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1380

Nr. 84.

516.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 18 listopada 1935 r.

w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł
literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 28 konwencji berneńskiej
o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 18~6 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada
1908 r ., i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., oraz w wykonaniu art. 1 ustawy z dnia 5 marca 1934 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 213) został złożony Rządowi Związkowemu Szwajcarskiemu dnia l paździer:
nika 1935 r. w imieniu Rządu Polskiego dokument ratyfikacyjny wspomnianej konwencji. Wobec upływu
terminu przewidzianego wart. 28 tej konwencji, powyższe złożenie dokumentu ratyfikacyjnego zostało przyjęte przez Rząd Związkowy Szwajcarski, i podane przez tenże Rząd w dniu 21 października 1935 r. do
wiadomości innych krajów należących do konwencji, jako przystąpienie do niej Polski, zgodnie z postanowieniami art. 25 tej Konwencji.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

6) pona,d 300.000 zł do 600.000 zł włącznie:
.od pierwszych 300.000 zł

517.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOsCI
z dnia 15 listopada 1935 r.

(, wynagrodzeniu nołarjuszów.
Na podstawie art. 5 pkt. 2) prawa onotarjacie
październ i:ka 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84,
poz. 609) zarządzam co następuje:

z dnia 27

Ro z d z ia ł I.

1.510 zł
od reszty
0,3%
7) pon.ad 600.000 zł do 1.000.000 zł:
2.410 zł
.
od pierwszych 600.000 zł
0,2%
od reszty
.
.
•
8) ponad 1.000.000 zł:
od pierwszych 1.000.000 zł
3.210 zł
od reszty
.
.
.
.•.
0,1%
Każde rozpoczęte 100 złotych wartości przedmiotu, a w przypadku gdy wartość przedmiotu przewyższa 10.000 zł, ka,żde roZjpoczęte 1.000 zł liczy się
za pełne.

§ 4. Wartość przedmiotu' 'Określa się według
zasad prze.widzianych w ustawie
opłatach sŁem
plo.w ych.
Przy umowach zamiany przyjmuje się wartość
jednego z zamienionych przedmiotów, a mianowicie
tego, którego wartość jest wyższa.
Przy działach przyjmuj'e się ogólną wa'fłość

°

Przepisy ogólne.
§ 1. Za czynności, dokonywane w zakresie
1'rawa onotar jacie, notarjus'z pobiera wynagrodzenie
oraz zwrot wyło·żonych wydatków wedłu,g przepisów
rozporządzenia nini,e iszeg.o.

majątku podlegającego dział'Owi.

§ 2. ,W ynagmdzenie

jest

stosunkowe

lub

stałe.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia stosunkowego
zależna jest od wartości przedmiotu i wynosi przy
lWartości przedmiotu:
1,5%
1) do 2.000 zł włącznie
.
.
.
2) ponad 2.000 zł do 10.000 zł włącznie:
30 zł
od pi'e rwszych 2.000 zł
.
.
1%
od reszty
:3) pona,d 10.000 zł do 40.000 zł włącznie:
110 zł
od pierwszych 10.000 zł
.
.
od reszty
.
.
.
.
.
•
0.8 %
4) ponad 40.000 zł do 100.000 zł włączni:e:
350 zł
od pierwszych 40.000 zł
.
.
•
od reszty
i1
0.6 %
5) ponad 100.000 zł do 300.000 zł:
710 zł
od pierwszych 100,000 zł
.
0,4 %
od res'z ty
i.
;;.
li

Przy

wartości

obliczeniu

przedmi'Ob nie

'llwzględnia się 'Obciążeń.

Przy ustąpieniu pierwsz,eństwa hipoteczneg'O
wartość przedmiotu określa się we·dług sumy po,z ycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji
ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

§ 5. Groszo,we końcówki wynagrodzenia niepodzielne przez pięćdziesiąt zao1krągla się wzwyż do
kwoty w ten sposób podzielnej. Końcówek do 25 gr
włącznie nie dol'icza się.
§ 6. Poza wynagrodzeniem przewidzi:anem W
rozporządzeniu n~niejs:zem nie woJno nota·r juszowi
ani osobom, pracującym w jego kancelarji, P'Obierać
żadnych kwot za dokonane czynności.

§ 7. Notarjusz

sporządz.onym

przez

'Obowiązany

siebie

jest na każdym
dokumenci'e wymienić

