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§ 5. Rozporządzenie niniej'sze wchGdzi w ży
cie z dniem GglGszenia. 

Minister SkM'bu: Wł. Zawadzki 

377. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I REFORM ROLNYCH 

z dnia 24 maja 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego 

Reformy Rolnej. 

Na pGdstawie art. 25 cz. 2 ustawy z dnia 9 mar
ca 1932 r. o Funduszu ObrotGwym RefGrmy Rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 26, pGZ. 236) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Przy spłacie należnGści Funduszu Obro-
, tGwegG RefGrmy Rolnej z tytułu zakredyŁGwanej 
reszty należnGś'ci za rozparcelowame grunty pań
stwowe 1Z tytułu pożyczek z części kredytowej' Fun
duszu Obrotowego Reformy Rolne1, z wyjątkiem po
życzek, wymienionych w § 8, stosowane będą ulgi:, 
określone w §§ 2 - 6. 

§ 2. Egzekucję należności, pł.atnych przed 
dniem 1 stycznia 1932 r., wstrzymuje się dO' dnia 
30 czerwca 1935 r. 

§ 3. Spłatę części należności, przypadającej na 
amortyzację kapitału w raŁach, płatny,ch w czasie 
Gd dnia 1 lipc,a 1933 r. do dni,a 30 czerwca 1935 r., 
odr,acza s'fę. W ratach, płatnych w C'z,asie Gd dnia 
1 stycznia ,do dnia 30 czerwca 1933 r., odroczerue 
obejmuje połowę raty, obliczonej przy zastosowaniu 
oprocentowania, jakie obGwiązywałodla rat, płat
nych w 1932 r. SpGsób, terminy i warunki spłaty 

, należnośd odroc~onych normuje osobne rozporzą
dzenie. 

§ ' 4. Zamiast części należności, stanowiącej 
odsetki od k,apitału wraz z dodatkiem admini!stracyj
nym, pobierane będą w czasie od dnia 1 lipca 1933 r. 
dO' dnia 30 ,czerwca 1935 r. od dłużników w termi
nach płatności rat kwoty, oblicz.one według zasad 
nas tępujących: 

a) dla nabywców samodzielnych gospodarstw 
rolniczych, oraz dzialek Ggrodniczo-wa
rzywniczych i rzemieślniczych wiejskich, 
których zadłużenie (§ 5) na jeden hektar 
nabytych gruntów wynGsi: 
do 1000 zł - rocznie w wysGkośeoi 3Yz % za

dłużen~a, 

od 1000 zł dO' 1166 zł - rocznie w wysoko
ści 35 zł z 1 hektara, 

od 1166 zł do 1500 zł - rocznie w wysoko
ści 3 % zadłużenia, 

" 1500 zł do 1800 zł - r'Gcznie w ~o
kośc,i 45 zł z 1 hektara, 

" 1800 zł dO' 2000 zł - rocznie w W)'1So
kGści 2 Yz % za,dłużenia, 

" 2000 zł ,dO' 2500 zł - rocznie w wyso
kośd 50 zł z 1 hektara, 

" 2500 zł do 2700 zł - rGczcie w wyso
kości 2 % zadłużenia, 

" 2700 zł dO' 3600 zł - rocznie w wys,o
kości 54 zł z 1 hektara, 

powyżej 3600 zł - rGcznie w wysokości 
1 Yz % zadłużenia, 

h) ,dla nabywców ,aziałek dodatkowych kwo1ty 
o 1/3 wyższe od oblkzonych według p. a), 

e) dla nabywców parcel robo1m~czych i urzęd
niczych oraz .az~ałek w)'id:delonych na cele 
niel'Olnicze, w wysokości 3 % zadłużenia 
~Gcznie, • 

d) dla nabywców parcel robotniczych i u'rzęd~ 
niczych, położonych na obszarze wojewódz
twa śląskiegO', w wysokości 2 % z,adłużeDlia 
rocznie, 

e) dla nabywców, z którymi: zawarte były umo
wy sprzedaży lub przyrzeczenia sprze,daży, 
ustalaj!ące cenę sprzedażną działek w mar
kach, a na który'ch prawO' własnGści działek 
nabytych przenies~one został'G w drodze 
Grzeczeń, wydanych na pGdstaWie art. 61 
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wyko
naniu 'reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr. 1, pGZ. 1), po dGkonaniu oszacowania 
działek w myśl art. 68 powołanej ustawy 
w wysokGści 1 % zadłużen~a rocznie, 

f) stawki, ustalone w punktach a) - e), mogą 
podlegać rewizji co rok. 

§ 5. 1. Przy ust.alaniu stopy procentowej lub 
mnożnej' w złotych z hektara Gra z przy ohl~czaniru 
wysokości pGbieranych w myśl § 4 kwot bierze się 
za podstawę sumę zadłużenia łącznegO' z tytułu na
byda działki, według stanu tej należnGści na począ
tek okresu amortyzacyjnego zakredytowanej reszty 
należności, i z tytułu pGży,czek z części kredytowej 
Funduszu ObrGtowegG Ref Gr my Rolnej, których ter
mm płatności już nastąpił, według nomimalnej sumy 
pożyczki. 

2. Dla nabywców, którzy w całkowicie uiszczo
nych ratach wplaciH na umorzenie kapitału co naj
mniej 15 % zadłużenia, obliczonego wmyśl cz. 1, na
leży stosować postanowienie cz. 1 z tern, że: 

a) zamiast mnożnej, gdy wypadnie 'ona z obli
czenia, stosuje się stopę procentową, usta
loną dla zadłużenia na jeden ha bezpośred
niO' większego, 

b) przy .obliczaniu pobieranych kwpt bierze się 
za pGdstawę wysokość nieumorzonego ka
pHału. 

§ 6. Przy obliczaniu w myśl § 4 zladłużenia na 
jeden hektar gruntu nie bierze się pod uwagę części 
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obszaru, wyrażonej w ilości metrów niepodzielnej 
przez tysiąc. 

§ 7. 
suje się: 

1. Ulg, określonych w §§ 2 - 6, nie sto-

. a) do nabywców, z którymi zawarte były umo
wy sprzedaży, ustalające cenę sprzedażną 
działek w markach, przerachowanych na 
zlote według rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1924 r. 
D ,przeracho.waniu zoho.wią~ań prywatno
prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 441), 
którego tekst jednolity ogł.oszony został 
w załączniku do rozpo.rządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 30, poz. 213), 

b) do. pożyczek, określo.nych w § 1, o ile po
życzki te ciążą na go.spodarstwach, obcią
żonych Po.nadto przed dniem 1 stycznia 
1933 r. pożyczką długoterminową w listach 
zastawnych Państwowego. Banku Rolnego.. 

2. Ulg, o.kreślonych w §§ 3 - 6 nie sto.suje się 
do. nabywców osad likwidacyjnych, sprzedanych 
przez 'Komisariat b. Główneg,o Urzędu Likwidacyjne
go. na b. zabór pruski, którym reszta ceny kupna za
kredytowana z'ostała w życie. 

§ 8. 1. Państwowy Bank Rolny może ~stflzymać 
egzekucję, odraczać i rozkładać na raty zaległe na
leżności oraz przenosić spł.atę należności do dłuższe
go. okresu amortyzacyjnego, nieprzekraczającego. lat 
30, .w sto.sunku do należnoś·ci z tytułu po.życzek, 
udZIelonych przy scalaniu i pożyczek na meljo.racje, 
dokonywane w związku z przebudową ustroju rol
nego., udzielonych z sum, wcho.dzącycho.becnie do 
części kredyto.wej Funduszu Obroto.weg,o Reformy 
Ro.lnej. 

2. Państwowy Bank Rolny w sto.sunku do na
leż,nośd za techniczne wyko.nanie s,calenia, za regu
lację hip.o.tek w związku ze scaleniem gruntów oraz 
z tytułu o.płat przy zno.,szeniu służebnośd, mo.że 
wstrzymać egzekucję, po.nadto. zaś, gdy należności te 
obciążają go.spodarstwa razem z inne mi należnościa
mi Funduszu Obro.towego. Refo.rmy Ro.lnej, może od
ra'Czać j, rozkładać na raty zaległe należno.ści oraz 
przenosi~ spłatę należno.ści do okresu amortyzacyj
neg·o, nieprzekraczającego lat 30. 

3. Wstrzymanie egzekucji na podstawie cz. 1 
i 2 może być co.fnięte w razie zalegania dłużnika 
z uisz,czeniem po.szczególnych rat, przypadających 
w latach 1932 - 1935. 

4. Od zaległo.ś'ci, który,chegzekucja zostanie 
wstrzymana w myśl cz. li, 2, a do. których nie zo.sta
nie' zasto.So.Wane po.stanowienie cz. 3 ilie po.bier,a się 
ods'etek zwłoki. 

fi 9. Przy spłacie należności z tytułu poży
czek, udzielonych z sum, wchodzących ohecnie do. 
części meljora'Cyjrnej Funduszu Obrotowego Refo.rmy 
Rolnej, stoso.wane będą ulgi Illastępujące: 

1. Państwowy Bank Rolny mo.że wstrzymać 
egzekucję należno.ści zaległych tylko. w st.osunku do 

tych dłużników, którzy w latach 1933 i 1934 u~sz,czać 
będą w terminach wskazanych przez Państwowy 
Bank Rolny zaliczki, wynoszące rocznie co najmniej 
9 % ogólnej sumy zadłużenia, oraz przyp.adaj~cy 
w tych rabch dodatek administrac)'1jny Państwo.wego 
Banku Rolnego . 

.2. Ogólna suma za:dłużerua (cz. 1) obliczona 
będZIe z uwzględnieniem zarówno sumy długu po~o
stałego.d~ umorzenia, jak sumy zaległych rat i opro
centowama według stanu na dzień 2 stycznia 1933 r. 

3. Od zaległości, których egzekucja zosŁanie 
w myśl cz. 1 wstrzymana, nie pobiera się odsetek 
zwloki w latach 1933 i 1934. 

,4. O~r~s .spłaty pożyczek, mo.że być na skutek 
podan dłuzmkow przedłużony, nie więcej jednak niż 
o trzy lata, przyczem przedłużenie okresu spł,aty nie 
m~ wpływu na ustalony przy udzielaniu pożyczki ter
mm płatności pierwszej r,aty pożyczk;i. 

5. Niezależnie od posŁanowi,eń cz. 4, Państwo
wy Bank Rolny może odra:czać termLn płatno.ści po
sz~czególnych rat. pożycze.k w wypadkach klęsk ży
:VlOłowych lub meurodzaju oraz w wyp.adka,eh wy
J~tkowych, w których stwierdzone zostanie, że dłuż
mk z wykonat;ty:ch melj~racji nie odniósł przewidy
~anych. korzysc~., :r~rmlJIl p;łatnoś~i raty odroczonej 
n~e. moze byc pozmejSzy, mz termm płatności ostat
niej raty po.życzki,a jeżeli odr'oczeniu ulega ostatnia 
rata. - .okres odroczenia uie może przekraczać lat 3. 
U;dzleI.ają-<: «;>,drocze~a Państwo.wy Bank R{)my ustali 
ro.wno.czesme sposob spłaty odroczonej raty {)raz o.d-
setek. . 

6. ~~roc~ntowanie należności, o.kreślonych w 
§ 9, obl11za SIę począwszy od roku 1932 do 4% 
w stosunku rocznym. 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wcho.dzi w ży
ciez dnier.n ogłoszenia. Równocześnie tra:cą moc 0.00-
w:iąz.ującą: rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dma 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Mi
nistrami Skarbu, Ro.lnictwa i Sprawiedliwości w spra
wie ulg przy spłacie należno.ści Skarbu Państwa 
związanych z przebudo.wą ustroju romego (Dz. U. 
R. P. Nr. 29, po.Z. 296) i rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnyoch z dnia 14 Hp'ca 1932 r. -
wydane w por'o.zumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie ulg przy spł.acie niektóry'ch należności Fundu
szu Obrot'owego Refo.rmy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 68, 
poz. 627). 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
N akoniecznikow-Klukowski 

Minister SlkaI1bu: WI. Zawadzki 


