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tylko wówczas, gdy suma zażalenia prze'kracza kwotę
pół miljona marek polskich."
.
2. Przepis, umieszczony w artykule 3 L: 2, zastępuje się następującemi postanowieniami:
,,2. Zdanie 1 ustępu 1 § 20 otrzymuje brzmienie następujące:
"W wypadkach, gdy odwołanie dotyczy wyłącznie
roszczenia, które ma za przedmiot zapłatę sumy pieniężn ej. jest odwołanie jedynie wówczas dop usz czalne,
gd y wartość przedm iot u zażalenia przekracza kwotę
pół miljona mare k polskich."
3. § 21 otrzymuje brzmienie n3 stępujące:
"W wypadkc:c h, przewid zia nyc h w § § 3, 4 rozporządzenia o sądowem ustan awia niu. czasokres ów
do zapłaty (Dz. Ust. Rzeszy 1915 str. 290), natych ·
miastowe zażal~ ni e jest jedynie wówczas dopuszcza lne,
gdy kwota wi e rz y telnośc i prze.\uacza sumę pół mil·
jona mar e k po!s~iCh."
4. § 22 otrzym uj e b rz mienie następujące:
"W wypadku, przewidzianym w ustępie 3 § 99
ustawy o postępowan iu w cywilnych spraWach spornych , natychmiastowe zażalenie przeciw ro zstrzygnieniu jest jedynie wówczas do ? uszczalne, gdy s uma zażale nia przekracza kwotę pó ł miljona marek polskich."
II. Moc obowiązującą powyższych postanowień
rozciąga się na obszar górnośl~skiej części woje wód ztwa śląskiego.
Rrt. 5. Na obszar województw: poznańskiego
i pomorskiego rozciąga się moc obowiąz ującą artyku łu 1 L: 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowa
niu w cywilnych sprawach spornych dla górnośląskiej
CZI~ści województwa śląskiego (Dz. U. R. P. N2 108,
poz. 1003).
flrt. 6. Upowa ż nia się Radę Ministrów do wprowadzenia na wniosek Ministra S prawi ed liw ości odpo·
wiednio do stosunków walutowych zmian w kwotach
pieniężnych, wyżej określonych .
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Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

na-

stępuj<tcej treści:

Ustawa
z dnia 16 si erp nia 1923 r.
w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. o przej ę ciu na własność Państwa
ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej
Polskiej.
flrt. 1. Wart. 7 ustawy z dn. 17 grudnia
1920 r. o przejęciu na własność P a ństwa ziemi
w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. z r. 1921 N2 4, poz. 17) zamiast słów:
"starosta lub jego zast ę pca, jako przewodniczący
i jako członkowie: przedstawiciele Ministerstwa Rolnict wa i Dóbr P a ństwowych, Skarbu i Sp raw Woj ·
skowych oraz Głównego Urzędu Ziemskiego" wsta wić: "komisa rz ziemski, jako przewodniczący, i jako
członkowi e: przedstawi cie le Ministerstwa Spraw Wewnęt rzny ch, Roln:ctwa i Dóbr Państwowych, Sprawie·
dliwości i Spraw Wojskowych" ora z po słowach:
"po je dnern od każdego ministerstwa" skreślić słowa:
"i urzędu", z a ś w końcu tegoż art. 7 słowa: "powołani przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych"·
zastąpić wyrazami: "powołani przez Ministra Reform
Rolnych".
flrt. 2. Wart. 8 wymienionej wart. 1 ustawy
wyrazy: "które utworzy Minister Roln ictwa i Dóbr
Państ \V owych w porozumieniu z Prezesem Głównego
Urzędu Ziemskiego" zostają za stąpione wyrazam i:
"które utworzy Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych".
Art. 3. Rrt. 9 wymienionej wart. 1 ustawy
otrzymuje brzmienie następujące: "Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Pań
stwowych".

flrt. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie w województwach: poznańskiem i pomorskiem po upływie
14 dni po dniu ogłoszeni a, a w górnośląskiej części
województwa śląskiego z dn iem 1 lis topada 1923 r.
flrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Do sporów, zaw i słych w sądach w dniu wejścia . się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Miw życie niniejszej ustawy, należy stosować dotych- nistrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych .
czasowe przepisy, określające właściwość sądów i do puszczalnoś ć środków prawnych.
Przepis ten będzie
flrt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 30
miał zastosowanie tahe przy każdej da lszej zmianie
dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypow kwotach pieniężnych, wprowadzonej na podstawie spolitej Polskiej .
artykułu 6.
Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
flrt. 8. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
się Ministrowi Sprawiedliwości.
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