
90 Dziennik Ustaw. P·oz. 18 i 19. Nr. 3. 

§ 19. Pracownikom Mennicy Państwowej jak 
również osobom, będącym na ich utrzymaniu, nie 
wolno zajmować się wytwarzaniem przeumiotów 
z metali szlachetnych, handlować lub dokonywać ja
kichkolwiek tranzakcyj przedmiotami tego rodzaju 
w celach zysku. 

§ 20. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
20 maja 1925 r. o tymczasowej organizacji Mennicy 
Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 395). 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

19. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z l\łinistrami Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji 
publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościo-

wem. 

Na podstawie art. 116 § 2 prawa upadłościowe
go (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 93, poz. 834) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Licytację przeprowadza notarjusz lub ko
mornik, w którego okręgu znajduje się rzecz, podle
gająca sprzedaży. 

Licytacja, której przeprowadzenie należy do 
przysięgłego maklera giełdowego, odbywa się na naj
bliższej giełdzie. 

Syndyk ma prawo dokonać sprzedaży przez in
nego notarjusza lub komornika, a także na innej gieł
dzie, jeżeli to może dać wynik korzystniejszy. 

§ 2. Wniosek syndyka o przeprowadzenie li
cytacji powinien zawierać: imię, nazwisko (firmę) 
i miejsce zamieszkania upadłego, przedmiot i miejsce 
sprzedaży oraz sumę oszacowania przedmiotu według 
inwentarza. 

§ 3. Termin licytacji należy wyznaczyć tak, 
aby mogła się odbyć najpóźniej piętnastego dnia od 
dnia zgłoszenia wniosku o jej przeprowadzenie. 

§ 4. N otarjusz lub komornik ogłosi o licytacji 
przez obwieszczenie, w którem będą wymienione: 

1) miejsce i czas licytacji; 
2) ruchomości sprzedawane, z podaniem ich ro

dzaju i łącznej sumy oszacowania; 
3) miejsce i czas, w których można oglądać ru

chomości. 

Obwieszczenie o licytacji należy umieścić na 
drzwiach zewnętrznych domu, gdzie ma się odbyć li
cytacja. 

Jeżeli wartość ruchomości sprzedawanych zo
stała oznaczona powyżej pięciuset złotych, przepro
wadzający licytację zamieści jednorazowe obwiesz
czenie o licytacji w poczytnym dzienniku miejsco
wym, 

§ 5. Przeprowadzający licytację rozpoczyna 
przetarg od wywołania ceny. odpowiadającej poło
wie sumy oszacowania według inwentarza. Nie moż
na sprzedać ruchomości poniżej ceny wywołania. 

Rzeczy ze złoŁa, platyny i srebra nie można 
sprzedać za cenę niższą od sumy oszacowania, 

§ 6. Nie można rozpoczynać przetargu póź
niej niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w ob
wieszczeniu. 

Przetarg na giełdzie powinien być przeprowa
dzony w czasie zebrania giełdowego. 

§ 7. Nie mogą uczestniczyć w przetargu: 
upadły, przeprowadzający licytację, jego małżonek 
i dzieci oraz osoby, obecne na licytacji w charakte
rze urzędowym. 

§ 8. Przetarg odbywa się ustnie, Zaofiarowa
na cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, jeże
li inny uczestnik postąpił cenę wyższą. 

§ 9. Przeprowadzający licytację przybije rzecz 
temu, kto -zaofiarował najwyższą cenę, jeżeli po trzy
krotnem wezwaniu do jej dalszego podniesienia nikt· 
nie zaofiarował więcej. 

§ 10. Nabywca obowiązany jest natychmiast 
po przybyciu uiścić całą cenę nabycia, jeżeli ta nie 
przewyższa pięciu tysięcy złotych. 

Jeżeli nabywca ceny nie uiści, traci prawa, wy
nikające z przybicia i nie może uczestniczyć nadal w 
licytacji, a przeprowadzający licytację wznowi nie
zwłocznie przetarg na tę samą ruchomość, rozpoczy-
nając od ceny wywołania. . 

Jeżeli cena nabycia przewyższa sumę pięciu ty
sięcy złotych, nabywca powinien uiścić natychmiast 
jedną piątą tej sumy, w każdym razie najmniej pięć 
tysięcy złotych, resztę - do godziny dwunastej dnia 
następnego. Nabywca, który w tym terminie nie -za
płaci reszty ceny, traci uiszczoną jedną piątą ceny, 
a licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. 

§ 11. Piąta część ceny, uzyskana od nabywcy 
w myśl paragrafu poprzedzającego będzie przekaza
na do masy upadłości. 

§ 12. Przeprowadzający sprzedaż zaspokoi 
jej koszty z ceny, osiągniętej przy sprzedaży; resztę 
wyda masie upadłości. 

§ 13. Nabywca, który zapłacił cenę, powinien 
natychmiast rzecz odebrać. 

§ 14. Przeprowadzający licytację sporządzi 
z jej przebiegu protokół, który zawierać będzie: 

1) oznaczenie miejsca i czasu licytacji; 
2) imię i nazwisko (firmę) upadłego oraz imio

na i nazwiska osób, obecnych przy licytacji 
w charakterze urzędowym; 

3) najwyższą cenę, zaofiarowaną za sprzedaną 
rzecz; 

4) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania na
bywcy; 

5) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na po
czet ceny; 

6) wnioski i oświadczenia obecnych; 
7) wzmiankę o odczytaniu protokółu; 
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8) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczy
nie braku podpisu; 

9) podpis przeprowadzającego licytację. 
Jeżeli nabywca nie uiści reszty ceny w termi

nie, określonym w § 10 ust. 3, należy niezwłocznie 
uczynić o tern wzmiankę na protokóle' licytacji; w ta
ki sam sposób należy zaznaczyć o wpłaceniu w prze
pisanym terminie reszty ceny nabycia. 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

20. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępo
waniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsię-

biorstw bankowych. 

Na podstawie art. VII przepisów wprowadzają
cych prawo upadłościowe (Dz. U. R. . P. ,z 1934 r. 
Nr. 93, poz. 835) zarządzam co następuje: 

§ 1. W postępowaniu upadłościowem spółek 
akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzial
nością, nie będących przedsiębiorshvamibankowemi, 
sądy obowiązane są przesyłać Ministerstwu Przemy· 
słu i Handlu odpisy (wypisy) następujących pism: 

a) wniosku o ogłoszenie upadłośd; 
b) postanowienia o ogłoszeniu t1padłości, po

stanowienia, oddalającego wniosek o ogło-
szenie upadłości; , 

c) wniosku o prowadzenie przedsiębiorstwa 
upadłego dłużej, niż w ciągu Łrzech miesięcy 
od daty ogłoszenia upadłośCi · oraz postano
wienia załatwiającego ten .wniosek; · 

d) podania upadłego o dopuszczenie do zawar
cia układu; 

e) postanowień o zatwierdzeniu' lub odmowie 
zatwierdzenia układu; 

f) postanowień o umorzeniu lub uchyleniu po
stępowania upadłościowego. 

§ 2. \'II postępowaniu upadłościowem przed
siębiorstw bankowych wymienione w p'aragrafie po
przedzającym odpisy (wypisy) rial'eży ' przesyłać Mi
nisterstwu Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze 'wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław MiChałowski 

21. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW: ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 
ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

o wykonywaniu nadzoru nad . działalnością urzędów 
rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy go-

spodarstw wiejskich. . 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątko
wych posiadaczy gospodarstw wiejskich w brzmieniu 
ustalonem w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 974) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Sprawiedliwości wykonywać będą nadzór 
nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw ma
jątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich przez 
Centralne Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych. 

. § 2. Centralne Biuro do Spraw Finansowo
Rolnych wykonywa czynności nadzoru przez swoich 
urzędników. Nadzór nad działalnością powiatowych 
urzędów rozjemczych Centralne Biuro może ponadto 
wykonywać za pośrednictwem właściwych woje
wódzkich biur do spraw finansowo-rolnych. 

§ 3. Zakres nadzoru obejmuje wszelkie czyn
ności, zmierzające do usprawnienia bądź uiednolice
nia działalności urzędów rozjemczych. W szczegól
ności nadzór obejmuje wykonywanie inspekcyj oraz 
ogólną działalność informacyjną i instrukcyjną. 

Sposób przeprowadzania poszczególnych czyn
ności nadzoru ustala Centralne Biuro do Spraw Fi
nansowo-Roln ych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:J; Poniatowski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Mich~lowski 

22. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spra
wiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat 
i kosztów postępowania przed urzędami rozjemcze
mi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw 

wiejskich •. 

Na podstawie art. 30 i 35 ustawy 'z dnia 28 mar
ca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw mająt~ 
kowych posiadaczy gospodarstw ' wiejskich - w 
brzmieniu ustalonem w obwieszczeniu Minislta Rol
nictwa i Reform Rolnych z · dnia 6grudriia 1934 Fr. 
(Dz. U. R. P.Nr. 109, poz. 974) zarządza się co' n'a
stępuje: 


