.edsiębi,ors,twa. Ograniczenie to nie d:otyczy 
brania udziału w Radzi'e Banku Polskiego i Bank~ 
Gospodar.stwa Krajowego oraz z ramienia Banku 
w radach i komi.s jach rewizyjnych tyc,h przedsię
hl,o,rstw, w 'któryoh udz.iał B:wku uzna'ny zostanie za 
p.otrzebny. 

Prezesem Banku nie może być osoba, do której 
majątku wd!mżon-o postępowanie upadłościowe lub 



ugodowe, oraz osoba, pozbawiona zdolności do, dzia
łań prawnych lub pełni pmw 'o'bywatels'kich. 

Prezes Ban.ku otrzymuje sta łe uposażen ie z bud
żetu Banku. Wysakość uposażenia o/raz, ,inne ,wa/runki 
służbowe ustala Rada Ministrów."j 

16) art. 21 skreśla si.ęj 
17) wad. 22 ust. 1 wyrazy: "i Reform Rol~ 

nycih" zas:tępuje się wyrazami : "oraz Rolnictwa i Re
f.orm Rolnych'" j 

w tymże ar.tykule ust. 2 skreśla się; 
18) po art. 22 doda,je silę nowe artykuły 22 a 

i 22 b o następującem brzmieniu: 
"Art. 22 a. Minister Skarbu w pOf\ozumieniu 

z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych może po
wołać naozas przez si,ebie okr,eślony W i.ceprez,esa 
Banku. 

Wicepf\ezes zastępuje Prezesa Banku w razie 
jeg,o nieobecności oraz pełni inne abowiązki, przeka
z,ane mu przez Prezesa. 

Postanowienia ust. 2, 3 i 4 art. 20 dotyczą róW'
nież Wi,ceprezesa. 

W razie niepowołania Wi/ceprezesa, lub w raz,ie 
jego nieobecnoki zastęnuje go wyznacz:ony przez 
P ,rezesa człanek Rady Nadwrczlej. 

Art. 22 b. Rada Nadzorcza Banku składa, s.ię: 
a.) z Prezesa Banku jako przewo ~hiczące go 

oraz Wiceprezesa Ban'ku, jako zas tępcy 
przewodnicząoego, o ile Wiceprezes, zo.stał 
powołany, 

h) z 7 członków, powołanych na 3 lala przez 
Ministra Skarbu po porozumieniu s:ię z Mi
nistrem Rolnictwa i Refo,rm Rolnych. 

Członkawie Rady Nadzorczej mogą być ka żde
go czasu odwołani prz,ez władzę, która iClh powołuj e . 

Rada Nadz.orcza może poszczegó lne sprawy po'
ruczać doopraJcowa,nia i uClhwahnia komitetom spe
qjalnym, złożonym z członków Rady. 

Członek Rady Nadzo.rczej nie może być rovmo
cześnie pasłem ani s,enat.orem. Człomkiem Rady Nad,
zórczej nie może być osoba, do k tóre j m:tjątku wdro
żono po,st-ępowan,ie upadłościowe lub ugodowe, araz 
osoba pozbawiona zdolności do działań prawnych lub 
pełni pra'w obywateI.Slkich."j 

19) ar,t. 23 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Komi.sja Rewizyjna Ban:ku składa się z pięciu 

członków. których na dwa lata powołuje Minisle:r 
Skarbu, w tej liczbie dwóc,h w porozumieniu z Mini
str,em Rolnictwa i Reform Rolnych."j 

20) art. 24 otrzymuje brzmi,enie następuj'ące: 

"Dyrekcję Banku stanowią powołani przez Mi
nistra Skarbu po porozum:eniu się z Ministrem Rol
nictwa i Reform RoLnyoh Na.czelny Dyrektor i Dy-
rek,bo,rowie Banku." j . 

21) aort. 25 otrzymuje następująoe brzmienie: 
"Na pokrycie wydatków, związanydh z admini

stracją funduszów, powierzonyc·h Państwowemu Ban
kowi Rolnemu, Bank może pobierać na swoje dobro 
od dłużników tych fundusz·ów dodatek administra
cyjny w wysokości, ustalonej na wniosek Banku 
przez władze, powołane do dysponowania temi fun
duszami. Na pakrycie tych wydatków może być rów
nJ,eż przeznacz,ona część wpływów. łych funduszów 

._-._---------------------
w wysokości. ustalanej na wnios.ek Ban.ku pr.zez wła ... 
dze. powołane ' do, dysponowania t'emi fUIlod uszami. " i, 

221 wart. 26 ust . 1 po wyraz.a/clh: "zaopatrzone 
\VI pieczęć Ban.ku," dodaje się wyraz: "pełnomacnia
twa", w 'końcu zaś tego us,tępu doda,je -się wyrazy: 
"bez potrzeby wyjednywania dla nich sądowych klau .. 
zul wykonalnoś ci, względnie tytułów wykonawczych'''i; 

23) art. 29 otrzymuje brzmienie następujące: 

"Egzekucja należności Pańs,tw,owego Banku 
Rolnego. zarówno na rzecz fundusz,ów własnych Ban.
ku, jak i na rzecz. funduszów p,ow~e.rz,onych Bankowi· 
do likw:dacji lub administracji, niezależnie od tego 
czy należnoś ci te oparte są na tytuła.cih powstałych 
przed objęciem przez. B:mk likwi,dacji lub admini
stracji, czy też na tytułach powstałych pa tym term~
nie, odbywać się będ z.ie wedJu,g uznan~a Banku bądź 
w ,t,rybie postępowan.i,a sądowego, bądź w trybie egze
kuc ji admin is tracyjnej. 

Na absza rze województwa śląski~go e~zekucjaJ 
wyże j wymienionych na lGżności moż,e si-ę odbywać 
zarówno w tryb ie postępowimil s ądowz,go lub admi
ni str acyjnego , jak i w trybi z ściągai1~a bzz3porn,yClh 
należności i opłat skarbowyoh. wedle obClwiązujących 
w tern W'o'jewóclzlwi'e przepisów prawnych. 

\Y/ys olwść oka.r z,a. zwłokę ad należności egze
kwawanych w trybie administracyjnym oraz od na
I,eżn.ości zaległych, wpłacanych przez dłużników do
browolni/e prze d wsz.częciem postępowania przymu
sowe,go , ustala: 

a) dla n a leżno:ści z fu.nd'lszów własnych Ban.
ku - Rad.a Nadzorcza n,a wni.osek Dyrekcji 
Banku, 

b) dla n a l'eżnośd z fundu szów, powierzonych 
Bankowi do administracji lub likwidacji, -
władza . pow.ołana do dysponowania temi 
fundus.zami."j 

24) art. 30 otrzymuje bTzmienie następujące: 

"Stosunek służbowy Dy.rekcji i pracowników 
Banku ustala Miruiste r Skarbu na wn,josek Prezes.a 
Bal1ku. z uwz·gl-ędnieniem zasady, że stały personel 
Państwawego Banku Rol nego win~en mie ć zapewnio
ną emeryturę przy stwarzeniu kasy emerytalnej, o ile 
możności wspól.nej z innemi przedsiębiorstwami pan
stwowemi .... 

Art. 2. Upowa,żnia s:i-ę Ministra Skarbu do 
ogłosz,enia w drodze obwieszczenia w Dz ;enniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite,go tekstu 
ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r . w p,rz.edmiocie 
utworzenia Państwowego Banku Roln.ego (Dz . U. 
R. P. z r , 1931 Nr 75, poz . 609 ) z uwzg l ęd nieniem 
zmian wprowadzonyoh późni e jszemi przepisami 
prawnemi i rozporządz/eniem nmle1szem oraz z za
stosowaniem nowej numera,cji a,rtykułów i 'ich częś ':.:i. 

Art. 3. Wykonanie r o zporządz,enia niniejsze~o 
porucza s ię M:nistrowi Skarbu w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnidwa i Reform RolnyC'h. 

Art. 4. Postanowienia punktów l, 9, lO, 11, 
12, 21, 22, 23 art. 1 oraz art. 2 i 3 r'ozporządz.enia n~-
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niejszego wchodzą w życ.ie z dniem ogJoszenia, pow
stałe zaś postanow.i,enia w miesiąc po ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospohtej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 

Min.ister Spra,w Wewnętrznych: Bl'onislaw Pieracki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wojslrowych: J. Pilsudsld 

Minister Skarbu: Wf. Zawadzki 

Minist~r Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Wyznań Rehgijnych 
i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz 

Minist~r Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Kierownik Minisberstwa Komunikacji: M. Buikiewicz 

Minister Opieki Społecznej: Hubicki 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

769. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

'z dnia 21 października 1932 r. 

o wykonywaniu egzekucji z nieruchomości przez 
Państwowy Bank RuIny. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i att. 1 
lit. ,a) usta wy z dni'a 17 marca 1932 r. o upoważnieniu 
Prezyd~nta Rzeczypospolitej do wydawania r.ozpo
rządzeń z m.o,cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co. następuje: 

POSTANOWIENIA OGOLNE. 

Art. 1, Pańslwowy Ba,nlk R olny ma prawo 
pr,owadzić we własnym zakresie ~gzeku{;,je z nieru
chomości przezprzymusoOwą ich sprzedaż według po
stanowień rozporządzeaia ninie jsze,go, 

Art. 2. Egzekucja na podstawie rozporz ądze
nia niniejsz,ego jest dopuszczalna tylko celem zreali
zowania zahipotekowanej na pierwsz2m miejscu eg
z,ekw,owanej nienlOhomości wierzytelności Ban1m 
z tytułu kredytu, ud.z:.elonego w li:sta'ch zastawnych 
lub obligacjach Banku, oraz należących do Fundu
szu Obrotowego Refolimy Rolnej należności Skarbu 

Państwa za spned,m~ p O-rcela,cyjn,ie lub nadane 
opłatnie nierudlOmo~ ci ziemskie. . 

Egzekucja na pocLsl awi'z rozjporqdzenia n.iniej
szego może być wykonywaną prz.ez Bank również 
wtedy, gdy określone w ust. 1 wierzytelności są zahi
potekowane na dalszem miejscu, ale poprzedzające je 
wierzytelnoś·ci n,a1eżł dO' Banku lub funduszów albo 
insty tucyj prz,ez Bank admin:s,Lrowanych lub likwi
dowanych. 

Art. 3. Właclz'e i urzędy 'są obowiąz.ane speł
niać na żądanie Ban.ku poszcze151ne czynności, zwią
zane z wykonywaną przez Bank egzekucją. 

Art, 4. Bank doręcza wezwania, zawiadomie
n.ia i obwi'2szczenia za pośred;:1 ictwem komorników, 
urz.ędów gminnych lub poczty pod ,adre",em rzeczy
wislego miej sca zamieszkania w;kraju; jeżeli miejsce 
rzec z,ywi s tego< zr.mieszkan,ia w kraju nie jest znane, 
wezwania, za vviadom:,enia i obwie :::zczeuia doręcza się 
w miejscu zamiesz~an.ia p,rzez intercso.'Naną os,obę 
ohranem bądź w hipo tecie, bądź VI Banku, o ile obra
nie m:.e jsc.a zamie,sz,kani,a VI Ba:1Jm n.a.stą,p]o w osob
nej deklaracji dla celów egz2kucyjny::h. Wyboru, 
w klórem z dwó~h obranyc h mizjsc zamieszkall,ia ma 
nastąpić doręczenie, dOlko<u ywa Bank wedle sWlego 
uznanIU. 

Dowód chociażby bez,skul'ecz.nego zgłosz,en.ia się 
or:ganu doręczaj ącego. w m :ejs:;;u zambsz-kania obra
nem bądź Vi hipotece, bądź w Banku uważać się bę
dzie za dowód doręczenia. 

Zamieszkałe w jed'nej wsi lub osadzie osoby 
interesowane, które p:>siadają jawnie z hipoteki pra
wa serw:tutow'e, zawiadamiane będą ~biOirOWO przez 
doręczenie jednego egzemplarza zawiadomienia za 4 

rządowi gminnemu, celem podania do publicznej wia
domości. 

Do doręczeń dokcnywan-fch przez komornik6w; 
urzędy gminne i POc.ztę stosuje się przepisy o dorę
cZicniu pism sądowych. 

Art. 5. Celem dopilnowania praw oso'by, któ
rej rzeczywiste miej sce zamiesz.lnnia nie jest znane 
i nie j,est obrane ani w księdze h ',p,o:Łecznej (,grun.Ło
wej), ani w Baniku, jakokż OSI8.oy, której z innych 
pO'Nodów nie można było dokonać dO'fęczenia, sąd 
wła,~cjwy ze względu na miej sce położenia nierucho
mości, ustanowi na w.n:::>Gek Banku kuratora do za
stępowania te j osoby. Sąd winien u s tanowić kuratora 

. w ciągu dni 7. 

Art. 6. W razie wniesienia ido księgi Mpótecz
nej ( gruntow:~ il wzmi anki Ol otwarciu pos tępowania 
sipadkowego ela m"jątku dłuź,nika, wierzyc:eli lub in
nych osób ir.tereso'?/anych, bieg egzekucji Banku nie 
b?d zie ws,lrzynnny, a wezwa!1ia, zawiadomienia 
i obwie,szczenia wysy,la s;,ę spadkob iercom zb:orowo 
bez wSlkazania ich nazwisk do r zec zywistego ostatnie
go miejsca za mieszkania 8.padkodawcy w kraju, a je
żeli ono nie jest znane, do obranego miejsca zamiesz
kania, j eżeli zaś Slpa.dkodawcą był dłużnik, ponadto 
pod adresem nieruchoffi::Jści, pocllegają'oej slprzedaży; 
w przypadku , gdy .spadkodawca nie .obrał miej.sca 
zamieszkania (art. 4) doręczenie winno, nastąpić do 
rąk kuratora (arL 5). 


