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Ng 112. Dziennik Ustaw. Poz. 892, 893 i 894. 1367 

fl.rt. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
si~ Ministrowi Skarbu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojdecf;owsld 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kuc/;arski 

893. 

Ha mocy art. 44 Konstytucji oghls:r.am ustawę na
stępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 3 listopada 1923 r. 

w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżaw
ców gruntów, zajętych pod buóynld i położo
nych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad 
na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: no· 
wogródzkiego, poleskiego i wołyfłskiego oraz 
powiatów: bieIsldego, grodzie!lskiego, Vlołko
wyskiego, sokólskiego i białostoddego woje-

wództwa białostockiego. 

fl.rt. 1. Właściciele zabudowań, znajdujących 
się na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: no
wogródzkiego, poleskiego i wołyńsl~iego oraz powia
tów: bielskiego, grodzieński'ego, wałkowyskiego, so
kólskiego i białostockiego województwa białostoc
kiego w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad, wy
budowanych na cudzych gruntach, którzy i obecnie 
władają temi gruntami, nie mogą być z nich wysie
dleni do dnia 1 października 1924 r., chociażby od
nośne umowy dzierżawne wygasły. 

Przepis ustępu 1 ma również zastosowanie 
w tych wypadkach, gdy zabudowania uległy zniszcze
niu wskutek działeń wojennych lub pożaru. 

fl.rt. 2. Właściwy sąd pierwszej instancji wstrzy
ma na wniosek strony interesowanej wykonanie wy
roku, choćby wydanego przez sąd wyższy, aż do 
dnia 1 października 1924 r. o tyle, o ile wyrok do
tyczy jednej z osób, wymienionych wart. 1 i orzeka 
eksmisję z dzierżawionego gruntu lub obowiązek 
zniesienia zabudowall. 

f\rt. 3. Opłata dzierżawna w wypadkach ukoń
czenia umowy dzierżawnej, przewidzianej wart. 1, 
o ile nie jest już zapłacona, wynosi w markach pol
s!<ich 40.000 fiJzy tyle, ile płacono w rublach z te
goż tytułu według kontrnktu, lub VI braku jego we
dług miejscowych norm dzierżawnych z 1914 r. i b~
dzie płatna do dnia 31 stycznia 1924 r. 

Hrt. 4. W razie niezapłacenia oznaczonego 
wart. 3 czynszu z winy dzierżawcy, mają zastoso
wanie przepisy ogólnie obowiązujące. 

fl.rt. 5. Wykonanie mniejszej ustawy poleca 
si~ fł\inistrowi Sprawiedliwości • 

• 

I1rt. 6. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 1923 r. 

Prezydent Rzeczypospoł1tej S. Wojciecbowskl 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworsk. 

894. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę fili., 

stępującej treści: 

Nowela 
l dri'i21 3 listopada 1923 r. 

w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązuJą': 
cej ustawy z dn. 21 września 1922 r. w przed
miocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, 
b. czynszowników oraz ,.wolnych ludzi" na 
obszarze , województw: nowogródzkiego, pole
skiego, wąłyńskiego i powiatów: grodzieńskie
go, wOłkowysl{iego, wołożyńskiego, wilejskiego, 
wileńs.kiego, oszmiailskiego, trockiego, świę
ciaz'lskiego, brasłnwskiego, duniłowiczowskiego, 
dziśnieńskiego, lidzldego i gmin: białowieskiej, 
masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu biel-

sl{iego (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 822). 

fil·t. 1. Przewidziany wart. 1 ustawy z dnia 
21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych 
dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz n wolnych 
ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, po
leskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, 
wolkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileń
skiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, 
brasławskiego, dunilowiczowskiego, dziśnieńskiego, 
lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz su
chopolskiej powiatu bielskiego (Dz. U. R. P. Ng 90, 
poz. 822) termin 1 listopada 1923 r. przedłuża się 
o rok jeden, t. j. do dnia 1 listopada 1924 r. 

flrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi Sprawie
dliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych. 

fht. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem oglo· 
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecfJowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Reform Rolnych: Osiecki 

Minister Sprawiedliwości: St. NowodVlOl'ski 

f\1inister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
Aljrrtd Cblapowsk~ 
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