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'w klasie

"

"
"

"

tI

..

"

II

.( 11 -

15 groszy
17
Ol

III -

19

"

IV - 21

"

V - 24 grosze.

§ 6. Wymienione w § 1289 Ordy~ a~ji Ub ~zpie
ctenltlWej Rl~Śzy z 19~Vll 1911 r. tygo driioWe k\voty
wzrostu tehty iriWalidżk i ej wyhoszą:
w !<lasie I 4 grosze

II -

111 -

7

"

Ol

10

Ol

II

IV -

12

Ol

Ol

V -

"

14

Ol

§"7. Prżewidziany; w § , 1293 Ordyhacjj Ubezpleczenibwt!j ~zesźy z 19.vll 1911 t. ud iiał ZaKładu
ubezpleczeriia w rentach starczych wynosi:
VI klasie I 70 zł.
,
11 - l1b
:
III - 140 : ..
II
lV - 180 "
V - 22b "

..

a. .

§
Składki tygd,tlniowę, pt2ewidzJcl,l1e \V ~ J~92
Ordynat]i Ubezpiecz~iii v/ej Rże~zy ż 19.VlI 1911 r.

Rady Ligi N~rodów z dnia 17 lipca 19~2 1'. (Eli. U. R.
P. r. 1924 N2 7, poż. 63) \;jyfidsź~ tyle źłtllytH Ile
peł riytH

mare!<

Wynosiły w~tlłlJg' tJdptlwi~8hitf1

sta-

tL!tów kasBr~ckkh vi dtiiti ~l'źejęcla j3tź~ż UB~zp!e
cźalriie, jednak nle tVięteJ pOriatl 98 zł. :ni~SH~ dHIE.

§ 12~ Wsz1:!IRle dbtłatki drdżyztiiclhe 80 tl=ht
unormowanych niniejśzem tdżpdfz4dH!hierri tlids! SI€!.
§ 13. Rada Ministrów może zmienić kwoty
ustalone w § 1 i § 8 niniejszego rozp or ządz enia w
zależności od sytua,cji finansow ej instytucji ubezpietżaj ącej.
•
\

§ 14. Wykot1anie rilriielszego toz p 8rząHźeHi a
poruczam Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§ 15. Rbźpdtżądźehie nihlejSle WChddH VI żY·
cie ź dh iehi ogłosźenia z mbc~ 'obówiązują cq od 8H.
1 maja 1924 r.
Prezydent RzecżypospbliŁej: S. WojcfecbtHvski
Prezes Ratly MihisHó\v:

W. arabski

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Spo'eezrH~Jl
a. Simon

wynoszą:

VI

klasie

".,
.,
"

I II -

III IV V -

0,4P zł. tY90dh.
0,60 ..
Ol
0,80
"
1,00 "
"
1,20 "

..

,550 •

"

§ 9. SklacH,i wpłacone w przeciągu czasu od
1.1 1919 r. do 31.1!I 19~4 r. 4prawniają ubezpieczo, nych, którzy od 1/ maja nabędą uprawnienia do rent,
do zaliczenia im zamiast odnośnych kWBt marleowych
prźelJJidźianyth VI §§ 1288, 1289 bfdyha,cj i Ubezpieczeniowej Rzeszy ta każdy tydżień skł ad kowy takich
kwbt VI złotych, jakie przeWidUją §§ 5 i .6 lilriiejsże
go rozporządzenia dla klasy II. Cżas pi'zed i.l 1919 r.
i po 31.111 1924 r. zalicza się w klasie Listalonej viedług oboWiązUJ,ących wówcż.as, przepisów pta\vnych,
przyczem w odnośiiych klas~ch prżyjiTiUj~ się kwoty
w złotych, przewidziane IN §§ 5 i 6 niniejszego rozporządze~ia .
.

_
§ 10. , Wysokość rent tych osób; które nab),ły
/ uprawnienia przed 1 maja 1924 r. zost(:lnie przeliczona w ten sposób, iż wynosić one będą tyle zło
tych, ile pełnych marek wynosiła całkowita renta
według postanoWień
Ordyiiacii Ube zpieczeniowej
Rzeszy z 19.VII 1911 r. Udział Państwa w pokrywaniu
cie,żarów, ustalony \V rozpot i ądżeniLi Rady Mini,s hów
z dnia 19.X 1922 r. (Dz. O. R. P. J\f2 95, poz. 878)
ulega przelltżeniu na żłote \;vedhig relatji zło
t ego do marki ustalonej w rozi'Jorządz enlli Preży
denta Rzeczypospolitej z dr~ia 14. kwietn ia 1924 r.
o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. N2 34
poz. 359). '
'

§ 11. Wypłacane przez Ubezfjiecznlilie renty
górnicze clij inwalidów, wdów i si~tdt prż ejt:;tE! z riieitJieckich KaS Brackich w myśl att. 8 uśLNJy z dh.
19 grudnia 1923 r. w przedmiocie vlykonahla d ~tYŻji

~óżpórządienie MinIstra Reform RóinycH '
z dnia 24 m~ja 1924 tokLi
i)

upoważiiierihi

ao

z,aw6tloVlegtJ

scalania
Na mocy p. f
11 sieq:inia 1923 r.

gruntów.

wykonywania

listąt:)li B. art. :2 ~stawy z dnia
b zakresie d~iałatila {Y\ihistfii R~

fólTri Rolhych i orgai1iza cJi lIrzetlow i K0rfliśji .;z.leHi
skich (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 706) oraz ust. RafHit:5wego art. 10 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o 'sca laniu gruntów (Dz. U. R. P. Ne 92 poz. 718), iarządza
s i ę co I121st ępu je:

§ 1. Upoważnienia do zawodowego wykoHywania scalania gruntów udżielane będą ósd~oln
fizycznym, posiadającym obywatelstwo polskie, pełnię
pr.aw obywatelskich i ni~sk~zitelną przeszłość, które
VI dotychczasowej swej , dźiałcilności w dtiedzinie pn:i~ ,
związanych z przebudową ustroju rolhęgo, bą:df:
w okresie przebywania n'a służbie w urzędach ziem- '
skich lub innych ur zęd ach państwowyc h polskich,
wzglt;dnie b. pal!lshv zaborczych, bądż w okresie osobistejpracy zawodowej:
'
(1) posijdły całkowitą zhajdIt10sc ża~ati prawidłowego scalania gruntó
i wykąwją- źnajd
mość ustaw i rozporządzeń w przędmiotac h,
zwią z anych z przebudową
ustroju rolnego,
, El zwłas zcz a w dziedzinie scalania gruntów
i orgnnizacji wł adz i urzędów ziemskich, opartą na zZlwodowe m wykształc e niu, oraz

•
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b)

wykazywały

się wydztn ym cźynnym udz iaprzeprowadzaniu mi Qrunci~ prac,

przy

łem

, 'd:ot~'cżących scał-e:rii"Q .

W c'elu stwierdzenia czy

!~Zlnd ydat

OdPC'clioda

p. a, r-.1iniste r Ref'o rm
'Rdhych "Ci1'ó"Ż'e pm:ld3t b r.'d y-data e'gzatTIlnowi przed
w~n.inkorh
sp-e'cj'a1ną

pom1'e1liońym

przez si:::bi-e

\'j

povio~aną

komi sją

e 9Zi)mb~ 

c Yjll-ą.

,~Q.

,

Yra;Żhie~-ie

lOsoby llbi<:!gajclce si ~, 'o p'o'ł/yżs:?:; upawinny p1i:e"d'loty-:: do ł\~\.jnisi:erstwa Rd<::lrm

f?olnych-, lil pośrednictwerń okręgowcgp urzędu zi'e'lt1 ski ego, na kÓi"ego r'2 renie d~ iałalhośd zami2s&~1'i:1 :
1) na leżycie: bstemplDvrane pod'a'n\'c: o ud::lelenje \lp'O vraż n i'to!1 ia tM ZaWO'dbvrc'go wykorl9W'"nii"a
st:'ćH8nl~ gruntów wr'Gz " z życioT Y's em) ZW1<lSZ'CZ3
"Szcze'gółbw'o uVlidoczni'ajt:fcyh1 d-zicJCjlność kandyti-a ła
W zakr'e sie s'CC11 ani'a gruntów;
, 2) \i.iybź visz'y'sHdch pra'C s:cąi'r=Tiicn'Jycn iia
obs2ah:e łQi.§ CzypC'Sp'on t(~i Polskiej , \v któryc h przy]ili'ó,VaH li ~:tli'i!1 t, źc ~Jst':Z:fihieit1 po \vhtótji, h:i łd:ó ryd,
te're'nle prace te by~y jJodejrhchV1ile; ,
3) b"dpisy \'j ierz'ite1l1e dO:~J'Cdó\\r, sh\'ler-dzają
cych kwa lifikacje naukó\lJei fachó\V'e, \vr'eszcie
, , ~} d'ó \'~ó'd $tv:j'ct;d,żęjący ob.V\'\'at~l'st\'io pohkie,
perMę

'praw

• Wykoń'CZen ie pr~cY' 'ił tym W)1~:a'9 l"(ti tti'óte być
powierzone na wniosek rady u'Cre'Slliit<o\'Ii' scalenia
innej os'Obie upowa żhibnej , albb u!Skut~'C:~l'lfGhe :Z urzę
du IN terminie otm:śldńym pT.z~Z 'O'\h~~rQWy urząd

zi-e'rnski.

§ 5. i'H'eźaleźńle '00 oS'ó b fizythWt:h, pomiehiohyth Vi § 1 rÓZPOI"1:tl'dżenla hi'n\ejsże'9~ , UpOW2!Ż
i1iei"'lie dd zawo'dów'e '~'j'o \tryk'dhy\f'2l1Wó 'S'C'<:'ih3nia grun -

tó\V mogą 'otrzyrh-ać ubl'e'g~j-ą c'?! się b \-\i'~ spółki lu b
zrz:es~enjD, dżl-ah~lą'ó: ba , hl'ó-cy k6ht'i:Slt ~ub zatwierdzonyc h statuiów, prze\\rid\.\)-ą'cy-ch fulj~'dz'y lhne mi podejmowanie pod ko n t rolą u rz~dów , zi"emski ch prac ,
'do tYC7.ćrcydi prz'c!Jud'o\l/y u'str'Oji.\ "r'Om:e:g'ó, a \vszczególnCls ci prac z\v!ązany ch Z'e scali1hie~m 'grunl'Ó\v, f6rilz
zwiq;;ki samor ządow e.

§ '6. Upo\vai nje i~'te 'do !awoo'b'WC:g'o wyt.'Óny.
w21nia sca!611j'a gruntów pbmienibh-e v:, § p'eiń?!r7..'e'a~l;nl
osoby prawne otrzymują pod warunkiem, ze " tHia łalno ść ich \'v dzi edzinie sc'al21niA -gruntów P' ?'dleg3ć
b ęd zie śtist'ej kontr'c~li {'/Hniste'rstlim R'etoh"ń R'Ólnych
1 podwtDdnych ml1 u rzędów z; ~ rri~kich, 'c) ;m1a'n6w ici e:
a) okr~~'owym U'r z-ęd6ni źren\~ki'm ptlysł uguje

We \:,ą:'i z y~l:t<:ie -akJ.ia, 'd'dtyczące
w dz ~edzi\We scil':an'ia ~9 runtóVl,
or;QZ pra wo \vydaWi1 ni'a ~iJ
za:~ores'i'e pra-

p rttw'o W~I\,\du

'obY\\;'tltćlski'cti. i r:\es1:CazHc1'ri'fl przesz1óś'ć.
,

działalności

)

za~'lOd"Ó\v~go
Scś b:1i c\ 'gruFJt6~~
upo'~/azrll(~riiem
przysługuj ąccm wyh czn i,~ ~el OS'o bie rlz'ycż 

§ 3, U'dzi'el'on-e uj)c';iaznienie

wYkOnyv.fMiiB.

Jest

osobiste m,
n'e i, na któ ręj imi ~ zos tało wydane.
, . _, tI}:ó.\'1jZ'ryi'ehie i)'d\*:iższe Je,sŁ, hezterrr'1i'r1'o,~fe , lecz
m'0Z'e Byt w hpżclym 'ez'a sie ~'df'niE:~e przez r'H'njstra
~ei'dh;, R'ólnycil, a \v szcz'e'gólriości \v wypacKacn:
a) ne rusżehia przez osoby up6wa~nićme 'p ostarlO\,Aen usbil'" , z w i ąz::l"nych żprzebudową
us.t~bJu i"'olhe,Do on1lz ,r ozporządzeni p r zepls~ w
, izarz:ąd zer'i , hW'rń:Uią~ych , icn , \\T}'kon'y\lra ili'e;
b) ha~Liżyć popeni;'onych przez te oS0by p rzy
viykóhy "vnnł'ti s"lvego żawodu , a z\v{aszcza
P,rzy wykof!yw,aniu prac, d Qtyc'fącyc h przebu'd ówy \.d'roju ro\nes-o;
"
c} ~droiehia p,fz'ech'iko tym o sobo'm 'clo'chcii:b ::rl h rń y'C11 Ż pc'v,'odu pi'zestąp shv z c hę ci

ZySKU;

prac, wte3zeie,
e} L1h~ ty lPby\~/atelshvil p oiski2Do.

...

_Cofji ię te

~ p,p.

crZi~

bI

w p,

llpOW<1i:n\-e l~ i'C 'm oie by'Ć pońot'tl11 i ~
z 111yj ątki e m ~vypGdków pr7.,ev1id z ieńyc:b
e leG nie wc'zesnie:j i"k pu lJp~y\'Ji'e rok u

t: ,-

w t~zle

c a !koV'Jit-e~o

'tl ni'cwinni-enia

Wrn

z~rrządzef1, 0 0 l,1<Órych 'rh~ ·

d: or'l ~ O's oby 'óbij\'lJi~Ża:ne

s~ sC1ś l'Ć

s i'ę

SCWaC; ,

b) z

stó~

,

\J'o śte;pu p~szcz-egohiy'ct1 pr'~'c: 's'c11~'n~(ó"\V,"C1i

osoby te

przedkładać będą

pośręch'l:rctwe m

za

ur~\::'dl1 żrem~\kie.g'o
do okrę~to\vegó "Lii-2'ęd'u ż i:ei1isk" e~;o :;p'r~'~:/o 
zdania vi te"r'rhii1?cl1 i we'dl'ug 'Ij,/żo'r'óvl 'd ó 't'e -

\vhiS'clv/e'90 PO\VIEltoi,vegó

go, ustaria\vta'riydi;

,_

c) 'o każde'rll _ pÓ,s ie'dżet1l'ti ór'gan'Ó\N nac:tE:'h'1}'ch
zrźe'sżen t~a-d a hat!ż'o'rcż :!J ,

w'a,'6e

ż eb'rz,'n:i'e,) ,

na fetórem rrla,ją. b\i'ć r"cizp'a 't'r~y'1)i'a'ń'e 'siP'fą\VY ,

zijjiążEme ze scal aniem g'rtihlx/ir-, wfń~'e't1 bije
nil , 7 dni p'rże;d ,'P:ó's i'e~dfe:n;j'e·ili
po wi e.cl oiillo'ny ok"r:ę00wy 'Uf:ląd. , z~~:m~l\l, 'ila

przynajmniej

tere'riiedziilrah,'osd z'naJduJ"t;! "StC~ 'sl~ '
dżi,ba ż'rzeszenla , 1Jireslcie
'
M\egowZlhym 'r1apo 'ri1\Je'nlĆl~n-e Ip'o s'ied{e n:ia
i zeb rania urz e,'d 'ńiKom 'JWi'n<r~ite:r sfwa ~'e1drr'1:1
Roł!i y'ch przysl'ughVa'c b&dzie :p'r'a\v"ó z;a-v/i'e'"S~~ 
hici \'v yko nania zapad ających
w 'pr~a
miocie prac 'podeimO\v-ah~,.ch -v" Z\):Aą~K'u ze

1;t6reg'o

d)

dj hietldolrrego wykoh}/wahia podejmb 'V/"anyc h

ud'zi'E!lohe

cy ttikn'o d-ajnyth

'0 0

'uchwal,

s'c alaniem g\"un ~'ów; 2~zai~n)a \Yv to/[\') \\ń~tę
d zie rozstrży g-a j\iiriist er R~Torlni lf\:'o'i'l'kY'ci'J 'ó's\'a ·
t'e czII i e,

t bfhi'qd'e Llp6wM.hie~jj potiąg-a za s ob ą

Vly ~ O hyvJa 'nie prac scale niÓ\vy,::h -na 'g~r"un'de :ó:só'·
by prawne hlo gą p'ówi e r zać VJ ytączr,:i'e t'a!K'j'm o'sS~o?JM
fi zy c zn :/111 . kt ó r e 'o dpowia d aj'ą wafu'nkó~rl') ,1p:O:rrKe:rl i'Ó·
ri yrh i,\; § 1 i"ózpOh: ądze!1 i a h\'ńW!;Sz egjó. S'tw'i'e','dzor':}TiJ
przez f\A.irii strc.i Reforn1 R'ornycl"\.

v-JinH::i ~I ciąg u dni '7 przebza ć powiatbVl~rtlU u\:zi::6oWi zleh1skierr,ti ws żeikie tl'Owocly i tit), lt~fii ~~h~ , d~tytz~te , ptl djęt:ej piaty, sp o rŻ'ącjz'órre

pta'~ne. ubi egając'e się 'Ó u;:;'O'J/M·
ni"e 'ńie do żaw'ddowego wykó'nywań\ a scal'tM iil 'gru>fltów. winny przeqłożyć za pQśrednictwem ói(rę'~lq'U~·

W drodze sądowej.

§ 4.

iil~iwł\'Jtźhe żalłH\oszeilie u pt-Zl'V';'\l i cń , pl'zewid ż bnyt h
'«I § 9. W tych .J.,~p3dkach osoba ll D ow ażn lo 'n -a ,
Ź di i»\l ą otrżyrhah i a iawi:n:lomiertia d c'ófi1i ~tiu up'O\Vii1fu ienl~ ,

*ż~!ędhle , btrźyrHcjhe dd sh'~n lyH Ufzc:~ó\~ , tI tb
p8rl t~gore!+l Ith pr ż~ItH.l~o,*/egd etl~bj'~hla w 'dit)dz~

administracyj nej.

/

§ 1. Osoby

S~ tJ\-~~d u , zi ~ l~ s:'.i~g~ , t1~ 15t'?r~'g,o , t~:r'en~:. '(lz'i~'!alńo'
śt l maJ" s~ą s!e,oz l bę, do Ml'l11sterstw~ t<ef'ó bh ~,.
nych dtlwody j d'olt'u'th.nty haSi ępuj't\ce:,
I

r
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a)

należycie

ostemplowane podania o udzielenie

upoważnienia ;

b) wierzytelny odpis statu tu zalegalizowanego,
względnie aktu spółki, oraz
c) zobowiązanie osoby prawnej do przestr zega. nia warunków wyszczególnionych w § poprzednim, o Ue we wspomnianym statucie
względnie akcie spółki nie są ,p rzewidziape
uprawnienia , urzędó w zi e ms k ich do nadzo ru
i kontroli nad działa lno ścią osoby prawnej
w dziedzinie prac, pode jmowanych w związku
ze scalaniem. gruntów.

§ 8.

Postanowienia §§ 3 i 4 rozporzqdzenia
mają analogiczne zastosowanie i do upoważniony ch osób prawnych.
niniejszego

.

§ 9. ' Zawodowe wykon ywan ie scalen ia gruntów'
trybem przewidzianym w usta'Nie z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów, prze z osoby upw ażnione
polega:
a)' na zaprojektowaniu obszaru scalenia,
b) na sporządzeniu szczegółowego projektu scale nia na obszarze usta lonym orzeczeniem
okręgowej komisji ziemskiej oraz
c) na wykonaniu zatwierdzonego projektu scalenia na gruncie ..
Wyże j pomienione prace, a zwłaszcza wy szczególn io ne VI p. p. b i c, na jednym obs zarze sCć11enia
winny być z r e guły wykonyw[;ne przez jedną i tę
sar.lq csobę lfPoważnioną z wyjątkiem wypadków przewidzianych w § 4 rozporząd ze nia niniejszego.
Podjęci e przez osoby upow:::lżnione czynno śc i m z;jących na celu np oje kto wan ie obsżaru scalenia (p. a § 9), nast ę puj e na skutek bezpośredniego
zwróc enia się do tych osób samych interesowanych.
Prze d rozpoczęciem tych c zynnośc i osoby upoważnione, winny zakomunikować powiatowemu urzę

.§ 10.

N255.

§ 12. Opracowany przez osoby upoważn io ne
projekt obszaru scalenia wraz z wnioskiem interesowanym w przed miocie wdrożenia postępowania scaleniowego oraz dokumentami i dowodami, wyszczególnion emi VI §§ 39 i 46 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Reform Rol/nych z dnia 27 lutego
1924 r. i doku mentami otrzyn'1anemi z powiatowego
urz ę du ziemskiego (§ 8), winien być przekazany wła
ściw emu kcr,1;s2rzowi ziemskiemu, który w ciągu dni
30 obowiąza n y jest zjechać ,na miejsce, stwierdzić
zgodno ść wniosku z postunowieniami ustawy z, dn. 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów, wreszcie zaopinjo- '
wać o racjonalności projektowanego obszaru scalania. W , razie uznania opracowanego projektu za
nieracjonalny, względnie stwierdzenia, że z0stał opracO'.vany niezgodnie z cytowanym wyżej' rozporządze
niem z dn. 27 lutego 1924 r. komisarz ziemski zwraca
akta osobie up,oważnionej do uzupełnienia. Uzupeł
niony w myśl opinji komisarza ziemskiego projekt
zostaje przesiany niezwłocznie do okręgowego urzę
du ziemskiego, celem wniesienia na p'osiedzenie okrę
gow ej komisji ziemskiej do zutwierdzenia, a w następstwie wykonania
czynności, wyszczególnionych
w § 48 ' tegoż rozporządzenia.
W razie rozbieżności zdań porr:iędzy komisarzem ziemskim, a osobą upoważnioną w przedmiocie
okr eślenia obszaru scalenia, ta ostatnia dokona żą
. danego uzupełnienia, a przy przedłożeniu projektu,
zaznaczy, o ile i dlaczego różni się z opinją komisarza ziemskiego.
.
§ 13. Opracowanie projektu obszaru scalenia
przez osoby upoważnione z reguły nie może przekraczać 2 miesięcy od daty powiado mienia powiatowego urzc; du ziemskiego o rozpoczęciu prac (§ W).
Po upływie tego terminu komisarz ziemski, albo na
skutek uwsadnionej okoliczności przedłuży termin
opracowania, albo też zaiąda niezwłocznego zwrotu
akt i dokumentów, przekazanych przez powiatowy
urząd zierr:ski w związku z podjęciem pracy.

dowi ziemskiemu, przynajmniej na 7 dni przedtem,
termin podjęcia prC1c na. gruncie. Na sku tek powyiszego zawiadomienia powiatowy urząd ziemski na
§ 14. ' Podj E.; cie prac wyszczególnionych w p. b
żądanie
przel<a zuje o sobie upoważn-iol, cj wszelkie
dowody i dokumenty, dotycz4ce zal1lierzonej pracy, § 9 rozporządz eni a niniejszego może nastąpić nie
wcześniej, niż . po uprawomocnieniu się orzeczenia
względnie zezwala na sporządzenie odpiSów i odry.
sów ze wspomnianych dd1<umentów. O il e prace te okręgowej komisji ' ziemskiej w przedmiocie wdroże
są podejmowane przez osoby p rawne (§ 5) winny , nia P9stępowania scaleniowego i wykonaniu przez
one równocześnie podać nazwisko' i imię delegowa- urze.dy ziemskie czynności, przewidzianych w §§ 48- ,
nego w tym ~elu na miejsce swego f unkcjonarj~sza. 52 cyt. wyżej rozporządzenia JV\inistra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. oraz na skutek 'otrzy§ 11. Zaprojektowanie obszaru scalenia przez manej delegacji z okręgowego urzędu ziemskiego,
osoby upo ważnione winno się odbywa ć trybem prze- o której tenże urząd zawiadomi ,właściwego komisawidzianym w §§ 42-45 rozpor ządzen ia Ministra Re- rza ziemskiego, starostę i osoby interesowan,e (rady ,
. form Rolnych z dn. 27 lutego 1924 r., wydanego ucze stników scaleni:J, przedstawicieli scalanych dóbr
w porozumie niu z Ministrem Sprawied l iwości w przed- ziemskich).
mioGie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1923 r.
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. r. 1924 NQ 26,
§ 15. Delegowanie przez oJ<re:gowy urząd ziem- '
poz. 266) z tą zmianą, że czyn ności komisarza ski osób upoważnionych celem podjęcia przez nich
ziemski e go wykonywa o soba upo\vażni ona (§ 1) czynności, dotyczących opracowania szcżegółowego
'wzgl Gd nie funkl::jonarjusz upoważnionej osoby praw- projektu scalenia, (§ 14), następuje bądź z własnej
nej (§ 5), (technjcy scalenio wi), oraz, że w razie potrze- inicjatywy tego ur zę du, bądź na wniosek r&ldy ucze- '
by O1og4 oni do wspó łprac y powoływać rzeczo- stników scalenia, względnie delegatów tych rad lub
przedstawicieli dóbr ziemskich (obszarów dworskich)
znawców.
oraz po uprzedniem zawarciu przez okręgowy urząd
Projel~towany obszar sca leni a winien umożliwiać
wyko nan ie czynności , przewidzianych wart. 7 usta- ziemski VI tym względzie umowy z osobą upoważnioną.
"
wy z dnia 31 lipc3 1923 r. o scaluoiu gr untów.
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5) W wypadkach stwierdzenia " niez g odności
W wypadkach, gdy wszystkie rady uczestników
scalenia i wszysc;.y przedstawiciele dóbr ziemskich uchwał Rady uczestników scalenia z przepisami usta(obszarów dworskich) danego obsz aru scąlenia zawrą wy o scalaniu gruntów, względnie post a ńowienia rozporządze ń , przepisów i zarządzeń w przedmiocie wyumowę z osobą upoważnioną, w przedmiocie opracowania przez nią szczegółowego projektu scalenia, konywani a tej ustawy, lub też wogóle ujawnienia
szkodliwej dla akcji sca lenia .· d z iała l no śc i poszczgóląkręgowy urząd ziemski deleguje technika scalenio, wego bez up rzedniego zawarcia z nim w tym wzg!ę- nych ucze stników lub rad uczestników względnie
. dzie umowy, jed nakże przy zachowaniu pos t anowień ' delegatów tych rad, technikowi scaJeni"owemu przy§ 55 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Reform RoJ- s ł uguje prawo zwrócen ia się do powiatowego urzędu
ziemskiego, celem niezwłocznego wydania odpowiednych z dn . 27 lutego 1924 r.
nich zarządzeń.
.
§ 16. Delegowana przez okręgo wy urząd ziem6) W celu ustale n ia stareg~ stanu posiadania,
ski osoba upo ważniona (§ 1), względnie delegowany
technik
scaleniowy obowiązany jest uprzednio na 14
przez tenże urząd funkcjonarjusz upoważnionej osoby prawnej (§ 5) - (tec hnicy scal e nio wi), przy wy- dni przed zakończeniem prac wyszczególnionych
konywaniu czynności, mających na celu opracowa- w § 71 cytowane go wyżej rozporządzenia Ministra
nie szczegółowego proj ektu scalenia (p. b _§ 9), sto- , Refo rm Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. powiac;\omi ć o tern kom is a rza ziemskiego, który winien z resować się będ ą do przepisów n astę pujący ch :
1) . prace pomiarowe na gruncie wyżej wymie- guły na ozn aczony dzień UKończenia wspomnianych
prac, a w każdym razie nie później niż w siedem
nieni technicy scaleniowi wykonywa ć mogą osobiś
cie, o ile ni ezależnie od uprawnień normowanych dni od tego terminu zwola ć zebranie wszystkich
uczestników sc a lenia oraz dOKonać czynności przeniniejszem rozporząd ze niem - posiadają u~rawnienia,
przewidziane 'li rozporządzeniu f"'.inistra Re'form Rol- widzianych w § 72 powyższego rozporządzenia z dnia
,nych z dnia 14 gru dnia 1923 r. w sprawie upoważ 27 , lutego 1924 r.
nienia niektórych kateg orji mierniczych do wykony7} Przed przystąpieniem do opracowania szczewania czynności pomiarowych, związanych z przebu- gółowego projektu scalenia, technik scaleniowy winien
dową ustroju realnego (Dz. U. R. P. N2 132 poz. 1097),
zaznajomi ć się z źyczeniam i ucz e stn ikó",1 scalenia,
względnie pod ich bezpośrednim nadzorem i na ich
ustali ć ich wnioski w przedmiocie projektu scalenia,
wyłączną odpo wiedzia lność przeprowadzać będą geod okompletować dowody st wierdzające tytuły własności
metrzy z poś ród osó b wyszczególnionych we wspo- (posi a dania) oraz ust ali ć łącznie z "radą uczestników
mnianym wyżej rozporz!ld zeniu z dnia 14 grudnia" względn : e delegatami tych rad i prze,d stawicielami
1923 r.
scalanych dóbr ziemskich (obszarów dworsKich)2) przy wykonywaniu p rac pomiarowych mają główne wytyczne do projektu scalenia, jaKo to: zazastosowanie
przepisy techniczne, obo wiązują ce sady wyprostowa nia starych lub utworzenia nowych
w. urzędach ziemskich, a w szczególności odnośne granic poszczególnych jednostek administacyjnych;
postano wienia cyt. wyżej ro zpo rządzenia Ministra Re- kierunek i p rzybliżone położenie dróg n a scalany m
form Rolnych z dn. 27" lutego 1924 r.
obszarze, a zwłaszcza dróg, przy których leżeć będą
3) W celu ustalenia zaSad podziału wspólnot przyszłe s iedliSKa (osiedla) uczestników scalenia; zagruntowych, wzgl ędn ie ich użytkowania, okre ślenia sady ro zmiesz~z e nia scalanych działek i t. p.
ich obszaru projekto waneg o na cele miejsco wej uży
8) Przy opracowaniu szczegółowego projektu
teczności ogólnej, dokonanIa wyboru rzeczoznawców
scalenia, które na stępuje po uprzedniem stwierdze niu
do komisji szacunkowych i t. p. spraw związanych
i ustal eniu · starego stanu po siad a nia (p. 6), technik
ze scaleniem gruntów, tudzież w celu rozważenia ży scalenio wy, opierając się na materja łach i dowodach
czeń poszczególnych uczestników sca lenia, tech nikowyżej wymienionych w p. 7, winien ściśle przestrzewi scaleniowemu przysługuje prawo bezpośredniego gać zĘlsad pra widł owego sc alenia, a zwłaszcza zasad
zwoływania posiedz e ń mdy ucze stników scalenia oraz
wyszczególnionych w cyt. wyżej rozporządzeniu Mizwoływan ia zebrań delegatów tych rad i przewodninistr'a Reform Rolnych z dn . .2 7 lutego 1924 r.; wreszcie
czenia na tych osta tnich, ponadto przysługuje prawo
9) opra cowan y przez technika scaleniowego
przedkłada nia na tych posied zen iac h i zebraniach
szczegóło
wy projekt scalenia winien odpowiadać wykonkretnych wniosków, dotyczących opracowywanego
mogom wyłuszczonym w, §§ 76-80 cyt. wyżej rozprojektu scaleljlia.
porządzenia Ministra Reform Roinych z dnia 27-go
Na powyfszych posiedzeniach i iebraniach ~ech
lutego 1924 r.
nik scaleniowy posiada tyl ko głos doradcz y_ Protokółz posiedzeni a rady uc zestników scalenia w prze d§ 17. Wszelkie umowy i układy zawarte w toku
miocie wyboru rzec zoznawców do komisji szacunkowej winien być po świa dczony p rzez komisarza ziem- 'postępowania scaleniowego pomiędzy llczes~nikami
scalen ia, o ile ni e sprzeciwiają sic: postanoo/ieni o m
skieg o_
, 4) Czynności klasyHkacyj no -szacunkowe technik ustawy z dn ia 31 lipJca 1923 r. o scalaniu gruntów, '
scaleniowy prze prowadza przez komisję szacunkową winny być do swej ważności poświadczone przez kow składzie przewidzianym wart. 26 ustawy z dnia misarza ziemskiego, wzgięd,nie przed tymże komi31 lipca 1923 r. o sca laniu gruntów, której w zastęp' sarzem spisane.
stwie komis arza ziemskiego przewodniczy, przestrzeg-ając ściśle postanowienia §§ 62 do 68 c yt. wyżej
§ 18. Opracowany przez technika scaleniowerozporządzenia ["\inistra Referm Rolnych z dnia 27-go
go projekt scalenia gruntów, po dokonaniu reWIZJI
\ lutego 1924 r..
technicznej , przewidzianej w § 80 cyt. wyżej fOZpO -

/
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rZól,dleni,a, Mi'flistF2\ Reform Rolnych z dnia 27 lutego
1924 L, winien być przekazany wraz ze wszystkiemi
dc>wodami, i dOKumeniarlili, s porządzonemi i zebranemi w tok!:! jego opracowania do powi'3.towego urzędu
zi,em:;~dego, który nudaj'e dalszy/ bieg sprawie trybem ,
prze w}dzia~lyn. w §.§ 8 1 i 82 powyższego roz porzą
dzenia. Na zebr3niLl przewidzianym \ve wspomn ianym
wyiej: § 81 rozporządzen ia obecność technib scal8niow eg o jest nieodzowną celem udziela nia wyj aśnie ń
przy ustalani'u opinji uczestników. sCalenia o ~F'0rzą 
d zonylll projekcie, W tym celu komisarz ziemsld
wifl\en. o terminie tego zebrania powi ad omić u p rzednio te(CJmika scuienitJwe:go, któfego ni eprzy bycie bez
lE~sądniof1 ych powodów, może spowodo w ać skutki,
p rzewidziane w § 3 rozporzą dz.e nia n iniejsze go .

i wyszczególr,icnicm cha,ralderysty::znych cec h
wykO!1~flCgO sca lenia i
b) koJ':)fowanc l-:opje: pla nów na kaJce plócicnn e j na k"źd cl scaloną posiadłość oddzielnie
z podaniem obszaru poszczególnych ui.ytkó w
rol n}'ch, wraz z odpisami odnośnych częsci
ogó!i1efJ0 rej estru pomiarowego po sca lelllu.
Powyższe dowody i dokumenty pomiarowe winny być sporządzone zgodnie z przepisami obcw i ązi,L
jąccmi w tej mierze . w urz ęda ch ziemskic.h.

Urz -:;dy ziemskie obo wiązuil;; są w teku
prac ol~azywać osobom up owC1inicnym
w g ra nicach swych upravmiefl pomoc przez: umożli
wienie wglądu do akt tYC!l ur z~dó\'I , dotyczącyc h
. podjętych prac; wzywanie r.a że,danie tych osób (Ila
§ 19. Wykonanie przez osoby upoważnione ich koszt) świodl~óiv, b iegłyc h i t. p.; udzielanie na
Ql.yill1osci wysz.czególnionych w p . Co § 9 rozporzą żąd a nie wskazówek i opinji; możliwie bezzwłoczne
dzenb niniejszego, ogranicza się wyląGnie do u trwa - rozpatrzenie prz ed ldada nyc,ll pr ze z nich wniosków;
leni;} na gr un cie g~a n ic poszczególnych działek na. wyjedn y<.,van ie , o il e się okaźe t eg o potrzeba, opi nji
innych w/adz i urzędów i t. p.
p odstaw ie zatwierdzonego orzeczeniem okrC',gowej
komb}] ziemsk iej projektu scaienia o raz na przed loW wypaoK<1ch Konieczności w z,wiązKu ze s caż~niu do okręgo weg o urzędu ziemskiego niezbędnych
len iem dokonania likwidacji serwitutów dziedzin rJie mi
obciążonych lub do korzystania z nich uprawniodow"clów pomiarowych (§ 21).
W tYl1l celu okręgowy urząd; ziemsk i, niezwłocz  nych, a o bje;tych obszarem . _scalenia, urzędy ziemskie przecJsię\tiezmą niezwłocznie niezbędne zarzą 
ni e po uprawomo cnieniu si<; o;"zecl.cnia okręgowej
komisji ziemskiej za twierdzającego projekt scalenia, dzenia , prze widzia ne odnośn em i ustawi'lmi o likW id acji selwicutów, rtujące na celu jakn::lspieszniejsze
pr leśle
osob ie upoważnionej odpis pomi r;: nio n:!go
prz eprowadz e ni e po stępow ania liitwldacyjnego, tak
orzecze nia.
aby ono nie tamow a ło prawi'tlłoweg o biegu postępowania scaleniowego.
§ 20. U tnnllcnie na gruncie grailic nowopowsh:llych w wyniku scal~nia działek winno być prze§ 23. Wszelkie skarg i i zażalen i a na cz ynnoSCl
prowadzone zgodnie z postanovvlenlami § 85 cyt. wy- osób upowa żnionych , z wyja.tl;.iem s karg wypływają
żej rozporz ądzenia f'1\ini ~trc. Reform Rojnych z dnia
cych z ni cdotrzym<lnia urnó'jJ ze stronami (§ 15 u s t.
27 I LI tego 1924 f. Rozpo częcie tych prac INii1!lO na- kor'lcowych), które podlegają rozpatrzeni u we właści
stąpi ć TV termi nie wskazanym p-rzE!Z okręgow y urzqd
wych sądach, osoby interesowane winny pr 2e dklaziemsk i. O dniu, w którym powy,:sze prace mogą być
dać do powiatowego Ui}ęclu zi emsl~ iego .
uk o ńczone, o soby up ow",żnione winny zawiadom ić
ria skutek powyższych skarg i zażaleń kom iprzynajmniej na 7 dni przedtem powiatowy urząd sarz ziemski obowiązany jest Ilajda!ej w ciągu dni zie m s ki, celem podję c i a dalszego biegu sprawy w myś l 30 od daty ich otrzymania prl.~prowadzić docho d zepo stąl1ow i e ń § 86 i nast. wspomnianego wyżej rOl~
ni e i wynik i do ch odzenia Wf2\Z ze swą Opi;lją i wnIospo rządze nia.
kiem p rzes Iać do rozstrz.ygnięcia okr~gowcgo ur;;:e.du
ziemskiego.
Niezależnie od powy;!szego komisarzow i ziem§ 21 . Oprócz dókumentów i dowodów pOfTllarowych , spo r Ządzonych w związku z opracowaniem skiemu przy5ługuje prawo b~zpośredniego nadzoru
projektu scvlenia (Q§ 70, 76 i 77 cyt. rozpor ządze nia md działalnością osób upo'JIQi:nioilych i wglądu
Mi n istra Hdo rm Rolnych z dn ia 27 lutego 1924 r.),
w przebieG w ykonywanych przez nie prac, a IN związ 
ku z tem pr awo udzielan ia wskazówek, korygowania
osoby upowa~nione obowią za ne S<l, VI t e rmini e najprojektów i t. p. Do pomienionych wyżej za rz ą d ze ń
p 6żniej 6·miesięcznym od da ty zakończeni3 prac nad
utrwalen iem na gruncie granic nowopow s talych w wy- komis a rza ziemskiego osoby l:Jpoltvażil i o ne winn y się
ni l\u scalenia dt.:iaiek (§ 20), przedłoży ć do okrf;go- . ściśle stosować; od zarządzeń pov/yższyc h osoby
weg Q llrzędu ziemskiego , niezależnie od operatu po - UDO'.vaWIO[]':; moqq się odnie ,;c do okre,gowego .
mj ~roweg o
pizevvi dziąn ego odn OŚnCITJ i prz epis ami
u~zędlJ ziem ski~go Z?l pośrednictwem tegoż kom ite~ h ni<;znerni, n astępujące załączniki oraz dodatkowe
sarza .

§ 22.

podjętych

I

dowody po miarowe:

•

a) zmn iejszone w do wol n ej skali plany calego
obszaru scalenia, uwidoczn iające: jedenstan przed scaleniem oraz dru g i - sti:m po
scaleniu, kolorow ane, lec z beZ źadny c h cyfrowych danych dotyczących granic i ob sz aru,
s po rządzony kaźdy na papi e rze· rozmiarów
40 X50cm" WrGll z ogólnym opisem obszaru

postępu
przedkłc:dają ,

§ 24. Z

prac na gruncie osoby u p oza pośrednictwe m powiatowe go urzędu ziemskiego , d~ , 0kr ~~Jowcg o urzE;d!J
ziem skieg o sprawozdania w 1 term inach i według
wzorów w tym celu ustana\yianych .
Na skutek powyższych danych sprawozdawczy dl powiatowy i okr ęgowy urząd ziemsl.. i od notoważnione

f
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_wywuje w u sti3 no wionych do te g o repertorja:h i ko ntrolach przeb ieg i postę p p ra cy.

. § 25. Za techniczne wykonanie scal e ni a grunz wyjątkiem
wypadków
p rzew id zia nyc h

tów,

ustępie
końcowe m
§ 15 ro zporzqdze ni a ni·
w
niej szego, osoby upowa ż ni o ne pObier ać bę dą z okr~
gowego 4rz~du ziemskiego wynag ro dzenie , k ażqo ra
ZPWO Qkreśl(:)ne przez tenże ' urząd w LIm owach z o so bąrni ' lJpoważnionemi zawarty.ch, w z a leżnośc i o d
m ie jscowych warunków pracy . •

§ 26.

Rozporządzenie

nini e jsze wcri o dz i w

ży

cie z dni e m jego oglqs zenia.
Minist e r Reform Rolnych: Z. Ludkiewicz
\

,

551.
Rozporządzenie

Ministra Reform Rolnych

z dnia 2 czerwca 1924 r.

o

ustalaniu i wznawianiu zewnęt rznych granic
obszarów, podlegającyc h prze'budowie ustroju
rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, białostockiego, kieleckiego, lu·
belskiego, wołyńsJ<iego, poleskiego i nowogródzkiego oraz na obszarze okręgu administracyj·
nego wileńskiego.

p.

Na moc y
g) art. 2 -go ustawy z d;ia 11 si e rp nia 1923 r. o zak re s ie działania Minist ra Refo rm
Rol rfych i org an iza cji ur zę dów , i I<omi s ji zie m sk ich
(D z. U. R P. N~ 90 poz. 706) zarządza się co na
•

$tępuje~

,

'
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upo waz nl o ny przez j\ iinistra Reform Rolnych geomet ra pr ywatny , w ykonyw ujący na gruncie prace pomiarowe .

§ 5. W ezw anie winno zawi e rać: a) imię i na zwisKO os o by wzywa nej oraz jej adres, b) m iejsce
i t e rm in s ta wienia s i ę , c) chara kter, w jakim zostaj e
we zwana , d) ozn aczeni e sprawy, do której zostaj e
we zwan3 i e) slw t ki ' niestawiennictwa (wzór N21).

§6. We zw ania winny być doręczone osobom
zainteresowan ym b ezp ośred n io albo za pośrednic
t we m '.vladz gm innyc h, wz ględnie magistratów, albo
te ż p rz e z pocztę , zale żn i e od miejscowych warun kó,.v. pr zy naj m niej na 7 dni przed terminem rozpoczę ci 21 na gr unci e pr ac, związanych z ustalenierń
grailic. Przy doręcz a n i u wezwań należy stosować si C;
d o r~ ze pisó w §§ 29 - 33 rozporządzeni a M inistra Refo rm RoI ny ch z dn ia 12 ma rca 1924 r. w sprawi e
wykon ania us t aw y z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zak re si e dz i ała n ia Ministra Reform Rolnych i organiza cji ur zędó w i kom isji ziemskich
(Dz. U. R. P.
N0 ' 28, pIJ Z. 231) z tq zmianą, że , przewidziane przez;
i\O!l co wy u ste;p § 30 tegoż rozporządzenia ogłaszanie
\" Dzie\1n iku U r z ę dowym województwa nie jest wym aga ne .
§ 7. Przy ustalaniu granic gruntów przyległych
do g ru lit ó w pa ńs twowych należy zawiadomić właści
we . wla d ze, do zarządu których grunta te należą
(Okrę g ow y Zarząd Lasów Państwowych, Dyrekcję
i"- o le j c w ą i t. p,), by na -oznaczony termin wysłały
swych przeds ta wi ci el i.
§ 8. Prz y u stal a niu granic dróg wodnych i lą
dow }/ch. p u bl icz nych (państwowe, wojewódzkie i pow iat o \'!e) o raz mi ejscowych dróg komunikacyjnych
(gmi nn yc h), n ależy zawiadomić właściwe władz~, do
z a rZ ą du Uó rych d rogi te należą, by na oznaczony
te rm ;" w y sła l y sw ych przedstawicieli, albo, w stosunku de;. d,c,] l ą d o wych, w drodze urzędowej zawiado m ily o ki er u nKU i szerokości każdej . poszczególnej
d rog i, po iG żcnei na terenie obszaru, 'Podlega j ącego
, ,0W
' .ie U S.
' ro Inego.
I
pr zeOiJ0.
l i OjU

§ 1. Przy dokonywaniu c zy nności te chn icz·
nych, z wiązanych , z przebudową ustroju roln e go
(sca len ie gruntów, pa rcelacja majątkó w pań stwowych
. § 9. W wypadkach, przewidzianych w §§ 7
j prywatnyc h, likwidacja serwitutów i t. p.) g ra nice ,
i 8, za wia d o mienia winny być wysyłane przynajmni e j
zewnętrzne obszaru podl e gającego te j prze b udowie
winny być ljstalone i utr walon e na g runci e p rze z n a 14 dni przed terminem rozpoczęcia prac na grunpostaw ien ie w · załamaniach granicy odpowiedn ich cie z taldem wyrachowaniem, by odpowiednie wła·
dze przy uw z ględnieniu odległości i warunków koznaków granicz()ych.
munikacyjnych zdążyły wyznaczyć swych przedstawicie ii, zaop a trz y ć w należyte pełnomocniCtwa i dele§ 2. Ustal e nia granic dokonywa prowadzący gow a ć ic h na miejsce wyznaczone w wezwaniu.
pr<lce pomia rowe g e ometra r zą dowy lub upoważnio
ny przez Ministra Reform Rolnych geometra pry§ 10. Po stwierdzeniu doręczenia, względnie
watny.
•
"
n i emożności doręczenia wezwań geometra rz ą dowy
lub upow aż n i ony p rzez Ministr.a Reform Rolnych geo§ 3. , Powyższe czynności techniczne winny być metra ' pr ywatny przyst ę puje do wykonania czynności,
dGko nan@w ob ecności stron interesowanych, t. j. związanych z u s taleni e m granic.
właści<;ieli tak gruntów podl e gających przebudowie
ustroju rolnego, jako też gruntów przyległych , względ
§ 11. Właściciele gruntów ' przyległych winni
nie prawnych zastęp GÓW tych właścicieli.
stawić się w oznaczonym terminie ze wszystkiemi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy usta§ 4. Strony interesowane wzywa na granicę laniu i wznawianiu granic ich gruntów.
bądź komisarz ziemski w wypadk~ch, gdy obowią 
Niestawienie s ię stron nie wstrzym uje czynzujące ustawy tego wymagają, bądź t~ż, gdy w listaności geometry, związanych z ustaleniem i wznowie wach wym ągania tego niema, geometra rządowy lub niem granic.
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