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wyrok lub uchwała slldu drugiej instancji zapadły po 
wejściu tej ustawy w życie. ' 

.. Rrt. 10. Wykonanie tej ustawy powierza się 
Ministrowi Sprawiedliwości. 

Marszałek: 
Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

770. 

Ostawa 
z dnia 22 września 1922 r. 

w przedmiocie zmiany granic oraz irozwiązywa
nia l tworzenia gmin wiejskich na obszarze 

b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. 

Rrt. 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych przy
sługuje prawo uskuteczniania na obszarze b. zaboru 
rosyjskiego zmian granic gmin wiejskich, znoszenia 
Ich, jak również tworzenia nowych. Na obszarze 
b. zaboru austrjackiego prawo to przysługuje mu 

.W stosunku do gmin, podlegających ustawie gminnej 
z dnia 12 sierpnia 1866 r. (Dz. Ust. Kr. N2 19), 
W tych wszystkich wypadkach, gdy zmiany, o których 
wyżej mowa, nie mogą nastąpić w drodze dobrowol
nego porozumienia si~ między gminami stosownie 
do § Z i § 4 wskazanej ustawy gminnej. 

Upowainięnle powyisze, o ile dotyc~y gmin 
b. zaboru austrjackiego, nie .uprawnia lv\inistra Spraw 
Wewnętnmych do tworzenia gmin zbiorowych. 

f\rt. 2. Zmiany, o których mowa wart. l, 
uskuteczniane będą po wysłuchaniu opinji zaintere-
sowanych ciał samorządnych. . 

Art. 3. Zarządy gmin, których dotyczyć mają 
zmiany, przewidziane wart. l, winny ząwrzeć urnOWE; 
w przedmio(;:ie posiadania i korzystania ze swego 
majątku, z zakładów oraz funduszów, jak również 
w sprawie wierzytelności i długów. Jeżeli pomiE;dzy 
uinteresowanemi zarządami gminnemi porozumienie 
nie dojdzie do skutku, to w sprawach tych rozstrzyga 
w tOKu instancji właściwy Wydz.iał Powiatowy. 

I\rt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

M. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia, obqwiązywać zaś ma do 
czasu wejścia w życie ustawy o administracyjnym 
podziale Państwa.. Jednocześnie traci moc obowią
zującą przepis, zawarty wart. 3 rozporządzenia Ge
neralnego Komisaria ZJem ~schodnich o samorzą
dzie gminnym (Oz. Urz. Z. C. Z. Wsc;h. z f. 1919 
Na 21, poz. ·215.). 

h\oruałel.ę: . n.-;-:-:::, . 
TrqmpQ~lf8k1 " 

Prezydent Ministrów: J~/ftln Nowak 

MłniBter Spraw Wewnętrznych: A. Kamillńskl 
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771. 

Ustawa 

z dnia 23 września 1922 r. 

o zmianie niektórych przepisów o post~powa
niu sądowem w sprawach cywilnych w b. za

borze rosyjskim. 

Rrt. 1. Rrt. 2 ust. 1 punkty a, c, d I e prze
pisów przechodni~h do ustawy postępowania cywil
nego (Dz. Urz. Depart. Sprawiedl. T. R. S. Król. Pol. 
N2 1) w brzmieniu, nadanem mu przez art. 1 i 2 
ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu wła
ściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych (Dz. 
U. R. P. N2 63, poz. 412), będzie opiewał: 

"a) sprawy, których przedmiot nie przenosi 
marel) pol. 100:000 a jeżeli chodzi o przedmioty, za
liczane zwyczajnie do żywego lub martwego inwen
tarza gospodarstwa rolnego, lub o należność za takie 
przedmioty - 500.000 mk. "; 

"c) żądania zabezpieczenia dowodów w spra
wach, będących w toku lub jeszcze nie wytoczonych, 
bez ograniczenia sumy"; 

"d) sprawy działowe, dotyczące drobnej włas
ności ziemskiej lub mieszczańsko-rolnej, jeżeli ma
jątek, działom podlegający, nie przenosi 60 morgów 
nowopolskich ziemi (30,75 dziesięci n) i niema w nim 
żadnych przedsiębiorstw przemysłowych ani budyn
ków, oprócz niezbędnych w zwykłem gospodarstwie 
rolnem, bez względu na wartość inwentarzy i rucho
mości, jeżeli pn:ytem należące do spadku kapitały 
nie przenoszą marek pol. 500.000"; , 

"e) sprawy o upoważnienie kobiet zamężnych 
(art. 1653 u. p. c., o ile wartość przedmiotu może być 
określona i nie przenosi marek polskich 100.000". 

. I\rt. 2. Końcowy ustęp art. 3 przepisów prze
chodnich do ustawy postąpowania cywilnego (Dz. 
Urt:. Depart. Sprawiedl. T. R. S. N2 1) otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Rpelacja nie służy w sprawach, w których suma 
sporu nie przenosi 5.000 mk. pol., z wyjątkiem spraw 
o należność za pracę lub służbę". 

RIt. 3. Wykonanie ustawy niniejszej powierza 
się Ministrowi Sprawiedliwości. 

flrt. 4, Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 
1 Ii:stopada 1922 r. 

Nieukończone przed tym dniem w sądach okrę
gowych sprawy,-które według postanowień niniejszej 
ustawy należałyby do właściwości sądów pokoju, pod
legają nadal właściwości sądów okręgowych, o ile 
obie strony nie uczynią w ciągu dwóch miesięcy od 
daty wejścia tej ustawy w życie zgodnego wniosku 
o przekazanie spri;\wy do sądu pokoju. 

Marszałek: 
Trqmpczyflskl 

Prezydent Ministrów: 
Juljan Nowak 

Minister Sprawiedliwości: 
W. Mtiluw.taJd 
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