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345 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDLIWOSCI 

z dnia 14 czerwca 1'939 r. 

o ,ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj alłrB$
no-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. 

Na podstawie art. 20 ust. (1) ustawy z dnia 
9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych na
leżnościb. pruskich władz i instytucji agrarno
finan.sowych na pożyczki Funduszu Obrotowe
~ Relotmy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 28. poz. 249) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym 
powołane są artykuły bez bliższego określenia, 
oznaczają one artykuły ustawy z dnia 9 kwiet
nia 1938 r. o zamianie niektórych należności 
b. pruskich władz i instytucji agrarno-finanso
wych na potyczki Funduszu Obrotowego Re
formy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 249). 

§ 2. Ujawnienie w księgach gruntowych 
zmian, wynikających z wykonania ustawy, wy
mienionej w paragrafie poprzedzającym, na ~ 
stąpi według przepisów ustawy o księgach 
gruntowych z dnia 24 marca 1897 r. - o ile 
rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej. 

§ 3. Wszystkie ,wpisy hipoteczne, doko
nywane w związku z konsolidacją, będą ,ujaw
nione bez zgody dłużnika, właściciela ni~ru
chomości, wierzycieli ze stopniem równym lub 
niższym oraz innych osób, mających prawa 
ujawnione w księdze gruntowej - na mocy 
jednostronnego wnio.sku .(oświadczenia) Pań
stwowego Banku Rolnego. 

Ujawnieniu, związanych z konsolidacją 
wpisów w księdze gruntowej, nie stoją na prze
szkodzie ograniczenia w możności dokonywa
nia wpisów, wynikające zarówno z mocy sa
mego prawa jak również ze stanu księgi grun
towej. 

W odniesieniu do hipotek, długów grunto
wych i długów rentowych, ulegających w związ
ku z konsolidacją wykreśleniu, nie będzie miał 
zas~osowania przepis § 27 ust. 1 ustawy o księ
gach gruntowych. 

Okoliczność, czy wpis (wykreślenie) nastę
puj~ w związku z konsolidacją stwierdza Pań
stwowy Bank Rolny. 

§ 4. Do wniosku (oświadczenia) Państwo
wego Banku Rolnego należy stosować odpo
wiednio przepis § 39 ustawy o księgach grun
towych. 

§ fi. Wpisy będą ' ujawnione w księdze 
gruntowej bez względu ·na to, kto w księdze 
gruntowej jest wpisany, jako właściciel nieru
chomości . . W tym ' zakresie nie będzie miał za-

.. , 

stosowania przepis § 40 ust. 1 ustawy O księ
gach gruntowych. 

Wymienienie nazwiska dłużnika lub wła
ściciela nieruchomości we wniosku (oświadcze
niu) Państwowego Banku. Rolnego nie jest ko
nieczne. 

§ 6. Pożyczka konsolidacyjna ' (art. 10) 
podlega zabezpieczeniu hipotecznemu niezalet
nie od tego, czy składające się na nią należności 
dotychczas korzystały lub nie kOł'zystały z za
bezpieczenia rzeczowego. 

Stopień hipoteczny oraz wysokość zabez
pieczenia hipotecznego, które wynikają z art. 12 
ust. 1 i 2, służą odnośnej sumie pożyczki kon
solidacyjnej niezależnie od tego, cży w tej su
mie mieszczą się częściowo również należno~ci 
konsolidowane, które dotychczas nie korzy
stały z zabezpieczenia hipotecznego. 

Umorzenie lub zbonifikowanie należności, 
dokonane na podstawie przepisów ustawy 
ż dnia 9 kwietnia 1938 r; (Dz. U. R. P. Nr 28, 
poz. 249) lub na podstawie przepisów, wymie
nionych wart. 2 pkt 2 tej ustawy nie ma wpły
wu na możność wykorzystania dla pożyczki 
konsolidacyjnej istniejących zabezpieczeń sum 
umorzonych IUlb zbomfikowanych. 

Część pożyczki konsolidacyjnej, nie miesz
czącą się w sumie, określonej wart. 12 ust. 2, 
należy stosownie do art. 12 ust. 3 zabezpieczyć 
na najbliższym wolnym miejscu hipotecznym, 
niezależnie od tego, czy część ta powstała z na
leżności, które dotychczas korzystały lub nie 
korzystały z zabezpieczenia rzeczowego. 

Jeżeli pożyczka konsolidacyjna powstała 
wyłącznie z należności, ·które dotychczas nie 

. korzystały · z zabezpieczenia rzeczowego, nale
ży, stosownie do art. 12 ust. 3,całą pożyczkę 
zabezpieczyć na najbliższym wolnym miejscu 
hipotecznym. . 

§ 7. W l'azie konsolidacji należności, za
bezpieczonych hipotecznie w różnych stop
niach, na wniosek Państwowego Banku Rolne
go należy wpisać jedną wspólną hipotekę z ty
tułu pożycz'kikonsolidacyjnej, o ile poszczegól-

. ne wpisy, zabezpieczające należności konsoli
dowane, nie są przedzielone nie wykreślonymi 
jeszcze wpisami na rzecz osób trzecich. . 

P-i"zepis powyższy stosuje się odpowiednio ' 
w przypadku, ~y hipoteka obliczona w myśl 
art. 12 'ust. 3 .tępuje bezpośrednio po hipo-
tece, obliczonej' w myśl art. 12 ust. 1 i 2. . 
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Państwowy Bank Rolny może składać 
wnioski ewentualne, uzależniające wpis od wy
niku badania księgi gruntowej przeprowadzo
nego przez wydział hipoteczny celem stwier
dzenia, czy zachodzą okoliczności, wymienione 
w ust. 1 i ~ paragrafu niniejszego. 

Jeżeli pożyczkę kO,nsolidacyjną należy, sto
s~nie dl() ust. 1 i 2 paragrafu niniejszego, za
bezpieczyć wpisem kilku hipotek, a okolicz
ność ta nie jest uwzględniona lub jest niedo
statecznie / uwzględniona we wniosku (oświad
czeniu) Państwowego Banku Rolnego, wówczas 
wydział hipoteczny winien wyznaczyć stosow
ny termin do usunięcia tego braku, zawiada
miając równocześnie o przeszkodach tak do
kładnie, aby na podstawie tego zawiadomienia 
mogło nastąpić odpowiednie uzupełnienie wnio
sku. Poza tym należy odpowiednio stosować 
przepisy § 18 ustawy ó księgach gruntowych. 

§ 8. Jeżeli pożyczkę konsolidacyjną wy
padnie zabezpieczyć wpisem kilku hipotek, 
Państwowy Bank Rolny winien, dokładnie okre
ślić przedmiot zabezpieczenia poszczególnej hi
poteki. Wysokość raty amortyżacyjnej (wraz 
z oprocentowaniem), przypadającej na część 
pożyczki, zabezpieczoną daną hipoteką, ustala 
się proporcjonalnie do sumy poszczególnych 
hipątek. 

§ 9. Jeżeli należności konsolidowane ob
ciążają kilka gruntów łącznie, Państwowy 
Bank Rolny może już w oświadczeniu (art. 15) 
pożyczkę konsolidacyjną odpowiednio podzie
lić i wnieść o wpisanie na wszystkich lub nie
których obciążonych gruntach pojedynczych 
hipotek konsolidacyjnych w wysokości odpo
wiadającej podziałowi, bez współodpowiedzial~ 
ności innych gruntów. 

§ 10. Wpisy związane z konsolidacją, bę
dą uskuteczniane bez potrzeby przedłożenia 
listów hipotecznych, gruntowych i rentowych, 
wydanych co do praw wpisanych już do księgi 
gruntowej. JeŻ,eli jednak list taki zostanie póź
niej przedłożony, wydział hipoteczny powinien 
na nim zaznaczyć wpis, stosownie do § 62 'usta
wy o księgach gruntowych. 

§ 11. Stopień hipoteczny, wynikający 
z art. 12 ust. 1 i 4, określi wydział hipoteczny 
i stosownie do § 879 ust. 3 kodeksu cywilnego 
z r. 18% uwidoczni wyraźnie w księdze grun
towej zarówno , w osnowie wpisu hipotek 
z art. 12 ust. 1 i 4, jak i przy wszystkich innych ' 
wpisach, które , będą miały w stosunku do tych 
hipotek stopień równy lub niższy. 

§ 12. Okoliczność, że w miarę spłaty po
życzki konsolidacyjnej nie powstaje hipoteka 
właściciela w miejscu wpisu, zabezpieczającego 
tę pożyczkę (art. 12 ust. 5), powinna być wy
raźnie ujawniona w samej osnowie wpisu. To 
samo dotyczy okoliczności, że ' vi razie sprze
daży nieruchomości z licytacji, nieumorzony 

,kapitą.łpożyczki pozostaje w całości na tym 
'samym miejscu hipotecznym (art. 13). , 

§ > 13. Dla rat, nie objętych konsolidacją, 
ale , korzystających z dotychczasowego ' zabez
pieczenia rzeczowego,nakży wpisać, w wy
sokości, przewidzianej w art. '12 ust. 4 osobną 
hipotekę. Hipoteka taka nie może być połączo
na z hipoteką, zabezpieczającą część lub całość 
pożyczki konsolidacyjnej. Do hipotek z art. 12 
ust. 4 nie stosuje się przepisów § 12 rozporzą.
dzenia niniejszego. 

§ 14. Hipoteki, które należy wpisać wmyśl 
rozporządzenia niniejszego, mogą być wpisane 
bądź jako hipoteki z-wyczajne bez listów hipo
'tecznych, bądź jako hip'oteki zabezpieczające. 

. § 15. Sądy hipoteczne wY~OI~ają wpisy 
hIpoteczne, wnoszone na podstaWIe ustawy, 
wymienionej w§ 1 rozporządzenia niniejszego, 
po wpłaceniu przez Państwowy Bank Rolny 
zaliczki na pokrycie opłat i kosztów sądowych. 
Opłaty i koszty sądowe ściągnie Państwowy 
Bank Rolny po dokonaniu wpisów od właści" 
cieli nieruchomości. 

, § 16. Rozporządzenie mnteJsze wchodzi 
w .życie z dniem ogłoszenia. ' 

'Minister Sprawiedliwości: ,W. Grabowski 

Tłoczono z polecenia Minisłra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 

Cena numeru niniejszego 25 ,gr. Prenumerata Dzienni
ka U1itaw R. P. wynosi w KlI'aju 8 zł kwartalnie (32 zł 
rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł 
kwartalnie 124 zł rocznie). Do , prenumeraty zagra
nicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) 

. tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpła.cać na
leły z Ilóry .przed poc~ątkiem każdego kwartału, pół-

rocza lub roku. Zamówienia na prenumeratę i,ak rów
nież na numery pojedyncze wykonywa się jedynie 
po wpłaceniu należnosci. Reklamacje z powodu nie
otrzymania poszczególnych numerów wnosić naldy 
do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po 
otrzymaniu ' następnego kolejnego numeru. RekIa-

. macji spóźnionych lub wniesionych niewłaśćiwie nie 
uwzględnia się. 107894 

Wpłaty należy WDosić.to P. K. O. na konto. czekowe Dz.ienn. ik Ustaw R. P. Nr 30-130 
lub do Reda1l!li Dziennika Ustaw R. p' . w Warszawie, ul. Długa 50. 




