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_ Opłaty pisarzy hipotecznych, związane ze sca
_leniem na terenie b. zaboru rosyjskiego, będą po
krywane z funduszów państwowych. 

VI. Przepisy przejściowe. 

l\rt. 43. Z chwilą wejścia w życie niniejszej 
ustawy tracą moc prawną przepisy wszelkich ustaw 
w przedmiotach, unormowanych niniejszą u~tawą. 

I\rt.44. Postanowienia niniejszej ustawy mają 
zastosowanie do postępowań scaleniowych, wszczę
tych i nieukończonych przed wejściem w życie niniej
szej ustawy, z wyjątkiem tych postępowań w b_ Kró
lestwie Polskiem, w których zapadły już decyzje 
przed stanowcze okręgowych komisji ziemskich, oraz 
wszystkich postępowań, wszczętych w b. dzielnicy 
pruskiej, które mają być ukończone według przepi
sów obowiązujących dotychczas. 

flrt. 45. Wykonanie niniejszej ustawy powie
rza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego i Mi
nistrowi Sprawiedliwości. 

flrt. 46. Ustawa niniejsza zyskuje moc obo
wiązującą od dnia ogłoszenia na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem województwą 
śląskiego. 

Prezydent Rzeczypospolitej : S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Ministe r Refo rm Rolnych: Osiecki 

Minister Sprawiedliwości: St_ Nowodworski 

719. 
tła mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 1 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie dokonywania zmian granic miej
skich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodo
merji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 

l\rt. 1. Rada Ministrów władna jest dokonywać 
na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem zmian granic 
gmin miejskich, podlegających postanowieniom ga
licyjskich krajowych ustaw gminnych z dnia 13 marca 
1889 r. (Dz. Ust. Kraj_ N!! 24) oraz z dnia 3 lipca 
1896 r. (DzI Ust. Kraj. N!! 51) i statutu m. Lwowa 
l 14 października 1870 r. (Dz. Ust. Kraj. N!! 79) 
i statutu m. Krakowa z 1 kwietnia 1866 r. (Dz. Ust. 
Kraj _ N:! 7) w tych wszystkich wypadkach, gdy zmia
na taka nie może być dokonana w trybie, -przepisa
nym w ust. 1 § 100 zacytowanej ustawy z dnia 
13 marca 1889 r. względnie uSt. 1 § 96 zacytowanej 
ustawy z dnia 3 lipca 1896 L, względnie art. 2 sta
tutu m. Lwowa i art. 3 statutu m. Krakowa. 

l\rt. 2. Zmiany powyższe mogą być dokony
wane przez przyłączenie gmin podmiejskich lub ich 
::zęści, graniczących bezpośrednio z miastami, o cha-

rakterze przeważnie miejskim, względnie gospodarczo 
ściśle z miasfami związanych, po wysłuchaniu opinji 
zainteresowanych ciał samorządowych na wniosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mi
nistrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu. 

l\rt. 3. Gminy, których dotyczyć będą prze
widziane wart. 1 zmiany granic, winny zawrzeć ze 
sobą umowę, regulującą stosunki co do posiadania 
i użytkowania majątku gminnego, zakładów i fundu
szów gminnych, jak również co do wierzytelności 
i długów, z zastrzeżeniem praw, przysługujących do
tych<;zasowym uźytkowcom dobra gminnego. Zasady 
uregulowania tych stosunków poda rozporządzenie 
wykonawcze do niniejszej ustawy. Umowy zawarte 
podlegają w toku instancji zatwierdzeniu właściwego 
wydziału samorządowego. Jeżeli umowa taka w dro
dze zgodnego porozumienia się między zaintereso
wanemi zarządami gminnemi nie dojdzie do skutku, 

_ ureguluje te stosunki w toku instancji właściwy wy
dział samorządowy, a w ostatniej instancji-Minister
stwo Spraw Wewnętrznych. 

l\rt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministro":,,i Spraw Wewnętrznych. 

l\rt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Z dniem tym tracą moc obowiązującą postano
wienia, zawarte w § 100 ustęp 2 i 3 i W końcowym 
ustępie § 112 galicyjskiej krajowej ustawy gminnej 
z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. Ust. Kraj, N!! 24), ja
koteż w § 96 ustęp 2 i 3 i W końcowym ustępie 
§ 109 galicyjskiej krajowej ustawy gminnej z dnia 
3 lipca 1896 r. (Dz. Ust. Kraj. N!! 51) oraz wart. 2 
statutu m. Lwowa i wart. 3 statutu m. Krakowa 
w zakresie spraw, objętych niniejszą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

720. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na. 

stępującej treści: 

. Ustawa 
z dnia 8 sierpnia 1923 r. 

o przyznaniu kredytu 20 miljardów marek na 
pomoc rolną w r. 1923 dla reemigrantów we 

wschodnich województwach. 

l\rt. 1. Upoważnia się Rząd do dodatkowego 
wstawienia w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych na r. 1923 kredytu nadzwyczajnego 
w wysokości 20 miljardów marek, przeznaczonego na 
uruchomienie gospodarstw rolnych, względnie pod
niesienie ich wytwórczości. 

l\rt. 2. Kredyt będzie przeznaczony na uru
chomienie, względnie podniesienie wytwórczości go
spodarstw reemigrantów, nie przekraczających 45 ha, 
zniszczonych wskutek wojny na obszarze województw: 
wileńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, białostoc
kiego i wołyńskiego. 
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