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Ustawa 
z dnia 4 lutego 1921 roku 

o unormowaniu stanu prawno-polityczn.ego na ziemiach, przyłączo
Ilychdo obszaru Rzeqypospolitej na podstawie umowy o prelimi. 
naryjnym pokoJu i rozejmie ' podpisanej w Rydze dnia 12 paździer-

, riika 1920 r. . 

ł\rt. 1'. Ziemie wschodnie, przynależne do obszaru Rzeczypospolitej 
zgodnie z· umową ° preliminaryjnym pokoju i rozejmie z Rosyjską Federa~ 
cyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską S9cjalistyczną Republiką 
Rad, podpisaną w Rydze dni(l 12 pażdziernika 1920 r., . podlegają całkowicie 
włlldzy organów centralnych Rzeczypdspolitej to jest: Sejmu, Naczelnika 
Państwa i Ministrów. 

l\rt. 2. Na ziemie wart. f wskazane, rozciąga się działanie tymczasowej ' 
. ustawy o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji z dnia 
'2 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw 1919, N!! 65, poz. 395). 

f\rt. 3. Ustawą niniejszą w myśl ustępu 3, arf. 1 powołanej powyzeJ 
ustawy tworzy się na zi.emiach, wart. 1 wskazanych, następujące wojewódz
twa: 1) województwo wołyńskie z siedz~bą w Łucku, 2) województwo po
leskie z , siedzibą w Pińsku, 3) województwo ndwogródzkie z siedzibą 
w Nowogródku. Natomiast powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski, 
z wyjątkiem gmin Płowce, Wierzchowice, Dmitrowicze i Dworce, które wra
cają do pOWilltu brzeskiego, przyłącza się do istniejącego już wedle powy
żej cytowanej ustawy województwa białostockiego: . 

Rozgraniczenie województwa nOwogródzkiego od przyszłego wojewódz
twa wileńskiego nastąpi w osobnej ustawie. 

Podział na poszczególne województwa. uwidoczniony jest w za-
. łączniku. . 

ł\rt. 4. Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązujące w chwi
li wejścia w życie ustawy niniejszej na zier:niach, wart . . l określonych, pożo
stają nadal w mocy z zastrzeżeniem, wyrażone m wart. 5 i 6. 

, ł\rt. 5. Upoważnia się Radę Ministrów do zniesienia wszelkich wy
jątkowych ustaw i rozporządzeń jakiegokolwiek . pochodzenia, . wydanych na 
niekorzyść, czy dla przywileju jakiejkolwiek narodowości czy wyznania. , 

Upoważnienie . ninjejsze rozciąga się również na powiaty , białostocki, 
bielski i sokólski. . 

Upoważnia się Radę Ministrć>w do unieważnienia wszelkich zarządzeń' 
i rozporządzeń jakiegokolwiek pochodzenia, wydanych dla przywileju po
'szczególnych osób lub grup ich i do unieważnienią umów, zawartych przez 
władze, które działały na ziemiach, wart. 1 określonych, jeśli umowy te opar
te są na takim przywileju lub jeśli przez nie wedle uznania Rządu ' interesy 
Skarbu Państwa lub ludności zostały pokrzywdzone. Tak samo Rada Mi
nistrów upoważniona jest do wydania zarządzeń,zmierzającyth do uporząd
kowania stosunków, wypływających z unieważnionych zarządzeń i umów 

ł\rt. 6. Upoważnia się Radę Ministrów do rozciągnięcia na ziemie, 
wskazane wart. 1, mocy po~zczególnychdekretó;.v, ustaw i rozporządzeń, 
obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej lub przyległych do tych 
ziem dzielnicach w chwili wejścia' w życie ustawy niniejszej, tudzież, w związ
ku z dokonaniem tego, do wprowadzenia niezbędnych zmian do ustaw 

. i rozporządzeń dotychczasowych, obowiązujących na ziemiach tych w' myśl 
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art. 4 ustawy mmeJszej, oraz do st~nowienia właściwych przeplsow prze
chodnich i wykonawczych. Rozciągnięte w tej drodze dekrety, ustawy I roz
porządzenia, obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej, oraz poczynione 
zmiany w ustawach i rozporządzeniach, obowiązujących na ziemiach tych 
dotychczasowo, zyskują tam moc , obowiązującą od chwili, oznaczonej 
uchwałą Rady 'Ministrów, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej. , 

I\rt. 7. Ustawa z dnia 31 lipca 1'919 -roku (Dz. Ust. Ng66, poz. 400) 
w .sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej obówiązu
je na obszarie ziem, wymienionych wart. ' 1, od dnia ogłoszenia. niniej-, , 

szej ustawy. 

I\rt. 8. Osobne ustawy ·zabezpieczą ludności prawo swobodnegd' , roz
woju życia kulturalnego, oświatowego i , religijnego w , jej języku ojczystym. 

I\rt. 9. Rada Ministrów rozciągnie na nowo utworzone województwa 
działanie Qrdynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ze zmianami, 
które obowiązywały W . okręgu bielskim i białostockim, określi okręgi wy
borcze i liczbę posłów, odpowiadającą zasadom tej ordynacji, i przeprowa
dzi wybory uzupełniające z tych ok ręgów posłów do Sejmu Ustawodawcie
go w ciągu 120 dni od chwili wejścia w życie ustawy niniejszej. W razie 
rozwiązania do tego czasu Sejmu Ustawodawczego wybory w tych okr~
gach będą dOKonane łącznie ·z wyborami .w całejR,zeczypospolitej. 

I\rt. 10. Ustawa niniejsza wchodii w życie ~ dniem jej ogłoszenia, 
a wykonanie jej powierza się Prezyden.towi Ministrów i posz~zególnym mi
nistrom, każdemu w jego właściwym zakresie. 

, 
Marszałek: 

Trąmpcz')'ński ' ' 

Prezydent Ministrow: 
Witos 

Wojewodztwo 
nowogródzkie: 

1. - Baranowicze, 
2. Duniłowicze, 
3. Dzismi, 
4. Lida, 

, 5. ' Nieśwież, 
o. Nowogródek, '" 
7. S/onim, 
8. Stołpce, 

, 9. Wilejka, 
10. W %żyn. 

Załącznik 
'do ustawy z dnia 4 lutego 1921 'r. o unormo
waniu stanu prawno-politycznego ' na ziemiach, 
,przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na 
podstawie umowy o prelimini'lryjnym pokoju 
i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 pai-

dziernika 1920 roku. 

Województwo 
poleskie: 

1. Brześć Litewski, 
2, Drohiczyn, 
3 .. Kamień Koszyrski, 
4. Kobryń, 

' 5 .. Kosów, 
6. Łuniniec, 
7. Sarny, 
8. Pińsk, 
9. Prużany, 

, Województwo 
wołyńskie: 

1. Dubno, 
2. Horothów. 
3. Kowel, 
4. Krzemieniec, 
5. Lubomla, 
6. Łuck, 
7. Ostróg, 
8. Równo, ' 
9. Włodzimierz, Wołyń

ski~ 




