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24 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 11 ,stycznia 1939 r. 

o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach. 

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z. dnia 27 października 
1933 r. o prawie celnym (Dz.U. R. P. Nr 84, 
poz. 610) zaT"iządz-am co nasfępuje: 

§ 1. W oktfęgu administracyjnym Dyrekcji 

Ceł we Lwowie znosi się Posterunek Celny 
w Zaleszczykach. 

§ 2. Rozporządzenie niniej's,ze wcho-dzi 
w życie z dniem ogł-oszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

25 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W.IEDLlWOśCI 

z dnia 17 stycznia 1939 r. 

o uzupełnieniu taksy za czynności komorników. 

Na pOldlsltM\~ie HL - IX prl'.Zlepisów wprowa
dzających · prawo o sądowym p-os1ępowaniu eg
zekucyjnym (Dz. U. R P. 'z 1932 r. Nr 93, 
poz. 804) zarz-ąd:~am oCiO nas-tęptlje: 

§ 1. W l1ozporządzel[ljl.l M~ni.stka Sprawie
dliwości :zdn:ia 25 kwi'elnira 1936 r. o taks!i:e za 
czynności komorników (Dz. U. R. P. Nr 35, 
poz. 277) wpr.owa-dz;asię llJ?.'stępujące zmiany: 

1) Po § 16 umie S'ZC!Z a się § 161 o następują
cym brzmieniu: 

,,§ 161 • Za ,sporządzenł-e planu podziału 
sumy, uzyskanej ;z egzekucji · (art. 794 § 2 
k. p. c.), komorn1k pobiera na rzecz swoją wy
nagrodzenie w w)'lsokości połowy stawek, wy
mienionych w § 6, od tej części sumy, która 
przypada w_iefZ'ycieIom, n.ie mniej jednak niż 
3 zł. 

. Jeżeli osoby inle-resowane umówiły slię C!o 
d10 podziału9umy fa-rt. 793 k p. c.), komÓ'r'11lik 

pobiera tylko 2 zł l1Jierzale żni!e od wysokości 
Siumy". 

2) Po § 19 ttmies!z:cza się § 191 0 nasrtępują
cym brzmieniu: 

,,§ 191
• Za dokonanie przez pu.bliczną licy

tację sprzedaży rze-czy skonfiskowanych oraz 
nieodebranych w postępowaniu karnym, · ko
mornik po,biera na rzecz 'swoją wynagrodzenie 
w wysokości połowy stawek, wymienionych 
w § 6 od sumy uzyskanej ze sprzedaży tych 
rzeczy nie mniej niż 2.zł. W sprawach ty.ch 
komornik nie lPobiera · opla t Y z § 7 ust. 1 pkt 2 
oraz nie służy mu prawo do ryczałtu kancela
ryjnego i wynagrodzenia za przejazd". 

§ 2. Rozporzrądzenie niniej'sze wchodzi w 
żyde z dniem ogło-sze'Uia . 

MinisŁe'r Sprawiedliwości: W. Grabowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 

Cena numeru niniejszego 40 gr. Prenumerata Dziennika 
U&taw R. P. wynosi w kra:u . 8 zł kwartalnie (32 zł 
rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 . zł 

kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagra
nicznej dolicza się 4zł kwartalnie . (16 zł rocznie) 
tytułem porta pocztowego. Prenumeratę· wpłacać na
leży z góry przed początki~m każdego kwartału. pół-

rocz a lub roku. Zamówienia na prenumeratę jak rów
nież I)a numery pojedyncze wykonywa się jedynie 
po wpłaceniu należności. Reklamacje z powodu nie
otrzymania poszczegól,nych numerów · wnosić należy 
do właściwych urzędów poc ztowych niezwłocznie po 
otrzYmaniu . n<lstępll,ego . kole jnego , numeru . . R2kla
macji spóźnionych lub wniesionych nie właściwie nie 
uwzględnia się . . . . -103793 

Wpłaty należy wnosić do P. K. O. na konto czekowe Dziennil. Ustaw R. P. Nr 30-130 
lub do Redakcji Dziennika Ustaw R. P. w Warsz/lwie, ul. Długa 50. 




