352
, I

f

Ni 26.

Dziennik Ustaw. Poz. 264, 265 i 266. ,

hipotecznych kurs franka złotego - z .dnia 28 poprzedniego m iesiąca, - w okresie od dnia 16' do
końca miesiąca kurs z dnia 13 tegoż miesiąca,
ogłaszany przez Ministra Skarbu na podstawie art. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 127,
poz. 1044).
.
Jeśli · z przeliczenia należnej sumy złotych na
.marki polskie dokonanego przy wpłacie opłaty wyniknie suma marek pol,skich niepodzielna I przez
10.000, a zarazem cztery ostatnie cyfry tworzą liczbE:
.5000 lub więcej, to zr::ok.rągla się je wzwyż do kwoty
podzielnej , przez 10.000; jeśli ostatnie cztery cyfry
· tworzą liczbę niższą niż 5000, to cyfry te zastępuje
si~ ,z erami.

,z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wy·
wozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, groch';l '
oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. N2 61, '
poz. 457), z dnia 30 sierpnia 1923 r. ,o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczm ie n- '
nych (Dz. U. R. P. N2 100, poz. 787), z dnia· 29 wrześ nia
1923 r. o wprowadzeniu opłat \vywozpwych od wy- .
wozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. lI.
R. P. Ng 102, poz. 800), z dnia 31 października 1923 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od WIjwozu mięsa
końskiego (Dz. U. R. P. N~ 124, poz. 1003), z dnia
1 grudnia 1S23 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych ·
od wywozu ziemniaków (Dz. U. R. P. N2 127, poz. 1048),
z dnia 13 , grudnią 1923 r. o wprowadzeniu opłat
wywozowych od wywozu seradeli, ' wyki, peluszki i ko§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie niczyny (Dz. U. R. P. N2 133, poz. 1104) oraz z dl)ia
z dniem 20 marca 1924 r.
1 lutego 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych
Jednoez'eśnie traci moc obowiązującą rozporzą . od wywozu bali i desek osikowych (Dz. U. R. P. N219,
dzenieRady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. poz. 180) po wyrazach "opłat O? wywozu" dodaje
w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych (Dz. się wyraz: "celulozy".
U. R. P. N2 133 po~ 1101).
§ 4. Rozporządzenie niniejsze stosuje się do
, Prezes Rady ~'inistrów
tranzakcji wywozowych zawartych po dniu 30 września
i Minister Skarbu: W. arabski '~' .
1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
.
Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski
Minister Skarbu: W. arabski
opłat

I

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń

265.
Rozpo'rządzenie Ministra Skarbu VI porm~u"
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu
z dnia

lutego 1924 r.

opłat

wywozowych od wywozu
celulozy.
. Ną poąstawle art. 18 ustawy z dnia 15 lipca
1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U:
R. P. N279, poz. 527) z8iządza się co następuje:

O

wprowadzeniu

~

§ 1. Ustanawia

się ' opłatę wywozową

. poz. tar. celnej:

176p.4aib

§ 2. '
bierana' VI

od:

nazwa towaru:

celuloza

Opłata wywozowa od
wysokości .60%
zysku

celulozy będzie powywozowego.

§ 3. Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozpo·
rząd~enia w § '1 rozporządzenia fViini s tra Skarbu,
Ministra Przemysłu , i. Handlu oraz JVlinisira b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 cze rwca 1921 r'. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N2 57, poz. 3.65),
zmienio'nego rozporządzeniami Ministra Skarbu' w porozumieniu z Ministrem · Przemysłu i Handlu z driia
28 ' marca 1922 r. o wprowadzeniu opła t wywozowych
od wyviozu jaj (Dz. U. R. P. N2 28, poz, 230),- z dnia
~3 października 1922 r. o wprowadzen i LI opłaty wy- .
wozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. N~ 97, poz. 893) ,
z dnia ' 27 stycznia 1923 r. o wprovJadzeniu opłaty
wywozd;l.vej ód ' cukru (Dz. U. R. P. N? 1'1, poz. 74),
z dni ;16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. N2'54, poz. 381)zmienionego rozporząd zen iem iV\inistra Skarbu \V porozumieni u z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia
2 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N:;! 120, poz. 970),

r

266.
Rozpprządzenie Ministra Reform Roln'ych
z dnia 27 lutego 1924 r.

wydane w porozumien:iu z Ministrem Sprawie~
dłiwości w przedmiocie wykonywania ustawy
z dnia 31 i.ipca 1923 r~ o scalą.niu gruntów.,
Na mocy art. 45 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. "
o scalaniu g run tów (Dz. U. R. P. NQ 92 poz. 718)
oraz art. 36 ustawy z dnia 11 .sie rpnia 1923 r. o za-, t
kresie działania ""inistra Reform Rolnych i organizacji urzędów i ,!{omisji ziemskich (Dz. U. R. P. N290
poz. 70ó) zarządza się co następuje:

J.
Do Clrt. art. 1 -

Przepisy ogglne.

4.

§ 1. Wszelkie grunty, znajdujące się na obszarze ·scalenia, a nie podpadające pod działanie ustawy
o scalaniu gruntów względnie podlegające wyłącze
niu na mocy art. art. 2 -.: 4 tejże ustawy, aczkolwiek
z reguły nie podlegają żadnynl zmianom, mogą jed·
nak na skutek scalenia gruntów przyległych być poddane zmianom wypływający m z postanowień art. 7
ustawy.
§ 2. Przy wyznac~eniu nowych dróg przez
tereny wyłączone ze scalenia (§ 1), wzgl ę dn ie przy
uregulowaniu na tych terenach dróg i dojazdów istniejących, oraz przy wyprostowani u granic, nieodzownym dla prawidłowego projektu scalenia (art. art.
7 i 25 ustawy), należy wzamian za zajęte na ten cel
grunty wyzn!,!czać odpowiadający im równoważnik
gruntowy, zgodnie z zasadar;ni zawartenii wart. 6
ustawy,
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I

jednostek adminiktracyjnych, lecz Jednocześnie, aby
ten obszar nie był zbyt wielki i stanowił możliwie

niane w sposób najbardziej odpowiedni dla przeprowadzenia scalenia, któryby jednocześnie zapewnił
urządzeniom znajdującym się na wyłączanych gruntac.b możność prawidłowego rozwoju oraz dogodny
doja~d, przez połączenie z siecią dróg na obszarze
scalenia.

zamknIętą całość.

.

§ 4. Grunty wyszczególnione wart. 3 ustawy

;zwłaszcza plaee i ogrody, siedliska (osiedla), o ile
Jch właścicie l e wyrazili swą zgodę. na poddanie tych
gruntów ogól~emu scaieniu, zostają doląc~ane do
gruntów przyległych, z zachowaniem prze pisów art. 6
,ustawy i przy uwzgk;dnieniu potrzeb pozostałych na
[~iejscu . osiedli I ub innych urządzeń.

§ 5. Deklaracje lub zobowiązania w przedmiocie wyrażenia zgody na poddanie scaleniu gruntów (§ 4), które ustawowo mogą być wyłączone
(art. 3 ustawy), winny być składane na piśmie, a wiarogodność oświadczenia i podpisu stwierdzona przez
ur.ząd gminny lub inne władze do tego powolane.
Powyższą deklarację lub zobowiązanie zastępuje
,ustne oświadczenie, złożone przez interesowanych
komisarzowi ziemskiemu do protokółu, który składa
jący oświadczenie winni podpisać względnie zaopatrzyć znakiem swej ręki.

'I

I

-'

§ 3. Ustalanie granic gruntów wyłączanych ze
scalenia (art. art. 3 i 4 ustawy) winno być uskutecz-

i

I,
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Na terenie b. zaboru rosyjskiego za naj niższą
w rozumieniu ustawy z dnia
31 lipca .J 923 ,r. o scalaniu gruntów u ważać naldy
wioski, kolonje, osady i miasta, które tworzą oddzielne gromady wioskowe lub miejskie, na pozosta·
łym 'zaś obszarze Rzeczt'pospolitej Polskiej - gminy
katastralne.

jednostkę administracyjną

§ 9. We wszelkich wypadl(ach konieczności
dokonani.a wyprostowania gianic scalanych gruntów
od strony drobnych posiadaczy, należy do obszaru
scalenia włączać grunty dq niego przylegające w rozmiarze niezb~dnym do wyprostowania granic, jednak
z tern zastrzeżeniem, aby na tych włączeniach granice poszczególnych posiadłości uległy jaknajmniej, szym przesuni~ciom, wskutek wyprostowania granic
scalanych g runtów.
'
Obszary dworskie (wi~ksze posiadłośCi ziemslde)
należy włączać do obszaru scalenia w całości lub
częściowo o ile zachodzi potrzeba zniesienia szachownicy zewnętrznej, a zwłaszcza t. zw. "enklaw".
lub wyprostowania granic scalanych gruntów od
strony tych obszarów; również włączać należy do
zaru scalenia te grunty dworskie, które ulegają .
parce la cyj nej rozsprzedaży wśród uczestników scalenia (§ 19).

§ 6. Projektowanie 'włączenia przestrzeni leś
nych do obszaru scalenia następ uje po uprzedniem Do art. 6.
zasiągnięciu opinji urz ędu ochrony lasów w przed§ 10. Wydzielanie poszczególnym uczestnikom
miocie ochronności miejsc zalesionych, możliwości
równo
w ażnika ·za włączon e do scalenia grunty opiewyrębu istniejących drzewostanów, kOf,lieczności zalesienia niektórych n ieużytków i t. p.
, \ rać należy na zasadach nast ępuj ących:
a) wszystkie uż ytki, otrzymywane przez jednego
W tych wypadka ch komisarz ziemski winien
właścicie l a (posiadacza), win ny być w miarę
zwróci~ się bezpośrednio do mi ejscowego komisarza
możności zamknięte w jednej obwodnicy,
pchrony lasów, w celu llZysl~Cln ia fachowej opinji.
przyczem wzajemne ustosunKowanie poszczeW razie konieczności w związku ze scaleniem grungólnych rodzajów i. g"tunków wydzielanych
tów, do konania wyrębu istniej qcych drzewostanów,
użytków nie pov/inno zbytnio się różnić od
podpadających pO,4 działanie Lista'.'l o ochronie lasów,
tego, jakie dany wlaścidel posiadał p rzed
okręgowy urząd ziemski przed wniesieniem projektu
SCaleniem.
scalenia na po~:iedzeni e okręgowej komisji ziemskiej
J eśli warunk i miejscowe nie wszędzie pO'ZWF.\do zatwierdzenia (§ 82) winien uprzednio wyjednac
zezwolenie okręgowej komisji ochrony lasów na pro- lają na 7.8s~osowanie tego t ypu kolonji, możn a niektóre użytki zamykać oddz iel ną obwodnicą, lecz przy
jektowany wyręb.
zachow aniu warunku aby odległość między poszczc§ 7. Ustalanie granic wyłączeri z obszaru sca- gólńemi działkami była możliwie najmniejszą, a 1;-0lenia, p'rzewidzianych wart. art. 2 '- 4 ustawy, na- munikacja dogo dn ą. I
•
stępuje po uprzedniem wysłucbańiu oświadczeń osób '
\'IV wypadkach nadzwyczajnych, usprawiedliwiointeresowanych, a w razie konieczności po zasiąg nych wyjątkClwemi warunkami topograficznemi lub
nięciu w tym wżględzi e opinji ' fachowych urzędów.
glebozn awcze mi, może być dopuszczone wydzielenie
Wszelkie wyżej wspomniane ,opinje o tyle wiążą niektórych użytków w dwóch oddzielr:ych działkach .
. organy wykonywujące scalenie, o ile nie sprze- Wszelkie da lsze rozdrabnianie jest bezwzględl'lie nie" 'tiw iają się postanowieniom ustawy O scalaniu grun- dopuszczalne.
ltów i , nie stoją na przeszkodzie do opracowania prab) Poszczególnie wydzielanym działkom; a zwłasz
widłowego projektu scalenia.
cza gruntom ornym, należy nad a wać for mę
Do art. 5.
prawidłową, o ile możności zbliżoną d o kwaJ
§ 8. przy projektQwaniu obszaru 'scalenia clą- .
drc'!tu ,o granicach prostych.
żyć należy przedewszys1'ki,=m, aby wszystkie grunty
DZiałki grun tów ornych nieforemne, względnie
każdego uczestnika, a przynajmniej uczestników zawydłużone więcej niż dziesięciokrotnie ''1't stosunku
mieszkałych
na terenie jednostki administracyjnej, do ich szero koś ci , są niepożądane i tylko w wypadwzględni e jej części, której mieszkańcy spowodowali
l,ach wyjątkowych, usprawie9liwionych względami gorozp~)Częcie dochodzenia scaleniowego (§§ 39 - 41),
spodarczerni lub topograficzne mi, mogą być stosoobjęte były jednym obszarem scalenia, bez względu
wane. ' Działki innych użytków, o ile warunki topona to, czy są położone na terenie jednej lub więcej graficzne lub względy gospodarcze nie pozwulają na
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), e) ZnajdJ,Jjące się na scalonym ~hslarzte wąwo.
zy lub rzeki, przez które przejazd jest utrudniony, nie Iitlogą przedzielat posztze'gólnej
l'
działki.
'
,
, ! , d) Wszystkie d:tłeHd mniejsze, rolniczo niesamodzie lne, winny by-ć zasadniczo grupowane w poblłiu własnych zabu~owań, t. j. olljbliżej wsi,
a 'W razie jej zniesienia, w położeniu najbardziej, ułatwiającym uboczne zarobkowanie
rnałorolnyrri (w pobążu miasteczek, stacji koleJówych i 't. p.) i w miarę możności , na terenach łatw ych do uprawy. Poszczególne wyJątki' stosować ' można, gdy względy rodzinne
łub sąsiedzkie właścici<fłi ws~"azuj ą na celowosć ' wydzielenia takie': kolonji obOK kolonji
" więksźej, lub gdy sami właściciel (posiadacz)
" za ząda wydzielenia winnem lmiejscu.
.,
f e) Każda z nowopowstających, ze scalęnia kolo'. nJi w miare: możności wif)na posiadać wa, rllnki dogodnego zaopatrzenia w wopę, a sldadaJąc.e się na nią dzia!klwinny być projektowan\,! z uwzg lędnieniem naturalnych spa d ków,
posia dać dobie ( warunki orki oraz dogodny
(~oj<lzd. .
,
Przestrzegać należy, ' aby w~dzielone w wy·
r1ikp scatenia ,poszczególnym uczestnikom ró~
wnowaźniki nietylko miały zapewnione najkorzystniejsze warunki rozwoju 'gospodarcze, go,le;cz równocześnie, abynowopowstałe na
nich osi~dhl tworzyły harmonijny zespół, }lmo. źliwiający n;)'zwój życia społecznego wśród
uczestników scalenia (u kład ferr:nowo-wsiowy).

n

,

nia 1922 roku w przedmiociewykc:myw~nra
ustaw o likwidacJi serwitutów {Dz. U, R. ' P;,
z roku '1923 He 8 poz. 49 i 50), po legmć będą
qa ustale ńiu, według zas,ad wskazanych w listavJach o likwidacji serwitutów, ceny 1 ha dominują cej kłasy, ziemi na obszarze scalenili'
i o!(reślen! u obstaru gruntów, przypad ających
za serwituty w' nektara<;h tej domiFlu-jttcej,
klasy;
b) w celu uniknięcia: rozbieżności zdafi ' komisji
szacunkowo - roziemczej, powoływanej przy
likwidacji . serwitutów, ze zdaniem komisli'!
sZQcu nlwwej, powoływanej przy,scalaniu grun·
tów, w przedmiócie ustalenia na obszarta
s calenia domi n ującej ' Idesy grun~ów, kortHsja
uq:ędująca później winna uzgodnić to ust~· ,
lenie z ustaleniem komisji wcześniejszej; ,\
c) pn:ewLdzianych w wyżej cytowanychfozpO~
rz ądzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ziem..
skiego z dnia 14 g rudnia 1922 r. do\vodów
pomiarowych na grunty projektowane do Od1
dania za serwituty - jako zb~dnych--sporźą"
dZać ni~ n a leży, wreszcie
,
d) po ' uprawolTlocni e niu się , orzeczenia ókręgo~
weJ kómisji ziemsk iej, zatwierdz~jącego układ "
dob rowo lny, wzgl ę dn i e projekt przymusowej,
likwidacji serwitutów, wykonanie czyrinOlkf
przewidzianych w § 36, względnie w § 67,
cytowanych wyzej rozporządzeń z dnia 1;1
grudnia 1922 , r., uleQa odroczeniu do cza~u>
uprawomocnienia si ę qrzecienia tejże komisji,
zatwiel'dzaj'icego pr,ojekt scalenia (§ 82):
"

§ 13. WszeLkie wspólnoty gruntowe na bbsza~ '

rze scale nia, o ile nadaj!1 się pod " uprawą rołną lub ,',
winny ulec podz iałowi pomiądzy IJprawni9~ _
k?eh złotych według kursu il8t~nowiqn eg o przez Mi- nych do nich uczestników scalenia, na lasadach IIst~~ ,
nistraSkarbLi oraz zgodnie z wskazaniami ust<;;pu lanych pr~e7. poszczególne rady uczestników sc"lęnia
(p. a) art. 21 ustawy).
3.go art. 6 ustawy.
Wspólnoty, n~dające się wyłącznie do celów
Dę
7.
pastwiskowych, , gospodarki le~nej, rybnej i t. p. lub
§ 12. Likwic\ację słuźebności (serwitutów) na in ne grunty da skutek wyrażonego w tym cellt tą"
obszarze scalenia należy przeprowadzać, zgodnie dania redy uczestników scalenia, mogą po wyrówt>
naniu granic pozostać we wspó/nern władaniu, leć!
j( przepisami ustaw terytorjalnie obowłązuj~lq/ch w tym
'użytkowanie takich wspólnot pocl.legać będtie pl'tę.
względzie.
'
Ody Qbszarem scalenia objęte zo stały z;arówno , pisom statutów" dla spóiek pastwiskowych, leśnych
dziedzina uprawniOna do korzystania z serwItutów, I t. p., któ re podJega ią zatwierdzaniu łztcznłe z pro·
jektem scalenia (p. d) § 78).
'
j~l\ r dziedzin a temi serwitutami obc!ążona, , rpożna
w umowre dobrowolnej. ',względnie w projekcie przy, § 14. Wyprostowanio granic poszczegołnydl"
musówej Ilkwida~ji tych serwitutóW'1 określać przy- jednostel, _administracyjnych lub ich CZttśc:i u$kute<;~.
padając€': : wynagrodze nre za serwituty w cl~ściach
niać należy w ten sposób, aby przy zachowanlu
ideeilny~h całe go o bSzaru scalenia lub Jego części,
prtepisów §§ 2 i 9 rozpórzltdzenia niniejszego w~zYl$t~
względnie w hektaraeh, dominującej, na tym obs ż arze
kie nowo pow stałe ze scalenia działki poszczególnyth,
klasy gruntów, z zastrzeżeniem, ,że umowa, względ . uczestni ków, o ile możności mogły otrzymać I ksztołt ,
nie projekt przym'usowej likwidacji, stają się wiążące przepisany p. b) § 10 teg oż rozporządzenia.
dtą stron dopiero po uprawomocn ieniu się orzeczeni" okre,gowej , komisji ziemskieJ, ' latwjerdzające~o
§ 15. Na ObszZlfze scalenia, składającym si~
z dwóch lub , wie.cej jedn ostek administracyj nych,
proJe.kt scalenia. ,
\
W tych wypadkach na terenie b. zaboru rosyJ- o' ile vngl Cidy .iopog raficzne ' nie stoj~ na przeszkOdzie, usta na wianie nowych 'granic tych jednostek
ski€lgo: •
,
a) . czynności komisji szacunkowo-mijem czej, do- uzależniać należy od ilości i Jakości g runtów posła
tyczące klasyfikacji i oszacowania gruntów
dan}lch prze z mi e szkańcow poszczególnych jednostek,
projel<towanych do oddania za ~erwituty. majclc na uwadze obj ę cie nową jednostką wszystkich
przewidziane W § 59 ro zpo rzą dzerl Prezesa gruntów przez nich posiadanych na obszarze scale~
nia, bez wzglę91J -na to, czy cz~~ć tych gruntów
Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grud-

§ 11.

, Wysokość dopłat określać należy w fran~

łą kową,

"ri.

"

,,'

.
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\
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"
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prz..:'o

sĆ21łertiern wchodziła VI skłetd rHnych jednostek
~i':,
. .1

.edministraeyjnych.

§ 16. Przy wydzielani u gruntów na c ~fe miejscowej użyt 1czności ogólnej (publicznG!j) wybór miejs~owośc:i winien być uzateżniony od/ ogólnego pro. iek1:u scalenia o raz celów, na które grunty te mają
.. być przeznaczone, Łtldzież z uwzględnieniem dogodA He.go dostępu, względnie d?J~zdu, dla \<~szystk.ich w tern
zamt,e resowanych UGlestm r<ow scalema. O Ile na cel
p~wyŻSZy'S4 przezn aczon e dotychczasowe wspólnoty
gru nto~e-stosować należy postantlwien!a ustępu koń
<;Qwego po. 2:\) art 21 us ~awy.

§ 17. W ce lu od'wodnier'iiZ!,

względnie n31wod-

nteriiEi. scalanych gruntów oKn::~J owyurzą d ziemski
dążyć winien do utworzenia spółe k wodnych na zasadach 'ustawy wo dnej z d nia 19 września 1922 f.
(Dz. U. R. P. N2 102 poz. 936).
W .wW'adku niern(}żności utworzenia spó~kj wodne} OKr€;go wy urząd· zi emski ograniczy powy:isze prace
metjCyracyine do minimalnych podstawowy ch z.abiegów, nieodzowno ch do racjonalnego zagospo darowania sc.alonych grun tÓw. W yko nanie tych p f<lC z urzę
.Qu ok rągowy urząd ziemski powierzać b c;:dzie biurom
ol€łjora c yjn y m upo ważn i-o nym d o tego przez Mini s ters wo Rolnictwa i DPb r Parh,twowych, na podstawje uprzednio przedłożonego w. wyniku .dokona nej
eks pe rtyzy, kosztorysu tych ro bót, p o wysłuchaniu
opinji rady u'c:zestników scal.enia (p. cJ art. 21 ustawy).
Wykonanie prac, maj ą cych na celu zalesienie
nieu żytków .okr~gowy urząd tiemski dokona na podstawie uprzerln iego porozumienia się z okrr;gO\lJym
urzędem ochrony lasów i po wy:;łuchaniu opinji rady
Qczes tników scalenia.
Prz~prowadz e nie wyżej pomienionych prac mel;, jOfacyj nycn okr ~gowy urz ąd ziem-ski, na wnioseł{ powiiltowego urze:du ziem;;k ie go , moie przekazać radzie I
ucz estników scalenia pod rygorami przewidzianemi
\II § 55 rozporządzen ia niniejszego.

§ 1~. Projektowanie. nowych oraz skasowern!e
st3rych dróg i doj azdów fUl obszarze scalenia us!qJtęczniać należy w porozumieniu z radą uezeshlik6w
sealenia (p. e) art 25 ustawy) prlY zacho waniu
przepisów pp. a) i b) § 75 rozporządzenia niniejszego.
Do ~rowCidzeflle pomienionych dróg i dojazdów
do stanu zwyk łej używalności okręgowy urząd złem
sl'd, po upraw o m ocnieniu s j~ · orzeczenia okręgowej
komisji 'Zie mskiej , zatwierdzającego projekt scaleniCl,
przakaie organom Ministerstw~ Robót PublicZllych
~art. art. 10- 13 ustawy z dn. 10 gru dnia 1920 f.
ę budowie i utrzymaniu dróg publicznych R"zeczypospa/itej Polskiej-Dz. U. R. P. z r.19-21 N26 poz. 32).

nej i W związku z tern al<cię rOlsprzedaiy trybem
wskazarWrn ~ien)o ne mi ustawami.
Gmnty a worskie w ten sposób włączone do
obszaru sca~enra ni e be:dą dzietone na gruncie pomi~dty nowomlb\)'wcó w ....... t.lqe3~nik6w stai~mła, łee:.
będą traktowane Jako ich wspólna w'łasność :z określonym udziałem d o n iej każdego uczestnika, która
na ogółl'lych zasc,dach pocll.ega akc i scalenia łącz nie

z

pozQstałe mi

scahmerni gwntamr.

§ 20. Ogófl'ly plan rozbudowy powstałej ze
scatenia j~dn()"tek adm iorstracyjnych, jako ~o: L."Stl\lenie obs2aHl siedlPsk, ich rozmtes.zczenie, kOmuni k2\cja 2 pozost<lłemi gruntami, FOzplanow<H1ie budowli i, t. p., oprac0wany b~d:zie w miar~ potrzeb y
przy udztale specjalistów;
§ 21. Czynności w9szczeg0łnio~e w §§ 12, 16,
18 i 19 rm~porzqdzel'l ia niniejszego OFZlZ zatwierdzeniE!
p roJektów meijo -:yjnych winny być na obszarze
scalenia z I'cglil. przeproWildzaóe ' \1l'r2~d szczególowe m p~ojektowal1lem sClillanych dll()~ek.
Projekty rncljof(!}cyjne, oraz projekty związa n e
z ro zbudową wsi (§§ 17 i 2{}), wi'nny być opracowane
w foku l,ost~powal'1ia S{alel'liowego pued układa
n~em s:!cleg.6fowego projdftu ~atel'lia; wyko nani e
tyc.h pwJektów na gruncie w I.J.z3:tadnionych wy padkach może być uskutecznione po zatwierdze niu projektu sc alenia (§ 82), z zastrzeżeniem, aby powyżs ze
prace objE;tc były wyszczególnieniem przewidzianem
w p . b) art. 27 ustawy (§ 78), jednak wytytlenie no
grunde kanałów i roWO\ :z~odi'}ie ;J: :l\ atwi'erd'Z()~lyrn
pwjektem mcljoracji winno by": dokonane prtcd powy:ls;ł ern ukł~daniem pr€l}e tu se~k{llia •.
Do art, 8.
(

22. Orlecteliie okręg.o ·ej kOMiaji ziemskiej,
zatwrerG:Iza1J.!:ce p,ojekt scal'e·nia (art. 30 ustaw~), winno zawierać między irJt1erni zniesietlte' bez Od.. lkodowania wszystkich tych rliezlikwidowany h orlclaielnie (§ 12) słui~bnośd, które s){utltiem zG\J,?t'ojektowtmego scalenia o.ka,żą si~ dla obydwóch dzill!.dzin (upr-a\'J'nionej i obdążorwj) bel:t:lrzedmioto'lIemi
i zb(~dl'l:erni.
"
00 ario 9.

§ 23.

e

Czynności, mające

na ceru scałenię grun-

tów, wyszczególnionych wart. 1 ustawy, nlOgc{ by c
podejmowane tylko po uprzedniem wd roier,hl po5t~!?owan i2l' scaleniowego przez okn~gowy. urząn
ł!iemskr. na którego terenIe grur~ty te , są połoięme.

Wykonywanię tych czynncśd wbrew pOWy~5Z(, 
fTlU pasta nO\;yieniu lub niezgodnie z przep is am ~ rQ1.·
porz ądzenia niniejszego
uznaje 51(% z"
nieobo w iązujące osób in t~resowanych .

nrewa.ił1ę

i

Gdy wSfód uczestników scalenią znaJsie: właścicie l e (posiadacie) gospodarstw karło
watych lub małoro lnych, 'a natomiast bezpośrednio
do obslz~ru sCó łe nja przylega, w2g l ędnie jest poło 
żony WJ pob liż u, mająte k ziemski (o bszar dworski),
który podp a da pod działanie ustawy o wykonaniu
reformy rolnej, należy cały maJCjtekwzgh;~dni e część
tego maj ątk4, niezbędną do wzm9cnienia ws pomnianych gO$podarstw. włączyć do powyż~zego obszaru

§ 24. Przy wy~~onywa nru prat scaleniowych
przez urzędY' zi emskie bezpośrednio lub osoby ge
tego pl'Zle1 Ministra Reform R01nych upowail'liQne
(art. 10 ustawy) władze lldmjnis'tr8cy,rne i sąd ew€
wsp ółdziałać winny w tałuesie postadanych- IJprawnień. przyc2:em sprawy wywołane u tych whuiz akcją
scalenia otn;ymują bi eg pOla kolejn ością innych

~( ale nia, }ednocześni~ przeprowa dzając akcj ę, mającą
na celu przejęcie tych gruntów na cele reformy roI-

Niezależnie od Poy;yżslego władze katastra lne
nlll kaide żądanie urz~dó\v ziemskich winny dost1.'\r"

§ 19.

dują

spraw.

I'
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czyć wszelkich odbitek, odrysów, odpisów i wycią
gów z operatów katastralny~h, dotyczących gruntów
scalanych, tudzież dopuszczać funkcjo n arj uszó w urzę
dów ziemskich, względnie osoby działające z ich
upoważnienia (art. 10 ustawy), do , wglądu do operatów katastralnych.

§ 25. Komisarze i podkomisarze ziemscy oraz
inni urzędnit y ziemscy, zaróv;no jak członkowie komisji szacunkowej (a rt. 26 ustawy) i technicy l:prawnleni do wykonywania prac, ze scaleniem gruntów zwią
zanych (art. 10 ustawy), nie mogą b yć wyzn aczeni
do prowadzenia danych robót \ scale niowych: .
a) jeżeli oni sami, ich żony, krewni w linji prostej zstępnej lub wstępnej bez ograniczenia
stopni,' krewni zaś z bocznej linji pi erwszych
czterech stopni i powinowaci trzech stopn i',
oraz przysposobi en i przez nich lub przyspasab iający u cz estniczą w scaleniu gruntów;
b) jeżeli są opiekunami lub zarządzają majątkiem osób uczestniczących w scaleni u;
,
c) jeżeli ktokolwiek z uczestników scalenia zarządza ich majątkiem lub interesami,
d) j eże li oni, lu b ich żony są najbliższymi praw- .
nymi spadkobiercami któregokolwiek z uczest~
ników scalenia lub też prowadzą z nimi SpÓi
. sąd owy.

nia, lecz przy zachowaniu postano w ień w § 55 rozpo"., :;
rządzenia niniejszego.

Do art. 11.

§ 28. Wsze lkie czynności nadzorcze przeprowadzane przez urzędy ziemskie w związku ze scaleniem gruntów, jako to: inspekcja robót na miej- o
scu, spraw dzanie dowod~w i do kum entów, rewizje
p rac technicznych, ł sprawdzanie ope mtów · pomiaro~
wych, meljoracyjnych i t. p., nie pod legają opłatom
na rzecz S ka rbu Parlsrwa.

§ 29. Opłaty za techniczne wykonanie wszelkich p ra c scaleniowych okręgowy urząd ziemsld pobierać będzie w kwotach stanowiących równowar- '
tość wskaza nych poniżej stawek, przeliczanych na
nlarki polskie, według równi ustalanej przez Ministra
Skarbu.
.
Opiaty te wynosić będą :
1) za prace pomiarowe przy scaleniu gruntów .
w raz ze sporządzeniem o peratu pomiarowego (§ 58): \
a) z pomiarem s tarego sbnu posiadania - pd
12 franków złotych od każdego hektara grun ~
tów poddanych scaleniu i ,
:
b) b~z pomiarów scarego stanu posiadania -po
8 franków zło~ych od każdego hektara i run.
tów poddanych scaleni u.
Powyższe mi kwotami są objęte roboty p miaDo art. 10.
rowe samego scalenia oraz wszelkie inne czynności
§ 26. Wszystkie c-zynności techniczne związane ' miernicze z ternże scaleniem związane, jako to: pra"
ze scal eniem gruntów okręgowy urząd ziemski z re- ce pomiarowe, związ ane z likwida cją serwitutów,
z podziałem wspó lnot grunto·.vych, wypro~towywa·
glJły winien wykonać własnym personelem technicznym. Okręgow.r urząd ziemski może jednak poszcze- niem granic i . t. p.; natom i3~t za ;sporządzeni e na
gólne czynności, jako to: wykonanie pomiarów, żądanie interesO\vanych oddzielnych odrysów z plawraz ze s porządzeniem dowodów pomiarowych, prze- nów wraz z odpisem rejestru pomiarOWego, pobierać
prowadzenie robót meljoracyj nych, 9pracowanie p la- należy opłatę dodatkową VI wy sokości 15 franków
nu rozbudowy uregulowanych przez scalenie swych złotych za pierwsze 15 ha i po 2,5 franka złotego
gruntów jed nostek administ,racyjnych i t. p., po wie- za każde nElstępne bb rozpoczęte 15 ha gruntów
'vvykreś!onych na żądanym odrysie.
.
rzać według własnego uznania osobom pryw atnym,
2) Za wszelkie inne prace techniczne przeprofizycznym lub prawnym, posi adaj ącym prawnie uznane uzdo lnienie fachowe, z za st rze żeniem stosunku wadzane na s kutek scalallia g ru ntów pobierane będą
do osób wykonywujących czynnośCi pomi(!rowe po- o płaty w wys;)kości odpowiadaj ącej wydatkom po:
stanowierl podług art. 2 ustaw}' z dnia .11 sierpnia niesionym IN tym celu przez okręgowy urząd ziem"
1923 r. o zak resie działania lviinis~ra Reform Rolnych sk i z u względnieljiem postanO\vier'j ustawy z dnia
i organizacji urzf.;dów i komisji ziemskich (Oz. U. R. P. 6 grudnia 1923 r. o zastosowani u stałej jed nostki do
obliczan ia danin, niektórych in nych dochodów pl,lNr. 90 poz. 706).
.
blicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje
§ 21. Wyk\manie całokształtu prac sca lenio- państwowe' i samorz:qdowe (Dz. U. R. P. N2 127
wych okręgmvy urząd ziemski może . powierzyć bądź poz. 1044).
na wniosek redy uczestników scaienia, w.:rględnie zebrania delegatów tych rad (art, 24 u stawy), bądź
§ 30. Wyszcze~ólnione w § p oprzednim opłaty
według własnego
uznania, osobom prawnym lub. za wykonanie prac pomierowych wbs nym koSztem
fizy.cznym, specjalnie upoważnionym przez Ministra i staraniem okrGgowy urząd ziemski pobierać będżie ,
'
Reform Rolnych do zawodowego wykonywania sca- w ratach nas:ępujących:
lania grun~ów.
a) po up rawomocn ieniu się o rzetzenia okręg?
wej komisji ziemskiej o wdroż e niw postę
Warunki, którym odpowiadać winny. ~so~y
powan ia scc::kniowego (art. 16 ustawy)
ubieg ające się o wyżej pomiernpne l:lpOwaz!"lleme,
4 fn;nl\i złote od każdeg o hektara gruntów
oraz warunki, na których może być to upoważnienie
projekto\>,!i?ln'iCh do scalenia;
udzielone, n2ldto zakreS up rawnień osób upoważnio
nych do zawodowego wykonY"liania scalania grunb) po utrwaleniu granic na podstawie zatwiertów, unormowane będą oddzielnem rozporządzeniem .
. dzonego proj,:ktu scalenia Ol'iJZ wprowadzeniu uClestników w pcsiad21nie .wydzielonych
Umowy w prZed miocie wykommia prac zwią 
im gruntów (p. a) art. 3'! ustawy)-po 4 franzanych ze scal'2niem przez osoby, pomienione w §
ki złote od każd ego hektara gruntów podd a- ,
poprzednim Lniniejszym, mogą być. również zawienych scaleniu; i
rcme z te mi osobami przez rad~ uczestników sCClieI

.•

- po

I

•

i,

-
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c) po dokonaniu sprostowania wpisu w ' księgach

.

gruntowych (hipotecznych), względnie po wywołaniu scalonych gruntów do regulacji hipotecznej pierwiastkowej (art. 39 i ustęp 1
art. 40 ustawy), - pozostałą należność ustaloną przez okręgowy urząd ziemski, zgodnie
z przepisami § 29 rozporządzenia niniejszego, po potrąceniu uprzednio pobranych
wpłat.
W celu pobrania opłat wyszczegćl
nionych w § 29 rozporządzenia niniejszego,
okręgowy urząd ziemski , wysyłać będzie nakazy płatnicze każdorazowe najpóźniej do
dni 7, licząc od terminów przewidzianych
w pp. a), b) i c) niniejszego paragrafu, względ
nie, od daty poniesienia wydatków na prace
wymienione wyżej w p. 2 § 29.

(

Nakazy, płatnicze winny być sporządzane po
Jednym d la każdej jednostki administracyjnej, obję tej
obszarem scalenia, z wyszczególnieniem we franka ch
złotych należności, przypadających, od każdego uczest~ika scalenia danej jednostki administracyjnej. Nakazy powyższe należy przesyłać sołtysom wsi (na' czelnikom gmin) lub prezydentom (burmistrzom)
miast, względnie poszczególnym radom uczestników
5caienia; nakazy te winny wskazywać termin płatno
ści najdłużej do dni 14 od daty ich otrzymania przez
wymienione urzędy względnie rady uczestników scalenia.

.

§ 31. W v.iypadkach, gdy niektórzy uczestnicy

nie mogą 'uiścić w terminie przypa-.
dających od nich poszczególnych opłat i przedstawią do powiatowego urzędu ziemskiego w tym wzglę
dzie zaświadczenie urzędu gminnego, potwierdzone
przez starostwo, okręgowy urząd ziemski na wniosek
powiatowego urzędu ziemskiego może taki m uczestnikom za kredytować powyższą należność w całości,
lub cżę ściowo naj dłużej na przeciąg lat pięciu od
daty zamknięcia postępowania scaleniowego, z uwzględ
nieniem postano wiell ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r.
o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin,
niektórych innych dochodów publicznych oraz kredyfów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz: U. R. P. N2 127 poz. 1044). Od kredytowanych kwot okręgowy urząd ziemski pobierać
'będzie corocznie w dniu 1 października procent
\Iv stosunku 4 od sta.

_..!.

S57

------~..-_-,----~-"'~~----~

nisterstwa Reform Rolnych, a to w sposób wskazany
przez to Ministerstwo.

§ 34. Gdy wobec klęsk spowodov/unych siłą
wyższą (pożar, pO\lfódź, wojna i t. p.) uczestn il( sca'
lenia rzeczywiście nie jest w możności uiszczenia na-

leżnych od niego opłat za prace scaleniowe (§§ 29
i 30) nietylko w terminie płatności, lecz wogóle w najbliższych latach, powiatowy urząd ziemski winien na
skutek wniesionego \v tym celu podania uczestnika
scalenia przeprowadzić szczegółowe dochodzenie, któ~
reby stwierdziło istotny stopie:'l niezamożności petenta, jego pracowitość, stopień korzyści osiąganych
przez scalenie, względnie przez meljoracje rolne, przeprowadzane przy scaleniu i t. p. O ile takier.l dochodzeniem okoliczności powyższe zostaną istotnie
ustalone, okręgowy urząd ziemski może wystąpić do
Ministra Reform Rolnych z umotyw owanym wniookiem
o z'.!Jolnienie danego uczestnika scalenia od ponoszenia opłat w części, a nawet w ca łości .

§ 35. W celu z\\folnieriia gruntów osad powstałych \V

wyniku scalenia od państwowego podatku gruntowego '!'la przeciąg dwóch lat po scaleniu,
okręgowy urząd ziemski winien niezwłocznie po uprawomocnieniu się, orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdznjącego projekt scalenia (art. 30 ustawy), przesłać odpis powyższego orzeczenia do izby
skarbowej, która ..vyda w tym względzie odpowiednie
zarządzenia.

scalenia

,

z tytułu wykonywania
prac scaleniowych (§§ 29-31) winny być uiszczone
.w wyznaczonych terminach. Kwoty niewpłacone w term inie wyznaczonym uważane są za zaległe i podlegają przymusowemu ściągnięciu przez organy admistracji skarbowej w drodze administracyjnej. Za każ' dy cały lub rozpoczęty miesiąc zwłoki dolicza' się
l5ara w stosunku 2 procent miesięcznie od kwoty zalegającej . W tym celu okręgowy urząd ziemski naj(:i a l ej do dni 14 po upływie terminu płatności powiadomi o tern izbę skarbową, przesyłając wykaz

§ 32.

Należności powstałe

z al egających opłat.
~

l
,

§ 33. Wszelkie opłaty należne okręgowym urzę
dom ziemskim z tytułu przeprowadzenia prac scalen iowyćh, winny być wpłacane do Pocztowej Kasy
Oszczędności i przez nią przerewane do kasy skarbowej na właściwe paragriilfy i pozycje b.LLcJtetu b'\i·

I

Do art. 12.

§ 36. Przy przedkładaniu wniosku o wdrożenie
postępowania scaleniowego (art. 15 ustawy) powiatowy urząd ziemski winien jednocześnie przedstawić
do okręgowego urzędu ziemskiego listę przyszłych
uczestników scalenia, z wyszcze,gólnieniem obszaru
gruntów każdego uczestnika, prOjektowanych do obję
cia temże postępowaniem. Wspomniane obszary
powiatowy urząd ziemski ustala na mocy znajdują
cych się na miejscu dokumentów, jako to: tabel likwidacyjnych, aktów nadawczych, aktów notarjalnych,
dowodów pomiarowych, list podatkowych, wykazów
urzędów gminnych, arkuszy posiadłości i t. p. Grunty, które zostają włączone do obszaru scalenia wyłączni e w celu wypro:i:itowania granic scalanych gruntów, nie podlegają opłatom za wykonanie prac scaleniowych.

§ 37. Przy wszelkich czynnośdach podejmowanych na gruncie w związku z mającym nastąpić scaleniem, bądź przy dochodzeniach wstępnych, bąd :l
w toku postępowClnia scaleniowego, uczeslnicy scalenia w stosunku do obszaru gruntów oddawanych do
scalenia obowi ązani są na każde żądanie urzędów
ziemskich, względnie osób z polecenia tychże urzę
dów wykonywujących prace ze scaleniem związane,
do następujących świadczeń w naturze:
bezpłatne odpowie'd niego mieszkania z opa ł em, światłem i usługą dla wszystkich osób zatrudnionych przy scaleniu;
b) dostarczanie bezpłatnie podwód, robocizny
pieszej lub konnej, materjału drzewnego dla
potrzeb mierniczych i przy ekspertyzach meljoracyjnych.

a) dostarczanie
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Do lK;zestl1ików 5calen4a, wskazał1v'C.h przez rade; uczestn ików scalenia jalw uchyłająqrICh ~ię od po~
noszenia powyższych świadczeń i na jej ż,,!danie. względ
nie nli żądan~eosćb pror.',radzacych prace scaleniowe,
ufz~cly gm;;mc Z.,stO$:uj~ D'iez:W'łoo:rrl ~ pr~ymu.s w dw-,"
~~e administr1:lt.yjnej.
'Do art, 13.

§ 3S. Przepi'"y CI kOl'zystaniu Z pomoc~' pań
stwowej przy przeno.szeniu budowli na scalone dział
ki lub przy wykonywaniu robót mełjoracyjnych na
scalonych .obszarach wydane zostaną oddzielnie przez
.Ministra Reform , Rolnych w porozumiei'!liu;z jV\iil1istrem Skarbu.
\

II.

Wdroieńie postępowania

scaleniowego.

Do art. 14.

§ 39. VI celu wywołania postępowania scaleni owego należy , do pisemnego w tym przedmiocie
podania dołączyć dowody o posiadanych przez każ·
dego petenta gruntach 'd eklarowanych do scalenja,
jako to: odpis tabeli likwidflcyjnej lub aktu nadaw·
czego wsi, akta notarjalne. względnie .zaświadczenia
urz~du ' gminnego, stwierdzaj.ące tytuł własności (posiadania); wyciąg z ksiąg gruntowych (hipote-eznych),
względnie odpis aktu nqtarj3Inego, poświadczonego
przez starszego notarjusza i t. p., ponadto VI rr:i?f~
możności dowody pomiarowe na grunty dekławwane do scalenia (plany, względnie odbitki . map I<ata- ."
stralnych, rejesfry pomiarowe, arl<usze posiadłości
gruntowej).
I

(

,

§ 4(). Gdy na terenie działalnośd powiatowe-
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"lego wraz z dokumentami w~'szO:'egóinionemi VI § 39 1
rozporządzenia niniejszego. wlgi~dnie ~twierdzenie
.f.łrzez tenże urząd wypadków przewidzianych Vi §
poprzednim powoduje, po uprzedniem zarejestrowa·
rdu I$pC8\\'Y w ustanowionym .do tego rel'ertorjum.
zjazd komisarUI ziemsrJegQ na miejsce w naj b liż,·
szym czasie, w celu stwierdienia zgodności wyma~
geul wnioskodawców z przepisami ustawy o scalaniu
gruntć".. i .określenia .obszaru. który należałoby pod·
dać aednemu postępowa.'liu ' staleniowemu. O dniu
swego przybycia komisarz Zieil1ski zawiadamia wnios·
koda riców. oraz miejsco,..;,rego sołtysa (naczelnika
gminy). Wnioski przedkładane niezgodne ż wyma·
~j3.niami § 39 rozpon:ądzenia niniejszego ni~ podlegaj ą
rejestmcji i są zwracane petentomcełeln za stos owania się do tych wymagań. Wnioski zarejestrowane "
mogą być odrzucone tylko odpcwiednlem or,zecze~
niem ci~r~owej kcmisji ziemsldej.

§ 42.. Po przybyciu na miejsce i stwierdzeniu
zgodnoś<:i wnioskÓlv z postancwicrriarni usta 1'3' .oscalaniu gruntów, komisarz " ziemski szczegóło\vo bljlda
m.iejscowe sto5unł~i agrarne, a zwłaszcza sti'Uktur~
roinągosyodarstw wnioskodawców i ,i ch sąsiadów,.
i \II zwligku z t.c m mając I na uwadze 'przepisy
art. art. 5 -"I ustawy l §§ 8 i 9 rcrpon,ądzenia ni.
niejszego, określa ogólny obszar projektow;flnegCł
s.całenia.

Z zemierzef!iam~ swojemi, dctycząceml
projektowapego obszaru scalenia, komi~
'Sarz ziemski zaznajamIa prz~fs+tych uczestników sca"
lenia na specjeln~e w tym celu zW'oł:anem zebraniu•.
Na zebraniu tem bez wIgl~c1u na lio:b~ obecnych,
winien on: wyjaśnić cz.ła procedurę scaleniową i przebieg post~povumia, prawa i oD.mviązki uczestnikQW
scalenia, zasady ' pfawidło\~'ego scalaniagrunŁów, 1{orzyści osiągane na skutek :scalenia i ,t. p.; wysłuchać
óp.inji zainteresowanych, 'wreszciel udzłelii: na żąda·
niewyaerpujących wyjaśnielł, starając si~ VI miarC;1
możncści osiągnąć ogólne porozumienie Vi przedmiocie okre$lenia obszaru .scalenia.
Na powyższe m zebraniu prlie wodn iczy komi.
safZ ziemski; wnioski uchwalane zwykł~ większością
głosówobecnyclJ na zebraniu, winoy byc uwidocz~
nicne ·\v protQłtóJe zębran,ia.
, §43.

określania

go urzęd,u ziemskiego są podejmowane prat:e , związane z likwidacją serwitutów, podziałem wspólnot
gruntcwych. zamianą gruntó~, meljoracjami rolaemi
i t. p. regulacjami, tudzież o He są podejmowane
,prace parcelacyjne bądź z urzędu, bądź przez instytut je do tego upoważnione łub osoby prywatne,
przyczem zostają wydzielane grunty na wzmocnienie
sąsiednich gospodarstw karłowatych, łub małorolnych,
korn,isarz zielTlski w l~f.'idym poslczególnym wypad·
ku pc ' uprzedniem stwierdzeniu protolmlamem, że
grunty poddawelne tym regulacjom podp a dają pod
działanie ustawy o scalaniu gruntów, że dokonywa·
na regulacja, względnie parcelacja nie rozwiązuje
§ 44. Na podstawie zepranego materjału {§§ 42
,.sprawy prElwidłoweg o urządzenia rolnego danej wsi, i 43}. w miar~ potrzeby uzupdnionego opinją właś
gminy lub miasl:a, eraz że dla osiągnięcia celu po- ciwych w tym względzie władz (starostwo, w~jie·
wyższego jest nieodzowne równoczesne '\vd rożeniewództwo, urzęd y; ochrony t;.ISÓ\V, dyrekcje odbudo~
w tej miejscowości postępowania scaleniowego, "vi- \ wy krar' urzędy górnicze i t. p.). kcmisarz ziemski,
nien niezwłocznie podjąć czynności, przewidzi.zme w ,razi", potrzeby przy współudziale geometry d~Je~
w §§ 41 - 46 rozporządzenia niniejsz~c,., co jednak gowanego przez· okręgowy urząd ziemski. ostatecznie
nie wstrzymuje przebiegu wyżej wspomnianych prac:. slcze,gćł,oVlO określa obszar scalenia, sporządzając
Powyższe czynności podejmować należy i w razie
w tym celu opis i szkic: odr~czfły teg~bszaru, or~
zniSzczenia wsi w całcści lub w części przez wypad· Iist~ przyszłych uczestników scalenia.
.
ki żywiołowe lub działania wojenne, po uprzedniem
stwierdzeniu, że grunty tej wsi, gminy lub miasta
§ 45. ' Na szkicu powyższym (§ 44) uwidaczniać
, podpadają pod działanie ustawy o scalaniu gruntów, należy w ogólnych zarysach: granice poszczeg61nych
or~z że prawidłowa odbudowa znislczon~h gospo·
jednostekadministracyjnyc:h lub ich części, połoio·
darstw wymaga bezwzględnie scalenia tych 'gruntów. nych ·.na projektDwanym do scalenip .obszarze; osie. dla, drofji publiczne. rzeki -i oddzielne użytki r.olne.
Do art. 15.
Nadto wyszczególnić należy nazwy przy~egają.
§ 41. .Otrzymanie w pcwiatowym urzędzie ziem- cyeh do projektowanego obszaru scalenia jednostelt
skim wniosku CI wdrożenie post~powania scalenio- administracyjnych, według ich urzędoweJ nomen ki aI
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tu ry, wzglądnie oznaczenia hip otecznego. Sperzą- '
' dzenie powyższego szki,Cll . jest zbędne o ile do akt
Gpl'awy zostaną dołączone plany obszaru scale nia.
I,..istlll uczestników projektQwanego scalenia win'
n~ ł;lyt spoq:C\dzona zgodnie z wym?lQaniumi § 36
rozpor~ąd~enia niniej$zego.

§ 46.

Okręgowy urząd ziemski cały, otrzymany
materjał dochodze n ia wstępnego (§ 46) bada, zauwa,:żone braki i uste rki ' usuwa i wraz ze 'swą o pinją
,w p rzedmiocie wnioskl,1 przedkłada na p osieoze nie
'o krę9owej komisji zie mskiej do zatwierdz~nia. Postt;pow/3nle w okrę~lOwej komisji ziemskiej odbywać się

... . .
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ki m<ljące na ce!uśdągnięd e nałei:i~y,r,:h urzę
dom ziemskim opłat, '0 ile te<:hniczne Wyko~
nanie scalenia będzie prieprowadzol12 stara~
niem
cie

okręgowego u rz~du ziernskięgo.

wre,s x·

akty do powiatowego urzędu ziemskiego, celem rozpoczęcia prac n~ gruncie.
Doręczanie odpisu orzeczeń okręgowej komisji
ziemskiej w przedm iocie scalania gruntów win no być
uskuteczn iane 't rybem wskazanym. wart. 19 us'tawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r.. o Zakresie działania Ministra Reform Rolnych i o rga nizacji urz~dów ikomisji zi emskic-~ (Dz,. U. R. P. N2 90, poz. 706).

. 1)

prześle

,

J;'Io art. 16.

§ 47.

\

--~--,..,:----_._ _-_.~._

e) prześle uczestnikom scalenia zgodnie z postin9wieniaml p. a) § 30 rozporządzeni'a uiniejszegp naKol płeltniczy oraz pcdejmie kro-

Wyżej

pomieniany opis obszar u (§ 44),
projektowanego do objęc ia 'jednem post~powaniem
scaleniowem, wraz ze wszelkiem~ dowodam i d ctychGaSowego dochodzenia (§ 39-45) i zebran.em i ma- .
terj ałami, powiatowy mzą.d ziemski, przy um otywowany!n wniosku o wdrożenie postęp ówania scaleniowego, zawierającym jednocześnie uZ8sadńienie szczegółowe projektowanych grank obszaru scalenia, przesyła ~Ol okręgowego urz~ du ziemskiego, celem przedłużenia , na posiedzenie o,kręgowej komisji ziemskiej.

265.

III.

Post~powaJ1ie

Do art. art. 18 -

scaleniowe.

20. ,

§ 49. Polecenia okręgow'ego ~rz~du ziemski ego VI przedmiocie rozpocz ę cia prac scaleniowych na
grunci e (p. d) § 48), tu d zież za rządzenia komisarza '
ziemskiego, dotyczące ,wyboru cztonkó\v dą , poszczebędzie trybem wska zanym wart. art. 18, 19 i 20 ustawy! gólnych rad uczestników scalenia, winny być wydaZ dnia 11 sierp nia 1923 r. I o zakresie działania Mi wane z takiem wyrachowaniem, aby dokonanie tych
, nistraRef?rm Rolnych i organizacji urzędów i korni- wyborów, względnie wyznaczenie członkqw rady z urzę
I sjl ziemskich (Dz. li. R. P. *- 90, poz. 706).
du, uskutecznione zostało p rzed rozpocz~ciem jakichr
Ustalony powyższein orzeczeniem obszar scale- kolwiek robót tech nicznych na gnIncie.
.
nia może być'W toku postę powania , lecz przed uło że nie m
§ 50. Wybory członków i ich za?tE:pCÓW do
p rojektu scalenia (§ 75), rozszerzony nowem llzupeł 
rady uczestni ków scalenia przeprowad zać należy
niającem orze ci;eniem okręgo wej komisji ziemskiej,
z zachovJaniem przepi5ów następujących:
powz iętem w trybie art. 16 ustawy, na podstawie
wniosku powiatowego u rz~d u ziemskiego, stwie rdzaW terminie. uprzed ni o przez siebie wyznaczo·
jącego istotną potn~e bę rozs zerzenia obszaru sca lenia. . nym , komisąrz ziemski zjeldża na m iejsce i nZ! 'zwoJanem w tym celb przez -naczelnika gminy względni e
Do art. 17..
so łtysa wsi lub burm istrza (prezydenta miasta); ze, § 48. Niezwłoczn ie po uprewomocn ieni u się b ra ni u uczestników scalenia danej jednostki adminiorzeczenia o wdrożeniu postępowania sc al~niowego stracyjnej; .objętej . obszarem scalenia, wyjaśnia zer~gowy u rząd ziemski:
b ranym <:el i znaczenie maj ą cych nastelpić wyborów,
a) doręczy 'zaopatrzony 1{lauzulą prawomocności zakres działania i kompetencj i rady uczestników scaodpis tego orzeczenia stronom (pliz yszlym lenia, prawa i obowiązki jej członków i t, p., udzięla
uczestnikom scalen ia), a mianowi~ie właści na żądani e szczegóło\"ych wyjaśnień oraz wzywa zecielowi dóbr ziem s~ich (obszaru dworskie90)' , branych do dokonania wyboru , wskazując na skutki
gromadzie wiejskiej VI osobie jej sołty sa (na- przC7wid ziane wart. 20 ustawy.
,
czelnika gminy), gromadzie miejskiej w psa·
WybcfrY uznaje się za dokona ne, o ile zostały
b ie jej burmistrza, względnie prezydenta miasta; ' przeprc',va ćl zon e zgodnie z wymaganiami art. 19 l,lsta'~) poda do publicznei wi adomości wspomniane wy, a wybrani .cz ło n kowie oświadczyli, że powierzone
orzeczenie przez jednorazowe ogłoszenie sen- im mandaty p rzyjm ują.
tencji orzeczenia \V ,urz ędowym lub s aPrawidłowość dokonanych wyborów 'stwierdza
morządowy m organie powiatowym,' względnie
komisarz ziemski przez poświadczenie p~otokółu zewojewódzkim, o ile zaś takie nie istnieją~ brania wyborczego.
w Monitorze Polskim, nadto o powyższern
zawiadomi właśCiwy sąd powiatowy (pokoju),
§ , 51. Gdy na pąwyższem zebraniu (§5>O) rada
celem wykonania postanowień ar-t. art. 35-38 uczestn ików sCi:l len ia nie zostałą wybraną lub żebra~
ustawy;
,
_
nie n ie doszło do skutku, komisarz Ziemski pozost~·
c) zezna w . wydziale ' hipote cznym lub prześle wia u czestnikom scalenia od dnia pomienianego zedo właściwego sądu wnioski o wdrożen i u po- prania jeszcze 14 dni cz,"s u na dokonanie wyborów.
stępowania scalenioweg-o względnie zawiadopolec ając urzędowi gminnemu niezwłoczni e po upły
mi o powyższe m prezesa sądu okręgoweg o; wie, tego t erminu przesłać do powiatowego urz ę du
d) zawiCldomi urząd ewi dencji katastru, celem Z k~ITIskiego protokół wyb orczy, wzglęqnie zawiado m ienie o niedokonan iu wyborów.
'
bezzwłocznego dokonania przez ten urząd
ostatnich zmian w operatach katastral nych,
N1edoKonanie wyborów rady ucze stników scadoty~ząc:ych całego obszaru scalenia;
lenia Vi powyższym terminie, tudliei clol,ommie ty~
I

'I,
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wyborów niezgodnie z przepisami art. 19 ustawy,
po'woduje niezwłoczne wystąpienie komisarza zjem;=.;kiego do okręgowego urzędu ziemskiego z wnioskiem wyznaczenia rady uczestników scalenia z mzęd ~ (art. 20 ustawy).
'
Gdy obszarem scalenia objęte są jednostki admi·
nistracyjne lub ich części, składające się z gruntów
należących / mniej niż do czterech uczestników scalenia, powoływanie 'rady uczestników dla takich Jednostek staje się zbędne; w tych \,vypadkach czynności
rady wykonują sami uczestnicy.

I

§ 52. Jedn~cześnie z zarządzeniami w przedmiocie wyboru rady uczestn~l<ów scalenia (§' 50)
komisarz ziemski wzywa właścicieli , poszczególnych
dóbr z'ie'm skich (obszarów dworskich) objętych ob szarem ' scalenia do wskazania swych przedstawicieli.
Przedstawicielem dóbr ziemskich (obszarów dworskich) przy scaleniu jest - sum właściciel tych dób.r
lub osoba przez niego do tego upoważniona notarjalnie.
Do art. 21- 24.

§ 53. Po uKonstytuowaniu się na całym obszarze scalenia poszczl':gólnych rad uczestników scalenia (§§ 49-51) okręgowy w:ząd ziemski, przy zachowaniu wskazań §§ 26 i 27 rOl:p orządzen ia niniejszego
d,eleguje na miejsce robót niezbędną liczbę technicznych wykonawców. O terminie delegacji i osobach,
którym powierzone zostało techniczne wykOnanie
poszczególnych czynności scaleniowych względnie
ich całość (§ 27), okręgowy urząd ziemski uprzednio
zawiaaomi komisarza ziemskiego, który w oznacza- '
nym dniu, względni e w nzjbliższym czasie, winien
przybyć na miejsce robót celem ułożenia z geometrą
prowadzącym roboty pO,miarowe, 'IN porozumieniu '
z de legatami rad uczestników (art. 24 ushlwy), ' planu
postępowania.
'

wy zawarte w tym przedmiocie nie będą przewidywały między innemi rygorów następujących:
a) umowa staje się wiążącą dla stron z chwilą
wyraż enia na nią zgody okręgowego urzędu
ziemskiego, oraz
,
,
b) w wypadku stwierdzonego przez powiatowy
urzcld ziemski uchybienia terminów wykona- .
nia objętych umową prac, okręgowemu urzę
dowi ziemskiemu przysługiwać będzie prawo
niezwłocznego podjęcia tych prac własnym,
wzgkdnie przez sie bie powołanym , personelern wykonawczym z uwzględnieniem postanowierl art. art. 11 i 12 ustawy.
Protokół w przedmiocie uchybienia term inu wykonania prac objętych umowami powyższe mi, powiatowy urząd ziemski przesy.ła do okręgowego urzędu
ziemskiego, który może wydać zarządzenie ,d otyczące
podjęcia prac scaleniowych własnym, względnie przez
siebie powołanym, personelem wykonawczym. W tych
wypadkach materjały, dotyczące wykon'anych dotych- ' l
czas prac, okręgowy urząd ziemski może przyjąć od.
zgłaszających je stron I j ' wartość ich według swego,
ustnienia zarachować uczestnikom scalenia na poczet ~ ,
o,płat przewidzianych w § 29 rozporządzenia niniejszego.
Wszelkie spory pomiędzy stronami, powstałe na
skutek okoliczności pomienionych wyżej w p. b)~
osoby interesowane zgłaszać mogą do właściwyc,h
sądów.

§ 56. Zebranie delegatów ' rad uczestników
scalenia jest organe m pomocniczym, mającym na celu
przedewszystkiem uzgodnienie wniosków poszczególnych rad dotyczących całego obszaru scalenia, jak? ,
to: w przedmiocie wykonania prac technicznych przez
osoby p\yw,Une, posiadające wymagane w tym wzglę1
dzie upo;ważnienia; w przedmiocie wyboru rzeczo·
znawców do komisji szacunkowej; w przedmiocie
§ 54. Zgodnie z wyżej pomienionyrn planem opracowania sieci dróg, ustalenia granic poszczegó\· ,
postępowania komisarz ziemski na 'zebran L1ch poszczenych jednostek administracyjnych na scalanym obszagó!nych rad uczestników scalenia omawia s 4 czegó ły rze i t. p.
wykonania' prac, związanych ze scaleniem, udziela
Zebrania zwołuje i na nich przewooniczy komiwyjaśnierl i t. p. ~vreszcie przedkłada radzie wn ioski,
sarz ::j'2l1Jski. Geometra, prowadzący prace pomia-,
do których rozstrzygania; rada jest powołaną (art, 21 rowe, może brać udział w zebraniu, lecz narówńi
ustawy).
,
' z komisarzem ziemskim tylko z głosem doradczym.
W posiedzeniach powyższych bierze udział f'liJCprz yb ycie przedstawicieli dóbr ziemskich (obszageometra ,prowad zący ro boty pomiarowe, narówni ' rów d worskich), lub któregokolwiek z delegatów rad
jednak z komisarzem ziemskim tylko z głosem nie wstrzymuje obrad. Uzgodnione na ty ch zebra'·
doradczym.
niach wnioski będą obowiązywały uczestników scaWszelkie uchwały rady uczestnikóvo/ scalenia lenia, b ile zostaną potwierdzone przez poszczególne
rady uczestnikóVi scalenia.
zapadłe niezgodnie z przepisami ustuwy o scalaniu
gruntów, względnie postanowieniami rozporządzenia
Do art. art. 25 i 26.
niniejszego, lub mające na celu zatamowanie biegu
pracsC:D leniowy,~h, nie obowiązują wykonawców i na
§ 57. Ustalenie wyłączanych ze scal~nia grunwniosek komisarza ziemskiego podlegają skasowaniu tów winno ściśle odpowiadać przepisom § ;1-7 rozprzez okręgowy urzqd ziemski oraz mogą spowodo- po rz ądze nia niniejszego, przyczem dążyć n6le ży, aby
wać skutki przewidziane w ustępie końcowym art. 20
jaknajn-miejsza ilość gruntów uległa wyłącz en iu ze
ustawy.
scalenia oraz aby wszyscy interesowani wyrazili swą
zgodę na ~przeniesienie budowli na scalone działki.
§ 55. Powierzl=r.ie przez radę uczestniJ.:ów
scalenia osobom pizewiGlzianyrn wart. 10 ustawy
§ 58. Czynności miernicze przy scalaniu gruncr.:yrmości tech ni cznych, dotyczących scalenia gruntów winny być dokonywane zgodnie z przepisami ,
tów, wymaga u;zVlolenia okręgowego urzędu ziem- technicznemi, obowiązującemi w urzędach ziemskich
skiego,który nie udzieli tego zezwolenia, O ile urno' i polegać bqdą fl3:

•
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a) pomiarze granic oraz szczegółów wewnętrz
nych obszaru scalenia wraz ze zrysowan iem
pierworysu;
b) sporządzeniu planu i rejestru klasyfikacyjnego;
c) ułoż~niu szczegółowego rejestru po miarowoszacunkowego przed scaleniem; .
""" d) opracowa niu na pierworysie szczegółowego
projektu scalenia wraz ze sporządzeniem
odrysu na kalce z tego projektu;
e) ułożeniu rejestru pomiarowo-szacunkowego
po scaleniu;
/ f) prowizorycznem wyzn aczeniu projektu scalenia na gruncie; .
g) utrwaleniu na gruncie granic nowych działek
na podstawie zatwierdzonego projektu scalenia, wreszcie
h) na wykończeniu pierworysu i sporządzeniu
niezbędnych planów i odrysów.

§ .59. Szczegółowym pomiarem obszaru scalenia (p.' a) § 58) winny . być objęte wszystkie grunty
położone na tym o~szarze z wyszczególnieniem posiadłości każdego uczestnika scalenia, według stanu,
w jakiem te posiadłości znajdują się w chwili pomiaru. Wyjątek stano\vią siedl}ska (osiedla), które wy' . szczególhiać należy tylko w · ogólnych granicach każ
dego osiedla bez oddzielnego pomiaru budynków,
\ placów, ogrodów i t. p. użytków. Poszczególne posiadłości winny być mierzone w. granicach wspólnie
ustalanych na gruncie przez bezpośredniozaintere
sowanych . właści cięli (posiadaczy). Sporne granice
mierzone będą I według wskaz2\l1 każdej ze stron
,.z zaznaczeniem o tern w protokóle pomiarów. Za·
niechanie szczegółowego pomiaru starego stanu posiadania na całym obszarze scalenia, względnie poszczególnych jednostek administracyjnych, następuje
wyłączenie w wypadkach przewidzianych w p. b)
~I i ustępie korkowym art. 25 · ustawy. . Wspomniane
w tych' przepisach uchwały uczestników scalenia, poświadcza komisarz ziemski po stwierdzeniu ich prawomocności. Skargi w przedmiocie tych uchwał
winny być składane do okręgowej komisji Ziemskiej
za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego
w terminie 14-dniowym od daty zapadnięcia uchwały.
•

d~je skutki przewidziane w końcowym ustępie art.
ustawy.

20

§ 62. Komisja szacunkowa, w składzie przewidzianym wart. 26 ustawy, na podstawie dokładnycb
badań przeprowadzonych na całym obszarze scalenia, klasyfikuje i szacuje każdy rodzaj użytku roJnego oddzielnie, usta13j<'\c w nim przedewszystkierh
najlepszą i najgorszą klasę gruntów, · a następnie
między tern i krancowemi klasami, według \Vłasnego
uznania:
a) ustanawia w każdym rodzaju użytków rolnych dowolną ilość klas gruntów, z warunkiem, aby wyodrębniona klasa gruntów w jednem ograniczeniu (działka klasyfikacyjna)
z reguły wyst~owala conajmniej na przestrzeni 0,5 ha,
b) ustala w poszczególnych rodzajach użytków
rolnych cyfrowe ustosunkowanie wartości
klas, z warunkiem , aby wartość jednego ha
gruntów klasy niższej nie przekraczała 90%
wartQści jednego ha poprzedniej klasy wyż
szej, wreszcie
c) ustala wzajemne ustosunkowanie wartości
poszczególnych rodzajów użytków rolnych.
Nadto w celu określenia wysokości ewentua·l·
nych dopłat (ustęp 2 art. 6 ustawy), komisja szacunkowa okieśla . we frankach złotych, według kursu
ustanowionego przez Ministra Skarbu, cenę sprzedażną jednego ha dominującej na obszarze scalenia
klasy gruntów, opierając się na tranzakejach dokonanych na obszarze scalenia wzgh;dnie w najbliższej
okolicy.

§ 63. Przy klasyfikacji i oszacowaniu gruntów
ornych badać należy nietyiko glebę i warstwę orną,
lecz także podglebie i podłoże. W tym celu należy
prowadzić obserwację na ścianie prostopadłej i mo·
żliwie gładkiej próbnych dołów o dostatecznej dla
tych celów głębokości. Ilość i gęstość próbnych
do/ów zależną jest ściśle od rozmaitości gleb na
danym terenie. Naogół powinna być brana w takiej
ilości,· aby dostatecznie dokładnie można określić
prze6Teg granicy poszczególnych klas gruntów or·
nych. Ponadto przy /klasyfikacji należy brać 'pod
§ 60. W toku szczegółowego pomiaru całego uwagę fizyczne własności danej gleby, a to zarówno
obszaru scalenia i zrysowaniu pierwo rysu (p. a) § 58), . mi podstawie obserwacji na miejscu w polu, ' jak
l.;:omisarz ziemski, względnie jego zastępca specjplnie wysłuchaniu opinji uczestników s~alenia.
defegowany przez okręgowy urząd ziemski zwołuje
Obowiązkowo zwracać należy uwagę na ogólne.
komisję szacunkową (art. 26 ustawy), VI celu przeukształtowanie gruntów ornych w pojęciu terenów,
prowadzenia klasyfikacji i oszacowrmia scalanych zwracając uwagę: na spady, stosunki wodne, rów·
gruntów.
ność, podzitJrawienie dolami i t. p.
Przy badaniu gruntów ornych, cechy' gruntu
,
§ 61. Na obszarze scalenia, Składailt
" c . si~
przemijające, powstałe np. pod wpływem silnego na·
z dwóch lub wię'!ej jednostek administr< Jnych,
wożenia, uprawy mechanicznej, lub kei: odwrotnie
'_J?~ed dokonaniem wyborów do komisji sza nkowej
.
(p. b.) art. 21 ustawy), w celu unikn i ęc i a zbyt licz- WSKutek z(,1niedbania ~ych zabiegów, nie powinny
nego jej składu, komisarz ziemski win ien uprzednio m i eć zasadniczego znaczenia i wpływu przy ustala·
na żebraniu delegatów rad uczestników (art. 24 usta· niu klasy, Ci to ze względu na stosunkowo łatwą Z21WY) omówić kandydatury rzeczoznawców i 1:lstalić tracalność lub wytworzenie tych cech ..
kh listę, którą 'w następstwie przedłoży poszczegól§ 64. Przy klasyfikacji i oszacowaniu łąk prze·
nym radom uczestnikó w do uchwalenia. Protokół dewszystkiem oprzeć się należy na badaniu roślin·
wyborczy z posiedzenia rady uczestników scalenia ności i stosunków wodnych. Obserwacje roślinności
winien być poświadczony przez komisarza ziemskiego. przeprowadzić możtla bezpośrednio na łące, lub też
Niedokonanie wyboru rzeczoznawców w termi- badając siano, jako zbiory tych łąk: Badanie ro~lin·
nie 'wskazanym przez komisarza ziemskiego, powo· ności prowadzić należy z punktu widzenia jej jakośd
I
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i użytkowości, jak i z punktu
ślinności.

'

__

widzenia przyrostu ro·

Badając: stosunki wodne? należy brać po'd uwagę
poziom wody, obec;:ność wód zalewowy~h, ' względnie
dla łąk gruntowych fizyczne własności gleby, które
zwiększęją podsiąkan i e wody z głębszych warstw,
· ponadto..,.,..rÓwność . powierzchni łąk.

I,

..

d o łą czo ny

plan

klasyfikacyjny, wraz

~

rejęstręm '

(p, b) § 58).

§ 65. Jako pastwiska podlegają klasyfil{8cji ty!'ko te tereny naturalne, które ze względu na swe po· łożenie górskie, albo ' ze \,/zględu na ich pol~rycie
kamie niom i, unięmożliwiają kośbę tiawy, lub wreszcie tęreny o słabym po roście traw, a pod uprawę
nieprzydatne, mog~ce by ć jedynie uzytkowane przez
pasan ie inwenta rzy. fi;i~Y czn(! w łasności gruntów,
roślinr)ość, Jej przyrost, opady atmosferyczne (ilość
i stosunki wody gruntowej)', będą najważn i ejszemi
czynnikami w ustalaniu wartości użytków pastwiskowych. Tereny wykorzystywane przed scaleniem po
pasania inwentarza, nadające się pod uprawę rolną
l.ub łąkową, klasyfikować i szacować najeży jako
gru nty· lorne, względnie łąki.

§ 70. Na planie klasyfikacyjnym. sporządzo
nym jako odrys z pierworysu na kalce płóciennej.
wys zczególni ać na l eży: granice każdej Jednostki ad- J
rninistracyjnej, obj ę tej obszarem scalenia; istniejące
drogi, rowy, rzeki i t. p.; ko ntury poszczególnych
użyt kó w rolnych oraz llstalone na gruncie przez
komisję szacunkową linje klasyfikacyjne, wraz z oznaczeniem I'lazw uroczysI, oraz z podaniem obszaru
i ~zacunlm każdej klasyfikacyjnej działki (§ 62). Do
pleJnu powyższego winien być dołączony ogólny rejestr pomiarowo-szacu nlwwy, wyszqególniający obszar i s zacunek gruntów każdej jednostkiadmini stra~
cyjnej, o bjętej scaleni ęrn. Plan klasyfikacyjny oraz
ogólny rej estr pomiarowo-szacunkowy winny być:
podpi sane przez geometrt:; sporządzającego te dokum e nty, oraz wszystkie te osoby, na których '7iąży
obo wiązek podpisania proto k0łu komisji szacunko~
wej (§ 69).

, ' \ § 71. Po zakończeniu czynnoscl Klasyfikacyj:
§ 66. Lasy, na skutek scalania gruntów, nie ' no·szacunkowych, oraz usta leniu na g,runcie i- pier~ .

klasyfikować i szacować
drzewostanów, a mianowicie: na
p'O'dstawie gatunków 'drzew, zwartości. drzewostanów,
wysakopienno,ści i jakości materjału drzewnego
· prezentowanego VI drzewostanie. Tereny ' poleśne
i lasy przeznaczone do wyrębu w zaletności od charakteru gl eby zaliczać należy do gruntów ornych,
względnie łąk lub pastwisk.

wyrębu,

worysie gran ic wyłączanych ze scalenia gruntów
(§§ 3-7), prowadzący prace pomiarowe geometra
przystępuje do sporządzenia szczegółowego rejestru .
pomiarowo-szi'lcunkowegp przed scaleniem (p. <:) § 58).
k~óry winien wyszczególniąć ' obszar wszysi:kic h gruri· ,
tQw, każdego uczestn ika scąlenia, pQłożonych na pqszarze scalenia oraz sza cunek jego gruntów, odda·
nych do sqlenia z podziałe m na stan posiadania
'IN ~ażdej , jednostce administrac:yjnej;nadto w po~ 67~ Przy . klasyfikacji i oszacowaniu urządzeń
wyższym rejestrze winny ' być wymienione wszelkie
rolnych (urządzenia meljoracyjne, plantacje), nie da- służebności (serwituty), ' przynależne do .poszczegól~
jących się odłączyć od gruntów, na których się
nych griJntów każdego uczestnika scalenia. Na teznajduj ą, oraz przy klasyfikacji i oszacowaniu lasów,
renie b, zaboru rosyj ~ kiego, o ilę obszarem scalenia
wód, pokładów torfowych i t. p., komisja ' szacunko- są objęte grunty t. zw. włościańskie, w powyższym
wa winna . upvzednio wysłuchać w tym względ~ie , rejestrze winien b yć jednocześnie wyszczegÓlniQny
, opinji specjalistów, ' o ile/ w jej składzie brak takich stan posiada nia uczest ników scalenia w każdym
. fachowców_
poszczególnym numerze tabelowym, z podziałem na •
.
.
grunty ukazowe i z~serwitutowe.
§ 68. Pq:y ustalaniu poszczególnych klas użyt
ków I'olnych, iCh ' szaeowaniu i t. p. czynnościacb,
§ 72. Stwierdzenie starego stanu posiadąpj,l '
po~tanowienia komisji szacunkowej zapad aj?! zwykłą
następuje na spesjalnie zwolanern zebra1;liu wszyst\Vi~kszośdą głosów, przy równości głosów - rozstrzy- kich uczestników scalenia, bez wzgl~du na liC;Zb~
ga glos przewodniczącego.
ob e cnych, w sposób następujący:
,
przeznaczone do
należy według

ich

I

,e-

Kontury wyodrębnionych poszczególnych
klas . u żytków rolny.c h winny być , przez geometrę,
·prowadzącego roboty pomiardwe, wyznaczone na
, gruncie kolkami i prOWiZOryczne.' mi )(opczykami.
W protokółach komisji szacunkowej, p'oza przebiegiem czynności i treścią zapadłych postanowień, należy zamieścić szczegółową ch a rakterystyk~ ka'żdej
wyodrębnionej klasy gruntów, oświadczenia i wńios
ki obecnych . przy tych czynnościach uczestników
scalenia oraz motywowane odrębne zdania p9szcz,e-,
gó\lnych członków komisji. Do powyższych protokó, łów podpisanych przez wszystkich członków komisji
szacunkowej, przynajmniej przez jednego członka
.(delega i:a) z każdej rady ' uCi:estników i przedstawicieli scalanych dóbr ziemskich (obszarów dworskich),
względnie przewodnicz ą cego
i przynajmnie j 2-cl1
If' ,członków rad y uczestni ków, oraz, o il e byli
powoły
w.ani, - tech ików - specj alistów (§ 67), winien być

§ 69.

1)

I<ażdemu

z uczestników scalenia \, winien

być

ogłoszony

obszar gruntów posiadanych przez
niego na ca łym obszarze scalenia, wraz
z przyn a leżnell1i do tych gruntów służeb
ności a mi, z wyszczególnieniem stanu posiadania w każdej je~nostce administracy:jnej,
oraz ogłoszona wysoKOŚć szacunku 'jego
. gruntów, poddawanych scaleniu z \\'yS'lczegplnieniem obszaru i szac;:unku każdej klasy
li rodzaju użytków;
.
2) wszelkie re klamacje uczestników scalęnia
w przedmiocie mylnego ustalenia starego
stanu posiadania winny być, po uprzedniem
wysłuchaniu w ' przedmiOcie wyniku pomiarów ośw iadcZenia geometry prowadzącego '
Toboty pomiarowe ; oraz po zbaClaniu dowodów, stwierdzających tytlIł własności (posj~·
da!1ia} reklamującego ucze:>tp.ika scalenia,

I ,

I
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ro patrzone i
operacie -- poprawione;
3) ~ przebiegu powyższych cZYj1n,Qści wirJien byc ,
sporządzony protokół, w którym należy wy·
szczegółnić wszystkie nieuwzgłędnione rekla-

no.m

na:::tępujących:

l ) dla dróg komunikacyj nych ogólnych i uH<:
wiejskich - 12 metrów,

macje ucze:stIlH,ów sc~!eni~, oświadczenie geo-

zenie. Niezask~r.żony w powyższym terrtli nie, względ

I

jak równie,z do najbliższych dróg pu-(
blicznycb;
.
b) ~by powyiszediogi i ulice były możliwie
, proste i szerokość ,kh nie była mniejszą od

'\tli

metry, prowadzącego roboty miernicze oraz
umotywowanej opinję komisarza zjemskjego:
. 4) rejestr pomiarowo-slacunkowy przed scde·
niem uzgodniony z wynikami wyżej pomienionego stwierdzenia starego stan u posiadania,
winien być podpisany przez sporządzając ego
rejestr geometrę <>raz komisarza ziemskiego.
O ile w protokóle ustalenia starego stanu po'siadania stan ten zostanie shvierdzony [iel.godnie
z życzen iem I<tórejkol vie'k z osób zainteresowanych,
L 'osobie tej prr:ysłt1gui.e , prawo w ciągu dni 14-słu od
dJlia -przev,' -dziat1ego w p. b) art. 25 ustm':'y zebran ia
.uaestników sca:enia zaskarżyć przed komisarzem
ziemskim dOtyCZi:.1Ce tej osoby ust(lknie starego stanu posiad nia, a kom~safz zi<.?n1ski winien przel!:ala~
okręgowej komisji ziemski j odnośne akta celem
ustaleni a stanu posiadania, którego doty~z:y zaskar-

266.

----------~----~------------,----------działek,

zebrć!riiu
ujavmi,orie b~~dy

przez komisarza ziemski€go 'na tym
'niezwłoc:mle

PO!.

fil

- 2) dla dróg komunikacyjnych wewnętrznych
(służących wyłącznie dla komunikacji miejscowej) - 9 metrów i
3} dla dróg dojazdowych - 3 metry; ,
c) aby plan scalenia .umożliwiał pobudowanie
się wzdłu ż dróg oraz pizeprowa~~enie wsp6lnych urządzeń l'1:cHi a li,lacyjnych i inny<:b ut yteczno~ki publicznej , wreszcie .
eJ) aby rozkład j położenie projektowany,c h budowjj o dpow iadały wzgl ędom ogniowym, sa·
nitarnym , komunikacyj nym i wogóle bezpie~
czer'istwa publicznego oraz ahy na terenie
przyszłych siedlisk (osiedli) Dpady atmosferyczne, kandy' i ścieki mi ały należyty odpływ,
względnie aby można je byłD ująć w należyty system.

§ </6. Szczegółowy projekt scalenia, sporządzo
ny ;~ko odrys z pien.vorysu na kalce pładennej, winlen I uwidoczniać :
1) dotychczas.owe granice każdej jednostki adm~
n4stracyjneJ. obj~tei obszarem scalenia; .
2) istniejące drogi, rowy, rzeki i t. p.;
3) kontury poszczególnych użytków foJnych;
4} linje !<lasyfikacyjne wraz z oznaczeniem pos zczegó lny\:h klas, ustalone na gruncie przez komi-

nie usrolony J:Hzez okrę.gową komi:;je: ziemską, sta n
. starego posia ania staje się bezspom)'tn i nie może
już byt kwestjonmvimy przez strony w d~~szem po, st~powanitl scaleniowem.
Do art. 27.
§ 73. Przed przysto.pieniem do opraco:w an ia
szczegóło";,Tego projektu scałe nia (p. d § 58), komisarz ziemski winien zaznajomić s ię z życzeniami tKZe- sję sZ~f:unkową (§ 62);
'sŁlliMw scałenia ustaH.t kh wnio&l{i \V przedmiocie
5) granice ustalonych na obszarze ~calenia wy·
pr,ojektu' scalenia, dokompletować dowody, d'.vierdza- łącz~mych gruntów (§ 57);
jące tyh:l~y własności , (posiad.anla) oraz ustaHć-przy
6) projełd zamierzonego wyprostowania starych,
wspqłudziale geometry prowadzącego praJ:e pCimiawzględnie ustalenia nowych granic poszczególnych
' row~ łą, cznie - z ra.clą uczestników wzg l ędnie z delejednostek- administracyjnych (§§ 14 i 15);
gatami tych rad i przedstawicielami scalanych dóbr
7) działki gruntów projektowanych na cele miejziemskich (obszarów d worski h) - glówne wytj,'czne scowej użyteczności publicznej (§ 16); •
do projektu scalenia, jako to: zasady wyprostowania
8) dOKonane lub dokonywan e, względnie prostarych ILlb ustalenia nowych granic poszczególnych jektowane do wykonania, niezb~dne meljoracje: no'Jednostek administracyjnych; kierunek i prz~r.bliżooe , we rowy o dwadniające lub nawadniające, kontury
położenie dróg na scalanym obszarfe , a zwłaszcza
nieużytków ' przeznaczonych do zalesienia j t. p: (§ 17);
•. dróg, przy których leże;: będą pf'~szłe siedliska
9) projekt nowej sieci dróg i dojazdów (§ 18),
.
I
(osiedla) uo.estnjków scaienia; zas aIdy rozmieszczenia wre~de
scalanych działek i t. p.
10) szczegółowy projekt scalonych działek (rów,
Wyżej W}rszczególnione czynności komisarz ziemnowa:~ników) z oznaczeniem" ogólnego obszaru każdej
,s ki winien bezwzglt~dnie przeprowadzić przed os ta- działki , projektOWemej do od" ania poszczególnym uczeteczn em stwierdzeniem stc:rego stanu posiadania ucze- stnikom wzamian za oddane do scalenia grunty (§ 10).
stników scalenia.
Wszelkie, mogące wypłynąć przy ustalaniu wy§ 74" O gól ne wytyczne projektu scalenia, opar- tycznych projektu scalenia', względnie przy opracowa- '
,t e na wyniku uprzedn io przeprowa.d7.0nych decho· niu szczególów tego projektu, ro z-bieżności zdari pomiędzy g e ometrą wylwnawcą, CI kom!sarzem ziemdze-ń (§§ 55-73) i w miarę peL:eby uzgodnione
z opi nją powoływanych do tego fac.howych urzędów skim rozstrzyga ostateczn ię delegowany w tym celu
.
winny b yć uj~~e VI s pecjalnym protokóle, który ko- urzędnik okręg owego ~rzędu ziemsl~iego.
misllrz ziemski wręcza geometrze prowadzą!:emu pra§ 77. Do opr.acowanego w wyżej wymieniony
ce mierr:i<:ze, VI celu opraco\;łaoia szczegółowego sposób projektu scalenia (§ 75) winien być dołączo
pro~e ktu scalenia i ułożenia rejestiu pomiarowo-szany rejestr pomiarowo-szacunko wy po scaleniu (p. e
cUOKowego po g·:;mleniu (pp_ d) i ej 053).
§ 58), który sporządzać nalety dla każdej jednostki
§ 7. Przy op racowo.nIl.I szczegółoweg o pro- administracyjnej oddzielnie, z wyszczególnienie m objektu scale nia mj~dzy innemi pJzest,zegać n<lleży :
szaru i szacu f"! l<u gruntów, przeznaczonych dla każ
a) ab;' nowa s i eć dróg byla możHwie naj krótsza dego . uczestniJ<;a scalenia, wzamian za oddane do
i umoiliwi~la dost<'!p do wszyst!<:ktl ,sca lonych scaienia gf1.lnty, oraz gruntów tychże uczestników
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wyłączonych ze scalenia, lecz położonych na obszarze

s.culenia.
Nadto w powyższym rejestrze należy wymieniC !mżdemu poszczególnemu uczestnikowi scalenia
w!'zystlde utrzymane nadal, 'względnie nowoustanowio'neprzy sCuleniu służebności, oraz te służebności,
które na skutek scalenil:l, jako zbędne, ulegają likwidacji (§ 22).
'

jednocześnie uprzedzić,

że prowizoryczne wyznaczenie projektu scalenia na gruncie nie uprawnia i~h
do objęcia w posiadanie, względnie w użytkowanie,
wyznaczonych działek przed wprowadzeniem ich na
grunt na mocy prawomocnego orzeczenia okręgowej
komisji' ziemskiej (p. a art. 31 ustawy) względnie
zezwolenia okręgowego urzędu ziemskiego (§ 83),
erąz, że winnym niezastosowania się do powyższego~
grożą skutki prawne za~ sClmowo!ne zajęcie cudzej
własności.
I

§ 78. Sporzqdzone zgodnie z wymaganiami
§§ 71, 75. 77 ro.:>:porządzenia niniejszego rejestry po!5
miBrowo-szacunko.\ve przed i po scaleniu, pierworys
§ 80. O terminie p0'.711yższego wyznaczenia (§ 79)
pomiaru i sz czegółowy projekt .scalenia stanowią wymagan.e w l17yśl pp. a i c art. 27 ustawy dokumenty geometm zawiadamia' okręgowy urząd ziemski, Idóry
na ten termin deleguje rewidenta pomiarów · celem
scal~ma, ktore dla cąłości projektu winny być uzutechnicznego
spra\vdzenia projektu scalenia.
pełmone przez komisarza ziemskiego wy:;;zczególnieO wynikach przeprowadzonego sprawdzenia ' reniem pisemnem warunków objęcia VI posiadanie sCCj"
wident pomiarów spisuje protokół rewizyjny, który
lonych gruntów (p. b. art. 27 ustawy).
w odpisie wręcza geometrze prowadzącemu roboty
Po,vyżslem wyszczególnieniem winny b yć obj ęte:
pomiamwe, oraz, o ile wyniki okazały się dodatnie"
a) dopłaty p ie niężne, przypadające względnie na- ni ezwłocznie zawiadamia o tern komisarza ziem.
leżne niektórym uczestnikom scalenia z ty'skicgo, celem podjęcia czynności przewidzianych
tuł u niemożności zaPJojektowania dla nich
w ustęie 2, 3 i 4 art. 28 ustawy.
ści słych równowainikow w użytkach rolnych
(§ 11);
§ 81. Po sprawdzeniu przez rewidenta pomiab) wszystkie budowle, które na skute.k zobo- rów prowizorycznie wyznaczonego r;ta gruncie prowiązania się poszczególnych uczestników scajel-tu scalenia (§ 80), o ile r:nożno ści niezwłocznie po
lenia winny być w terminie usunięte (§§ 4 i 5); zakończeniu tych prac, komisarz ziems!'d zwołuje ze"
c) drzewostany, podlegające wyrębowi na skutek branie ogólne wszystkich uczestników scalenia, zawyprostowania granic od strony obszarów wiadamiając ich o tcm przynajmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.
leśnych (p. a art. 2 ustawy), lub na skuLek
wyrażonej w tym względzie · zgody właścicieli
Na powyższem zebraniu komisarz ziemski, przy'
terenów leśnych włączony(:h do scalenia (§ 6); udziale prowadzącego roboty pomiarowe geometry,
d) utrzymcmie istniejących względnie w !:o!m zaznajamia zebranych ze wszelkiemi szczegółmili
sc<;tlenia dokonywo:lnych urządzer'i meljoracyj' opracowanego projektu scalenia; komunikuje każde
nych, jako to: utrzymanie w należytym po- mll uczestniKO\'li scalenia· obszar i szacunek wydzielonych dla niego ze scalenia gruntów, o raz wszystkie
rządku rowów, ścieków, most6w i t. p. UiZqdzer'l wodnych; warunki zalesien la nieużyt warunki objęcia w posiG1danie ' tych gruntów, omaw.ia
kó\v i zachowania tVeh zalesień; shHuty spó- z niemi sprawy połączone z objęciem nowych gospodarstw, jako to: u~tala najodpowiedniejszy termin
łek wodnych, leśnych, pGlstwiskowych, rybceI, ich ' j t. p. zawiązanych dobrowo ln ie lub i sposób przejścia na scalone działki po zaŁwier..
z urzędu w związKu Ze scaleniem gruntów dzeniu projektu scalenia, układa projekt robót przygotowav.:czych w okresie przejściowym do czasu
(§§ 13 i 17);
,
·e) plan przyszłego zabudowania siedlisk (osie- wprowadzenia W posiadanie i t. p., wreszcie wzywa
dli), .<0 ile istniejrłcesiedliski'l ulegają zniesie- kolejno każdeg o uczestnika scalenia do złożenia
oświadczenia, czy przedstawiony na zebraniu projekt
sieni u (§ 20) r t. p. warunki ściśle związane
z plar.",m scalenia, które obowiązywać mają przyjmuje, cz'J też odrzuca. Wszystkie powyższe
uczestników po objęciu w posiadanie scalo- oświad cz enia winny być \:vyszczegó lniol"'.e w protokóle zebrania, przy~zem uczestnicy sca leni a, którzy
nych działek.
projekt odrzucają, wiilni poc!oć co protokółu motywy
Do art. art. 23 ł 29.
odrzucenia.
§ 79. Opracowany na podstawie wskaznń § 75 Do art. 31).
rozporządzenia niniejszego projekt scalenia winien
§ 82.. przesłane niezwłocznie po wyżej pomiebyć prowizorycznie wyznaczony na g runcie.
r::rowizoryczne wyznaczenie na gruncie. projektu nionem zebraniu (§ 81) przez powiatowy urząd ziemscalenia (p. e) § 58) winno być uskutecznione do- ski akty scalania: projekt scalenia (art. 27 ustawy)
Idadnie, tak jed na k, ' aby wskazując uczestnikom sca- wraz ze wszystkie mi dokumentami sporządzonemi
lenia za pom ocą naj prostszych, lecz dost?:tecznie w toku postępowan ia, okręgowy urząd ziemski szcze-,
tfwały~h znaków granicznych
połoi.enie. kontury ' górowo bada, znajdujące się usterki usuwa i braki
uzupełnia, · El 11,astępnie przedkłada wraz ze swym
i . rozmiar każde go równoważnika wydzielonego
oddane . do scalenia grunty, nie nosiło chara kteru wnioskiem na ' najbliższe posiedzenie okręgowej ko":
~
ostatecznego formalnego utrwalen ia granic scalonych misji ziemskiej do zdwierdzenia .
działek.
Postępowanie \ w okręgowej, względnie głów"
Geometra wykol1ywujący powyż'sze czynności. nej ll.Omisji ziemskiej prze prowi::ld?one będzie zgod~
wskazując poszczególnym. uczestnikom s calenie: proj,,=nie z przepisami art. art. 15 -- : 20 ustawy z drlia

za

....

-------------------------------------------~.
..ktowane
dla nich na skutek scalenia dżiałki, winien ich
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(Dz. U. R. P. N2 90 poz. 706).
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§ 83. Po zatwierdzen iu przez

misję

okręgową

ko-

ziem~!<ą

projektu scalenia na wniosek rady
uczestników scalenia, popart] przez powiatowy urząd
ziemski, o ile nikt i uczestników scalenia r:!e podniesie sprzeciwu, okręgowy urząd ziemski może zezwolić uczestnikom scaleni a na objęcie w tymczaso we _użytkowanie prowizcrycznie wyznaczonych na
gruncie działek (§ 79), przed uprawomocnieniem się
pomienianego orzeczeni.:l okrę~ov.;cj konilsji ziemskiej, zatwierdzają.cego projekt scalenia (§ 82).
.
W tym celu niezw!9czn ie po otrzymaniu konkretnego wniosku komisarz zi emski winien stwierdzić protokólarnie: celowcść ud ziele nip. takiego zezwolenia, zgodt: wszystkich uczestników scalenia
n a objęcie w użytko wa ni e tymczasowe scalonych działek, oraz pożądany termin tego objęcia.
Protokół
powyższy wraz z · wnioskiem i swe m wyjaśhieniem
komisarz ziemski niezwłocznie przesyła do okręgo
wego urzędu ziem skl~go , !{tóry swe orzeczenie w iym
przedmiocie komunikuje stronom bez pośred nio, zawiadamiając jednocześnie o tem powiatowy urząd

ziemski.
Do art. art. 31-33.
Sentencje prawomocnego orzeczenia ohę. gowej komisji ziemskiej , zatwierdzającego projekt
scalenia, okręgowy urząd ziemsKi ogtasza trybem
wskazanym IN p. b) § 48 rozporządzenia niniejszego,

§ 84.

zawiadamiając

jednocześnie

o zamlmięc iu post'.~po

wania scaleniowego, oraz z<1rzqdza utrwalenie granic
gruncie i wprowad zenie uczestflil~ów w posiada nie wydzielonych im ze s calenia gruntów.

na

natomiast ' stają się nimi w stosunIm do
wydzielonych im według zatvJierdzonegó
sc:,il(!nia. Nodto komunikuje zebranym prze32 ustawy i § 29 (ustęp końc owy) rozporządzenia niniejszeg o, El o ile ,s calane grunty nie
miały urzadzonej hiDoteki - zaznajamia uczestników
scalenia Ż ich pra; Jami i obol"viązkami, wypływ~ją
ce mi z art. 40 ustawy.
O wyk:)nar.iu pOIi':yższych czynności 'powiatowy
urząd ziemski
zawiadam ia ni ezwłocznie okręgowy
urząd zicm::;ki, który po ustaleniu wyso kości nal eżnej
od każdego uczestnika· scalenia opłat za przeprawa·
(henie scalenia, przesyra im, zgodnie z przepIsami
§ 30 p. b) rozporzc;dzenia ni niej sze go, nakaz płc:tni~
czy, oraz jednocieśnie zBwiaacmia poszczególne r<:~
dy uczcstriil, ów scalenia o ich rozwi,-\z<:lniu, a n a~
st<~p ni e zarządzn w możliwie najkrótszym czasie wykończenie pierworysu scalonych gruntów (p. a) § 58)
oraz sporządzenie plariu nowego stanu posiadania,
zgodni e z obO\viązującemi w tym względzie w urz ę 
dach ziemskich przep i:c.mi technicznemi. Wyżej pomienione dokumenty pomiarowe wraz z rej estrem
pomia rowym po sG3leniu (zalącznik do p lanu nowego
stanu posjc:dania). po stwierdzeniu ich zgodności z zatwierdzonyrn projektem ~cc, lenia (art. 27 ustawy) podlegaj, zatwierdzeniu :przez o k r~gowy urząd zi e mski.
gru ntów,
gruntów
projektu
pisy art.

I § e7. Sprostow*r1ie wpisów w tabelach lilw/Idacyjn ych i cktach n ccawclych polc:gać będzie na
dolączef'iu do oryginalów tycn dokumentów odpisu
orzecz2ni0 okręgo w -::j komisji ziemsldej, zatwierdzającego projekt scalenia '!.'/raz z rejestrem pomiarowym po scaleniu, które w tym celu okręgowy urząd
ziemski winien, po zatwierdzeniu dokumentów pom:arowych (§ 86), przesłać do Ministerstwa Reform
Rolnych.

§ 85. Utrwtllcnie n.a gruncie granic poszcze§ 88. Do:<.ona'n ie czynnosc! przewidzianych
gólnych działek na podstawie zatwierdzonego pro· wart r:;rt. 3, 34 i 39 ustawy, oraz skreślenie ostrzejektu scalenia, dokonać win ien z reguły geometra żenia (adnotacji) o w drożeniu postp,povJa n ia scaicprowad zący prace poroiarowe przy sca leniu, zGoanie
niO\~lego (art. 'i7 ustawy) uskuteczr. i właściwy do
z prZepisami technicznerni, obowiązującemi VI tym tego sc,d trybem Vlsk<1zanym w przepisach obowiqwzględz i e w urzr::d ~ch ziemskich, i w terminie "'Iskazu jijCej \\f di:lnej miejscowości ustawy I'Iipotecznej.
zanym przez oluęgowy urząd ziemski. Przy powyż~ VI tym cdu okręgowy urząd ziemski prześle do sądu
szem utrwalan iu gr'::11ic winni być obecni:
swój w tym względzie wnios-=k, wraz z c:),dpisem praa) poszczególne rady uczestników scaleniCl,
wcmocnego orZeczenia okr ę g owej kom isj i ziemskiej,
b) przedstawiciele poddanych scaleniu dóbr zatwi e rdz ającego projekt scalenia.
ziemskich (obsza rów dworskich) or~z
OptÓ(;! powyższego, celem uzgodnienia dokuc) właściciele, względnie ich pe!nomocnicy po- mentów kata stralnych z wynikami scalenia (ustęp
końcowy art. 9 ustawy), okręgcwy urząd ziemski
siadłości ' przylegających do gruntów scaloprz eśle do urzędu ewidencji Imtastru odpis w"ponych.
W ezwanie powyższych osób do stawienia się , mnianego orzeczenia 0Kręgowej komisj i ziemskiej
przy utrwal a niu granic przesyła powi~towy urząd wraz z odrysem planu nowego stanu posiadania
ziemski. Nieobec ność wezwa.nych nie wstrzymuje (§ 86).
biegu czynności Protokół utrwalenia granic. spisany
IV. Prawa osób trzecich.
przez geometrę wykonywującego te c z ynn o ści podpis ują osoby pr zyj muj ące udział w utrwaleniu graDo art. 34.
nic, poświadcza zaś ten protokół komisarz zIemski.
§ B9. W wypadkach, gdy poszczęg6lne d zi ?łld
§ 86. W dniu zakot1czenla prac nad utrwale- gruntu, oc.ieżące przed scalenie.m do jedne gowrasdniem granic na gruncie zjeżdża na miejsce Komi- cieła, :są nierównomiernie obciążone na rzecz osób trzesarz ziemski i w obecności geometry na specjalnie cich (słu i:ebności osobis:e, prc:wa użytkowania, ' Uży:
w tym celu zwołane m zebraniu ogólnem uczestników wania, zastawu, najmu, dzierżawy i t. p,), krm~śarz
scalenia ogł asza zebranym, że od t ej chwili prze- ziemski przy układaniu listy uczestnikó w scaleniu,
VI myśl § 44 niniejszego rozporządzenia, winien do~
stają być oni· posiadaczami poprzednio posiadanych
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kładn ie oznaczyć ob ci ąż enie kaidej d ziałki

z o sobna,. Od

....

egzekwQwania tych kwot prawomoc.rre orzeczenie okno- :łQomi~jj ziemsldej.

d nia wn iesien ia o strzeżel)ia (adnotacji),. w myśl tart. 17 . gowe}
ustawy, wł2!ściw y urząd zawiadamia ć winien kprniziemskie go o wsze lkich zmiannch, j<:lkie od dnia
te§10 zajdą w o b ciążen i ach hipote cznych gruntów,
k tóryc h dotyczy zastrzeże ni~ (adnotacja).
Komisarz ziemski winien d ążyć do osiC'.gnięda
ugody pomiędzy wszystkimi wierzycielami hipotecznymi, których wierzyte l n ości nierównomi[:rn ie obcią
żały przed scr:z!eniem p o siczególne dzia łk i , jednego
wła~klc!ela,aby . wszystkie te obci ąż enia mogły być
zamieszczone w' jednym wyk'azi
obciążeń nowej
działki tegoż własci ciel a - w u zgo d n iońym przez
wszystkich wierzycieli porz ą d ku pi ervys zeństwa lil/pis ów . . Taka ugoda, zatwierdzona przez okr E:ig ową komiSJę ziemską , v,inna oyć d ołączon a do 'a kt scalenia,
jako podstawa do. uregulowania hipoteki scalanych
gruntów.
.
O ile wyżej omówiona ugoda nie zo sta nie
osiągnięta, wówczas przy ustalaniu dzidki, którą dany uczestnik scalenia ma otrzymać w w}'niku sca.lenia wZi.'lmian za dawne dzialki, nierównom iernie
obc iąż one na · rzecz osób trzecich, na kży oso bno
oznaczaĆ rozmiar gruntu, wyd zielanego w nowej
działce w+arhiaf'l za każdą ' z dawnych działel'., nierównomiernie ob ciążonych na rze cz osób trzecich.
s ąr z a

Do art. 35.

,

li 90. O
cyj~go

)

ile wdroienie po:tępcwania egleku-

przymusowej

spr1-ed aży ,

dotyczy g rl!ptów,

o bjętych postępow~nl em sCClleniowem, sąd
cyjny, względf1 i'i~ komornik sądowy, zawiadomi

egzekuo wdroże ni u ,postępowania e2zekucjjnego Komisarza ziemskiegó, a O wyznaczeniu teiminu przymusowej licytacji nadto okręgowy urząd ziemski.
O ile postępOWe nie scaleni o we zostaje wdroż'one w odniesieniu do grunt6w, I~tóre są przedrmotem postęp owanb egzet"Jcyjnego, -to uprawomocnione orzeczenie okr ęgowej kmr.isjl ziemskie} (art. 17
US!uwy) winno być udzielone do wgk!du sądu, wzgle;dlite komornika sądowę go , l<tóry uczyni odpowiednią
~z.m!ankę ~ o t ern w aktach postępowania egzeku-

c-YJnego.
"
§ 91 .

Okr~gcwy

I

I

urząd

ziemsKI oezzwłocznie
p o uprawomocnieni4 się ,orzeczęnia okfęgowej kom isJ i ziemskiej , zatwierdzającego proje k~ scalenia,
zawiadomi o tern sąd eg ze kucyjny, wzglc:dnie komornikCl .są-ciOWf:!go,z wymienieni em sprawy egzekucyjnej
i dolączając odpis orzeczenia.
S(~dz ia, lub komornik są dO\vy, prowadzący postępQwanie egzekucyjne, poda ne.term:nie licytacyjnyrn do wiadomości stan toczą'cego S i ę postę?owani?l
scaleniowego, widoczny z uskutecz,nionych \V księdze
gruntowej (hipote::znej) ostrzeżeń, wpisów, lub wedłu g
udzielon ego . do I akt s p rawy odpisu orz~czenia, zatwierdzaj ącego p rojekt sca lenia, a zarazem zwróci
uwag~ na postanowienia, art. 35 us tawy o wpływie '
p€ii$-t~powąn ią scaieniowego na tok postępow an ia egzek~(YJflego.
.
Sąd, w~ględnie komornik sądowy" .prowad1.&C:y
postępowcmre egzekucyjne, na ż qd rmie bs ób interesowanyc.b ściC;gnie dla m (~ sy egzekucyj nej od zob owią ;J:ane go

QO

łeniQwęm

dopłaty,

dppłaty ustąlol1e

biorąc

w postępowaniu

~ca

za podstawe; (tytuł) do

§ 92.

Wyrok adjudykacyjny na · obszarze m oo l:lsta lerru własności d ó br
nieruchomych, o przywile jach i hipo~ekach z dni<1
14 kw ie t nia 1818 r. Dz. Praw V 295 (b, Królesi'wo
Po lskie, ziemia wileńska oraz wdjewództwa w'Schodnie), uchwała przybicia targu na obszarze województw:
pozn ańs!dego i pomo rskiego, a n.a obszarze woj~·
\.yództw: ki'i!lkowskiego, 1'_Jow skiego, stanisławowski ego
i tarnoporskrego-u :::hliJafa s (:jd u eg zekucyjl'l'ego, dozwalająca prleniesienle pljawa własności na rzecz n abywcy lia podstawie udztf: lanego przybicia targu, sta- .
no Wi dla nabywcy poclstm ę do uzysk ania wobe c komisarza ziemski ego dopl,Iszczenia go w miej sce da'w,·
nego właściciela do postę powania scaleniowego
i umieszczenia go w wyk aaie uczestników scalen i,tlI.
W wypGdku" gdy w drodz~ przjłmusow ej licytacji zmieni
wł<lŚdcUa ~ylko część g ru ntów p oszczegótroe:jO' uczest.
ol ka s calen ia gruntów, okO'li czność tą należy uWlgl d.
nić .w projekcie sCf~ lenia.

cy

ob owl~zująceJ prawa

Do art. 35.
,

Dzt'i'Jń v"rl'liesienia do hipote kf ostr~eten ia
(adnotacji) o wdroż en iu post~po w ania scalep,io\IJfl!go
jest , miarodajny dla prze bi e gu postępowania dobrowo lneg o przet argu. Od dnia tego aż do wyko Qani CI sp rosto,"vani a wpisÓW hvpotec2:Ii''jch (art. 39 ustawy) postępowanie dobro'vo\n ego przetargu nic mate
b yć w szczęt~, a wdro;zGr.e przedtem \vif1i.fI sąd wstFZy·
mać na wniosek któregolwIwiek uczest nil,a tego post~powania. , WZI ,owienie J~Łrzym anego p o s tępowani a
dobrowolnego pr7.etmgLl nic może nastąpić przed
. doiwrl5niern sp ros ~owania wpisów bipotecznych ' (art.
, 39 ustawy).

,

§ c}3.

Do art. 37.

§ 94.
sienie

Sąd,

który prowadzi postępowani e o znle.'
w noturze, wzglt::cl-

współwłasności przez podział

nie o wyznaczenie drogi koniecznej (o przyzna nfe
pravya prze ch odu), po wz iąwsz y na podstaw ie orzeczenia okręgowej komi* ziems!dej (<Jrt. 17 us tawy),
ud zie lonego do wniesie n ia ostrz eżenia (adnotacji), wiadomość o wd r o żeni u
postępowania
scaleniowe gO
' ob ejmu jąc ego grunty, które są przed mict-=m wym ie- ·
nronych posh~pow2!ń, (wstrzymuje te postępowania
z urzędu i zawiad amia o t ern stro,ny i komisarza
ziem skrego. Komisarzowi ziel11)~kiemu należy \Jd~ieli ć
pk:emne wyja ś ni eni e ci treści i przedm ioc ie p o stępo
wan!a, oraz umoż!iw ić na je go żądanie wgląd ' do
aktów, które mu sąd moźe takie przesłać w cał ości
dla zapoznania si~ z ich tteścią.
\

§ S5.

Komisgrz ziems ki

VI

sprawach rozdziału

wsp óhvłasnośc.i w

naturze, o ile pod ział w naturze
nie powcduje nadmiernego rozdrobnienia gruntów

scalonych i tworzenia d z iałek niezdotnych do sa mo'
Istn eg o g o s poda rstwa, d ążyć winien do przeprow~'
d zenia podział u w d ro dze umo wy stron i wydziele nia
każdemu ze wspóhvłaś,cicieli równoważnika ze ' s cal onych gruntów, oclpo\!v iednłego wart ości je go współ
własności. ' W tym celu spisze komi~arz ziemski ze
wtpó! włZlicicielami ugo dę i podda ją ,zatwierqzeniu
olu~gow~j komiuji ziemskiej. Treść I,lgody bftazie

Dzient1ik Ostaw.
wysta rczającą, o ile \ll niej współ\vłaściciele zgo9tct
\ si·ę, aby ~aŻderhll w miejsce współwłasności wydziełona została

wedle przepisów ustawy o scaleniu grun- Mw odr{}bna d z!ał!<a gruntowa.
,
l
.
W wypadku, gdy uczestnicy wsp6łwłasrłMd nie
d1cił spisać, umowy na podział fizyczny . rówńoważni
, ka, komi,s arz ziemski winien dążyć, aby za grur'lty
~ współwłasne ,wydzielona została' taka działka, której
p odział fłzyćzFJY nie będzie działał ujemnie na cało- .
kształt wyników scalenia.

,

t
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, § 98,. W wypad~u,gdy podział fizyczny powodu:jc' fwdmierne rozdrobnienie gruntów, komisarz ziemsM winien tó wyjaśnić strcmom, zaniechać stanOWczo przeprówetdzania podzillhl fizycznego, dążyć
do ugody stron n a ,Spłaty pieniężne ich udziałów
współwłasności i objęcia gruntu przez jednego ze

równoważnika

sporriego gruntu prl y .odpowiedn iem
zmniejszeniu przeZl1atzc;mej dla pozwanego d zi a łki. '
Ugodę należy bezzwloctńie poddać zatwierdze·
niu okręgowej . komisj i ziemskieJ, po Llzy.skaniu zaś
zatwierdzenia oryg inał dołączyć dd ak~ scaleni".
a zaśwjadczony odpis pttesłi1ć do akt procesowych,
sądo w~ który wobec takiej ugody dalsz'e postępo~
wan:e pror:esowe umorzy.
I

§ 100. O ile ugoda w sprawie sport! o

częs c

działki, pozostającej IN posiadaniu jednego z uczestników scalenia. do śkutku ni<! dojdzie przy układa·
niu projektu scalenia należy w ' ten sposób obok
siebie umie_ści ć działki. wydzieione wiodącym spór

osobom,aby

VI

razię dodz.tniego wyniku. sporli rc,)w·

noważn ik Z2I część sporną bez
scalenia mógł być oddzielony
łączony do drugiej ' działki.

szkody dla wyniku
od jednej, a przy-

. ,wsp-ółwłeścicie li . Ugodę taką również poddać należy
;t1twlerdźeniu okręgowej komisji ziemskiej. O ile U$OV. Sprostowanie wpisów .w ksi~gach
da tG/Kanie przyjdzie dó skutku, komisarz ziemskr
gruntowych (hipotecznych).
pozostawi dZllszy bieg sprawy do rozstrzygnięcia są- "
dowi dążąc, aby wydzielona działka gruntu mogła Do art. 39.
,
ulec podziałowi bez ' u1emnych skutków d la cało§ 101. Na obStfll'źe wojew6d±twJ: kralmwskie-' J{Ształtu . yniku Scaleńia.
go, lwOwskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego
,§ 97. Sprawy o wyznaczenie drogl 'konieczfl~j okręg owy urząd ziemski prześle właściwemu sądowi
(przyznania I~rawa przE!chodu) komisarz ziemski z/e- apelacyjnemu prawomocne orzeczenie okręgowej
komisji ziemskiej, zt:ltw,ierdzają~e ~ projekt scalenia
g u łsr ~JJ tett sposób Winien załatwić, aby przez przydz$aL nowych działek scalonych stały s i ę one bez- Z dołączeniem zaświadczohych odpisów wszelkich
pt~~drrl,iotow~.
O ile . w wyjzttkowyth wypadkach dokumentów w toku postępowania scaleniowego
,sporządzonych (art. 34, 37 i 38 ustawy), jel't i przez
b~dzle to .niemotliwe, kortlisatz ;tlemskl przy opr.acó waniu projektu scalenia wyznaczy drogą koniećzną strony (uczestników) złożony, praz do!<umentów wymienionych w pp. 1, 2) 3 § 91 rozporządzenia miluB prawo przechodu.
nlsterjalnego z dnia 21 maja '1916 r. (austr. Dz. U.
,,§ 99. VI wypadku ustanowienia służebn ości, Ne 148). Pl'Ojekt ł{a rty posiadania (p. 3 § 91 au~tr.
przeprowadzenie ruroCiągów (ustęp ostatni att. 37 rażp. z dn. 21 maja 1916 r.) winien być sporządzony
. ustawy) wyniki P9stępowania wraz z planem winny w ten sposób, by grunty jednego właściciela były
pomieszczone w jednytn wykazie hipotecznym, o ile
, być udzielone komisarzowi ziemskiemu, który je przy
nie stoi temu na przeszkodzie ich nierównómierptof~kcię (scalenia w ten sposób uwzgl~dni, aby przez
tó projektowane przy scaleniu diOgi i rowy nie do- tle obciążen ie (§ 89 nin.fozp.). "
Sąd apelacyjr\y poweźmie decyZję w ' myśl' § 94
znały uszkpdzeti ia. Właściwa władza, przeprowadzaj,\ce w drodze pr;,:ymusowej rzeczone służebnośCi , , 8ustr. rozporządzenia z dn. 21 maja 1916 r. I prześle'
Vfs.trzyma przyzm'lt1ie odszkodowania,- które powinno akty _ właściwemu sądowi ćelem sprostowania Itsi~gi
byt przyznane tym osobom, którym obciążone słu gruntowej, lub założenia jej na nowO stosownie do'
iebnośdami grunty przypadną na podstawie wyr~ lku
Powfiętej decyzji.
Sprostowanie lub zarożenie nanowo k siąg gn,ms ca.le~la (art. 31 ustawy).
towych lu b części księgi gruntowej nastąpi przy za- j
' f)!) ~~tt. 38stosowaniu przepisów ustawy z .dnia 11 grudnia 1906 r.
I 99. Są d, opierając się na orzeczeniu okr~ , o sP,Tostowanlh' ksiąg gruntowych (!'lustr. Dz. P. NI! 246)
na podstawie d ostarczonych aktów.
'g()~€j komisji ziem:'5klej o wdrożeniu postę powania
r
$c~łeniowego (art.
ustawy), zestawi wykaz wszyst§ 10'l. Na obszarze województw: poznańskie
'~i(h sporów ząwisłych o gnlnty, będące przedmiogo i pomorskiego okręgowy ur~ąd ziemski wezwie
tern sca lania, i o treści i stanic każdego sporu ZGi- właściwy
sąd o sprostowan ie księgi gruntowej. 0,0
wiii doml komis2lrza ziemskieao. Komisarz ziemski wezwania tego należy dołączyć prawomocne orzezbada stan sprawy każd ego sporu w drodze bezpo- czen!e okręgowej komisji z\eri1skiej, zatwierdzające
śre~niego wysłuchania stron interesowanych i dąży~
projekt scalenia W odpisie urz~downie zaświadczo
· b ę~zie do zawarcia. mi,ędzy niemi ugody.
Kornisarż
nym, vm:z z kopją planu i rejestrów pómlarowych,
ziemski zwróci s~e star~nia o zawarcie uf/ódy prze- otaz zaświadczone odpity W$Zelkich ' dol<umentów
, de ~v szystkiem d~ takich sp raw, których prZedmiotem w toku po~t~owanla sc.aleniowego sportądzonych
-sppru jest cząŚć. a nie całość działki . gruntów, pod- (art. 34, 37 l ... 8 usta\Vy), Jak I przez strony (uczest·
,l e g ających scaleniu.
W . ugod.zie . należy oznaczenie t1ików) złożonych. ,!tezwanle to . sąd wykona po
przedmIotu (gruntu) poprzeć dołączeniem planu. myśli § 39 niemieckiej ordynacji hipoteczri.ej . .
względnie treść ugody ustalić ogólnikowo, \V formie /
,§ 103. Na obszarze , mocy obowiązującej prau stąp i eni a pr~ez pozwanego (dotychczasowego poI
"siadacza), powodowi prawa uzysk,,~ia p rzy scale niu wa o ustalen iu wł asności dóbr nieruchomych o przy ..
\

n

/
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\vilejach i hipotekach z dn. 14 kwietnia 1818 r.
Dz. Pr. V. 295 (b. Krolestwo Polskie , ziemia wileńska
orai województwa wschodnie) okręgowy
urząd ziems ki de l egacją pisemną up ow ażn i urzędni
ka, aby w imieniu okręg o wego urzędu ziemskiego
przedłożył pisarzowi hipoteczne mu wszelkie. doku- .
menty wyszczególilione \V §" 102 n iniejszego rozporzą dzeniCl oraz zezna ł· wniosek o sprosto'hanie hi pote ki zgodnie z wynikami scalenia. O ile p rzedmiotem scalenia były wyłącznie grunty, dla których
księgi hipoteczne są urządzone, wydział hipoteczny
przeprowadzi sp rostowanie działów pierwszych, wpisując na podsta w'ie o rzeczenia ok rGgowej komisji
ziemskiej w miejsce dotychczasowych gruntów wykazem hipotecznym ob j(,t"(ch grlmty przy sca la ni u
za nie wydzi e lo n e, o raz d z ia ł ów t rzecich i czwartych,
przez wyk reś len ie ci t:; ź ;;.ró w i praw ścieśniający ch
własność przez pos tę po \l/c,n ie scale niowe uchy lonych,
względnie wniesi e ni e t a ki ch p raw przez postępowa
nia sca.leniO\ve no wo postanowionych.

§ 104. O ile przedmiotem sCi"! e nia byfy nietylko grunty, d la k tó rych byl y księg i hip ote czn e urzą
dzone , ale i t,ckie g ru nty, dl a któ rych k s iąg hipoteczn ych nieurz'-lazoj1o, należy przeprowadzić sp rostowanie działu drug ieg o przez przepisanie p rawa własno
ści zgod ni e z o rzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej, dziołów zaś trzeciego i czwartego wykazu hipotecznego , ob e jmująceg o działk ę gruntu, za I~tórą
przy sca le niu - wyd zie lo no dotychczasowemu wła ści
ci el owi g ru nty nie będ ą ce p rze dmio tem ksiąg hi potecznych , przez przeniesienie tych ścieśnień i ob cią
ż eń w ł a sn ości do v/ykazLi hipotecznego, jaki założony
b ędz i e dla gru ntów n iehipotekowa nych po wywo~aniu
ich do regulacji pierwiastkowej (art. 40 ustawy). Dla
upewnienia tego przeniesienia należy na czas, dopók i
n owa księga hipote czna nie będzie założona, umieścić
w dotychczaso wym wykazie h ipotecznym ostrzeżenie
o tern, że ście śnienia i ciężary zostaną przeniesione,
wymi e niając grunty, które obciąża ć mają, a to z tym
skutkie m, że przeniesieniu ulegną wszelkie później
sze zmiany, nowe zaś obciążenia tego gruntu mogą
być uzyska ne wyłączn ie przeciw nowemu właścic ie
lowi. W analo gicz ny sposób postąpić należy, jeśli
za grunty hipotekowane wydzielono dzia łkę , obejmującą częścią grunty hipotekowane, a częścią niehipotekowane.

N226.

Do art. 40.

§ 106. Postanowienia art. 40 ustawy mają za~
stosowanie jedynie na obsza rze mocy obowiązującej
pra wa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych '
o przywilejach i hi po te kach z dn ia 14 kwietnia 1818 r.
Dz. Pr. V 295 - (b. Kró lestwo Polslde, ziemia wileńska oraz województwa wschodnie).
'
§ 107. Równocześnie z postawieniem wnio!?ku
o sprostowanie hi poteki scalanych gruntów (część I
art. 39 ustawy) okręgow y u rząd ziemski skieruje ZClopatrzonego w pi se mną delegację urzędnika, który
zezna wobec wł a ściwego pisarza hipotecznego protokół wywołania do regulacji pierwiastkowej gruntów
obję ty ch zatwierdzonym projektem sCCllenia, które
dotychczas .n ie miały urządzonej hipoteki.
§ 1e8. Delegowany urzęd nik złoży przy "zeznaniu protokółu urzę downie potwierdzone: 'odpis orzeczenia okręgowej ko misji ziem~ k iej z a rt. 31 ustawy,
. ko pję planu, oraz odpisy odnośnych części rejestru
pomiarowego wraz ze wszelkiemi dokumentami stwierd zają cemi prawa osób interesowanych, t ak w toku '
poshwowania sporzą d zo nemi, jak i przez s on y zło
żonemi.
Dąż yć należy, aby przy u rządza niu hipoteki'
zakładano jedną księgę hipoteczną dla każdego właŚ
ciciela. Dla każdej ks ię g i hipotecznej dostarczyć należy dokumenty stanowiące podstawę pierwiastkowej
reg u i.acji.
W wypedku okre ~lonym §§ 104 i 105 niniejszego rozporzą d zenia delegowany urzędnik zawnioskuje
p rzen iesienie ścieśnień i obciążer} z wykazu hi potecznego, w ' którym ich skreślenie znwnioskowano, popierając swój wniose k ' złoże l!iem oprócz innych doKumentów, tak że wyciągu'z tego wykazu hipoteczne go~
Ob wieszczeń dokon a pisarz hipoteczny przy stosowani u części drugiej. art. 40 ustawy.

/'

.§ 109. Po zeznan iu protokółu wywołania odpowied nich gruntów do regulacji pierwiastkowej hipoteki o kr~g o wy urząd ziemski zarządzi ogłoszenie
tego wywołania przez właściwego so łtysa na zebra- ,
niu gron;adzkiem jednostki wzglGdnie jednostek administracyjnych, czyli w każdej wsi objętej scaleniem,
dążąc, aby przy tern ogłoszeniu interesowani powia'..
domieni byli o terminie wyznaczonym do pierwiast·
kowej regulacji.

§ 105. Okręgowy urząd ziemski czuwać winien
.§ 110. Okręgowy urząd ziemski z urzędu czu·
nad wykonaniem tego sprostowani;3 hi~oteki tak przy wa ć będzie nad terminem wyznaczonym do pierwiastzeznaniu w ni osku wedle ust. 3 art. '3'9 ustawy, jak kowej regulacj i, i winien w p rzeprowadzani u tego teri przy zeznaniu wniosku wywołania niehi potekowanycb minu uczestniczyć przez delegowanego pisemnie
gruntów do regulacj i , pierw ia·stkowej. Wykreślenie urzędnika, który W razie braku wnios ków stron obo"
ścieśnień i obciążer} w dawnęj księdze hipotecznej
wiązany będzie zeznać \-vniosek, względ nie wnioski,
następuje na podstawie zatw ierdzenia przez wydział . o zam kn ie,cie pierwiastkowej regul acji hipotecznej,
hipoteczny zamkni ęci a regu la cji hipotecznej i treści przy których zawnioskuje treść wykazów hipotecznych,
wykazu hipotecznego zaprojektowanej d la gruntów nie pom ij aj ąc wypadku przewidzianego w ustępie
wywołanych do pierwiastkowej reg ulacji. Okręgo
ostatnim § 108 niniejszego rozporządz en ia .
wy urząd ziemsRi, o ile wywoł~nie pierwiastkowej re- Do art. 41.
gulacji odbywa się w innym wydziale h ipotecznym
(powiatowym), niż wydział hipoteczny, prowadzący
§ 111. O dokonaniu wpisów w księgach grunksięgę hipoteczną, VI której wykreślenie ścieśnień
towych (hipotecznych) zgodnie z wynikam i p rze proi obciążeń ma nastąp ić, zawiadomi ten ostatni wy- wadzonego scalenia gruntów sądy (wydz iały hipodział, składając: mu odpis decyzji, zamykającej reguteczne) zawiadomią tak właścicieli, jak i wszelkich
lację hipotec:zną i zatwierdzającej treść projektu nouprawnionych i wierzycieli hipotecznych, na rzec;z
których w uległych sprostowaniu wykazach hipoteczwego wykazu hipotecznego.

,
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.. nyćh . wpisane

są prawa i wierzytelności. Zawiadomienie to nastąpi także w wypadku, przewidi.ianym
w §§ 104, 105 niniejszego rozporządzenia, przeniesienia ciężarów do nowootwartej księgi hipotecznej.
Wobec sądów właściwy::h do przeprowadzenia
egzekucji na nieruchomo~~ciach objętych SCaleniem,
mogą wierzyciele hipoteczni tak wszyscy, jak i każdy
z osobnc:, stawiać żądanie, ażeby przydzielono im na
zaspokoj e nie ich wi~rzytelności te sumy, jakie wła'. )~ciciel dziwłki ma przyznane orzeczeniem okręgowej
:' komisji ,ziemskiej dla wyrównania wartości przydzie,. lonej przy scaląniu działki. O ile wierzyciele wniosek, względ nie wnioski, zlozą do dni 14-stu od d :lia
doręcze nia im zawiadomienia o sprostowaniu wpisu,
. sądy bc:dź same, bądź przez Komorników sądowych
IŚcic\gną przyznane danemu włJścicielowi dopłaty od
osób, które je weple Oi~ecze~ia okręgowej komisji
zi~mskit;j r:nają zapł acić . Sciągni~~cie tych d o płat następwje z urzędu przy zastosowaniu przepisów o .zajęciu i przekazaniu wierzytelności, względnie zapowiedzenia (art. 1078 ust. post. cyw. w· b. t<:róL PoL).
: ,tJ;eżeli uprawnionych, względnie wierzycie li, jest kilku,
sąd przeprowadzi rozdział ściągniętych dopłat we dle
mi:=jscowo obowiązujących przepisów o rozdziale
'icytacyjnej ceny kupna nieruchomości. Na po Istawie p rawomocnej uchwały (decyzja), rozdzi elającej
dopłaty , zarządzi sąd z urzędu odpowiednie wykreślenie wierzytelności, które ' z dopłaty uzyskują czę_ ·
ściowe . lub całkowite zaspokojenie.
O tem wykreśleniu zi3wiadOll1ić , na l eży strony w miarę wymogów ,
!()bowiązujący~h ,miejsF0v,ro ,przepisów prawnych.
I

I

Do art. 42.

: ' , § 11~. ,v..VszeJ ki~ qok!-lrnenty sporządz.on~ W to'ku postępowania , scaleniowego, a więc ugody i inne
oświadczenia spisywane przez komisarza ziemskiego
, należy w odpisach udzielić władzy skmbowej pierwCszej inst ancjI. Odpisy tych dokumentów, oraz orze·.czenia okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdzająceg o
plan scalenia (art. 31), udzielić należy władzy skar-h owej równolegle z wnioskiem o sprostowanie wpisów hipotecznych. O ile miejscowo obowiązujące
\ , przepisy ustaw hipotecznych nakładają na sądy obowiąz e k zawiadamiania władz skarbowych o dokona.nych zmianach w hipotece, okręgowe urzęqy ziem, skie przeznaczone dla władz skarbowych odpisy do.kumentów dorę,czą s?ldom, pozostawiając im dorę
:czenie tych dokumentów władzom skarbowym razem
, \z uchwał ami dozwalaj.ącemi zmiany wpisów.
I .

,.\

Należytości pisarzy hipotecznych zwią 
'zane z · wykonaniem sprostowania wpisów hipotecz, nych (art. 39 i 41 usbwy) oraz z urządzen iem nowych hipotek (art. 40 ustawy) na obszarze mocy obowiązującej
. prawa o ustal eniu własn ości dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z dnia 14 kwietnia 1818 r.
(Dz. Pr. V 295) pokrywać będą wtaściwe okręgowe
. urzędy ziemskie z fu nduszu regulacji rolnych na podstawi e wykazów opłat, wysta wianych p rzez pisarzy
hipotecznych' i przez nich pokwitowanych.

(. . § 113.

Przy wnioskach o wywolanie gruntów do · pier· wiastkowej regulacj i hipoteki należy na żądani2 pisarzy hjpotecznych udziela<: im odpowiednich wli-

czek n a pokrycie kosztów, związanych z urządzeniem
nowych k::.i ąg hipotecznych.

VI. Przepisy

przejściowe.

Do art.· art. 43, 44 i 45.

§ 114. Te niezakończone do dnia 21 wrzesma
1923 r. sprawy scalelliowe, które zostały wszczęte na
obszarze wojewód.dw: pomorskiego i poznańskiego
przed dniem 21 września 1923 r. oraz te, w których
na obszarze b. Król ~stw a ' Polskiego przed dniem
21 września 1923 r. zostało wydane orzeczenie przedstanowcze, winny być wykończone z zastosowaniem
przepisów prawnych, jakie obowiązywały w odnoś
nych województwach przed wejściem w życie ustawy
z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
We wszystkich innych spr~wach Wszczę
przed dniem 21 w rz eś n ia 1923 r. w dalszem
postępowaniu, po czy naj ąc od dnia 21 września ,1923 r.,
nvją zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scal,;niu gruntów, oraz niniej~zego rozporządzenia, wszelki e zaś czynności postępowania
scaleniowego w tych sprawach, o ile zostały dokonar1e po pniu 21 wrzesnia 19B r. na podstawie dotychczasowych przepisów o scaląniu gru ntów, nie
mają skutków prawnych.

§ 115.

tych

§ 116~ W sprawach, określonych w § 115
wszelkie czynności scaleniowe, prawnie dokonane
przed dniem 21' września 1923 r. na podstawie przepisów, które przed tym dniem obowi ąz ywały mają
moc obowiązującą przy da lszem postępowaniu scaJeniowem, prowadzo nem na zasada ch niniejszego rozporządzenia oraz ustawy ' z dnia 31 lipca 1923 roku
o scalaniu gruntów. W szczeoólności za obszar
scalenia' uważany będzie w da~zem postępowaniu
ten obszar, który w postępowaniu przed dniem
21 września 1923 r. został prawnie uzn any za obszar
scal enia, z uwzględnieniem jednak pos tanowień
ust. 2 §47 rozporządzenia niniejszego.
§ 117. W sprawach, określonych w § 115 komisarz ziemski w dotychczasowych obszarach sca lania zarządzi niezwłocznie wybory członków rad
uczestników scalenia z zastosowaniem art. art. 18-20
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntÓw
i §§ 49-52.niniejszego rozporządzenia, a to niezależnie
od tego, w jakie m stadjum znajduje się postępo.wa nie
scaleniowe. Utworzone VI myśl powyższego rady
uczestników ' scalenia maj ą p rawo do wykorzystywania przysługujących ' im up rawnień we wszystkich
czyn no ścbch scaleniowych, dokonywanych od dnia
21 września 1923 r.
§ 118. Umowy zawarte pomiędzy uczestnikami
scale n ia, a geometrami prywatnymi przed · 'd niem
21 września 1923r. w przedmiocie wy,konania prac
pom iarowych przy scalan iu gruntów, we wszystkich
sprawach określonych w § 11 5, winny być uzgodnione
z wym ag a niami § 55 fOZp_ ni ni ejszego, przyczem terminy '· wykonania prac pomia rowych przewidziane
w tych umowach mog ą być zmieniane według 'u znania okrc:go wego urzędu ziemskiego, a zwłaszcza przy
zminni e obsza ru scalenia. /
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§ 119. Rozporządzen.ie niniejsze wchodzi w żyCie
z dniem ogłoszenia.
r.~iniste r

Reform Rolnych: Z. Ludkiewicz

Minister Sprawi edliwości: WI. Wygal10wski

261.
Rozporządzenie IY1inisŁra

..

Spraw

"Vewnętrz~

nych
z dnia 4 marca 1924 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.
(p race przy recepturze).
Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani-

tarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 63
poź.

371), § 7austrjackiej ustawy npte karskiej z 'dnia

18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. N'l 5 z 1907 r.),

,

..~,-----...... ......----....~ -_ .... ~-

3. Za ro zpusz(z~n ie w cieczy. a rów-niei za rozpuszczeni:c: ' ze zmlesza n!em ł filt rawllniem jeklch kolwlekbądź środków leczniczych, orliZ roztercie z nią nie rozpuszczalnych
substancj i bez wzgl ęd u na ich ;ic7.b~ I ilość,
gdy ogólna wZlga płynu nie przekracla 500
gramów
.•..•••.. I . • • •
Zo każdą następną ilość, niepl'tekraczającą 500 gramów • • . • • • • • • •
4. Za napary, odwary, odwaro·napary, ·
wysycania (saturationes), zawi esiny (emulsiones), zawiesino-napary, .powidelka i galaretki, bez wzgl ęd u na liczbę i ilość wchodzą
cych w nie składników, gdy c~ółna waga lekarstwa nie przekraąa 500 gramów. • • •
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów . • . • . • • • • •
Za rozpuszczenie w nich albo rozpuszcze'
nie ze zmieszaniem }ak ichko lwi e~;bą dź śroC;ł
ków, bez wz ględ u na ich liczbę i il cść, Ci także

art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw ogól ną WZlgę • • • • • • • • • • • •
rozporządzenia Prezydenta '
Za dodanie i zmiesz an ie z niemi jakichRzeczyposp'olitej z dn. 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R.l?
kolwiekbC:ldz składników, bez wzglądu na ich
N2 9 pOl. 86), §§ 78 i 80 niemiecl\iej ustelwy prze- iloś ć i liczbę, ' a także ogól ną wagę . • • •
mysłowej zarządza się co następoje:
5. Za rozważanie płynów na dozy, za
§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze każdą . . . . . " . . . . . . . .
nia /Vlinistra Zd rowia Publicznego z dn. 27 listopada
6. Za napełnienie (z zatop ien iem, ste1923 r. w przedm ioCie wyd3wania z aptek środków rylizacją i rozważaniem) .s zklanych ampułek:
leczniczych oraz określenia ich ceny (Dz. U. R. P.
za pierwsze trzy. • • • • • • • •
Nt 129 poz. 1057), mogą za prace przy recepturze
za każdą następną ~ • • • • • • •
pobierać ceny maksymalne, usta!10wione w załącz 
7. Za sterylizację cieczy nie w ampuł·
niku do niniejszego rozporządzenia, przerachowuj ąc kach, lub innych lekarstw, bez względu na
podane w tym załqczniku franki złote na marki pol- ilość . . . , . . . . . . . . . . . ..
skie według urzędo weg o kursu fra nka zł otego w jdniu
8. Za przjrządzenie plastra lub ma~ci
otrzymania nale żno ści zo wydane środki . .
z
dwóch
lub !,ilku śro dków Vi ilości nieprze'
Urzędowy kurs franka złotego w rozumieniu
l<reczaj
ącej
250 grCl mów . • • . • • • •
niniej::;zego rozporządzenia równa si€; wartości franlm
Za !~c:żde następne 250 gramów. • •
złotego, ogłuszanej przez Mfnistra Skarbu na pods tawie art. 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. (Dz. U.
9. Za ro zwa~c nie mClści ·na dozy, nieR. P. N~ 127 poz. 1044).
przekraczające 5 gramów za każdą . • • •
Powyżej 5 gramów za każdą • •
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi. w życie
a)
Za pokrajanie lub sprószkowaniena
10.
z dniem ogłoszenia.
_og rubny proszek wszelkich środków
RÓ\Vndc::ześnie traci moc obowiązującą tozporzą
leczniczych, o ile nie są w tej postaci
dzenle z dnia 29 stycznia 1924 r. w przedmiocie taKsy
podane w t aksie, za ilości włącznie d o
apteKarskiej (Dz. U. R. P• .l'l'2 13 poz. 125).
'100,0 za każde 10,0 • • • • • •
Pow yżej 100,0 za każde nast ępne 100,0
Minister Sprąw Wewnętrznych: So/tan.
b) Za sproszkowanie na proszek subtelny
(pui~is subtilissim us) za każde 5,0 •
Załącznik do po;:, 267.
Po wyżej 100,0 za kaźde 100,0. • •
Taksa za prace pr~y recepturze.
Wszystk ie środki lecznicze dla zwiettąt
~!j domowych, p rzep i ~21 ne w ilości od 400,0 wy(THX/1 LABORUfv\).
dawać i oceniać'I1<lleży, jako proszek ogrubny
Frar.ki, "
(grossus), o ile nie <: apisan o "pulvis su b1. Za odważen ie według recepty lekatillissimus ".
rza środków leczniczych, o ile nie pob iera
si~ opłaty, wyn ikającej · z następnych pozy_ ·
11. a) Za zmieszanie wszelkiego rodzaju zió ł,
0,10
w ilo ści niep rze kr aczającej 500 gramów
cji, z wyjątkiem 'j8 i 19, bez względ u na ilość
Za kai:dą na st~pną il oś ć, nieprzelua2. Za zmi eszC!nie cieczy w ilości, nieczającą 250 gramów
• • • . . •
przekraczającej 500 gr a~ ów wraz z filtrowa0,27
niem, bez różnicy lic zby i ilości składników.
b) Za zmieszanie o grubnych lub subtelnych proszków, w ilo ś ci nieprzekraZa każdą nostę pn ą i lość, ni~rrzel\racw cZG\j ącej 500 gramów • • • • • •
0,03
jącą 500 gramów
>
•
•
•
••
•••

t. XIII Wyd. 1905 r.), § 1
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