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7) Nadawanie koncesyj . monopolowych.
8) Wypłata należności z tytułu diet i kosztów

podróży w wypadkach, przewidźianyc.h 'łoi art. 7 ustęp
2 i 3 oraz wart. 50 ustawy z dnia 18 marca 1921 r;
inwalidom wojennym i osobom niepozos.tającym
w służbie państwowej;
.

Do Konipetencłł Ministra Pracy i Opieki
Społecznej przy wykonywaniu na terenie górnoślą
skiej częś~i województwa śląskiego wyżej wymienio·
nych ustaw należy wogóle wszelkiego rodzaju opieka
nad inwalidami wojennymi oraz nad . pozostałymi
po inwalidach wojennych, po poległych i zrnarłych r
lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć
względnie zaginięcie znajduje si~ w związku przyczynowym ze służbą wojskową, o ile ta opieka nie na·
leży w myśl § 1 i 2 niniejs:z.ego rozporządzenia do
zakresu kompetencji Ministra Spraw Wojskowych lub
Ministra Skarbu.
Do zakresu kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej należy w szczególności:
1) opieka nad zupełnie niezdolnymi do · pracy
oraz nad ociemnialymi inwalidami ł
2) domy i s(;:hronłska inwalidów wojennych,
3) opieka nad sierotami po inwalidach wojennych oraz po poległych i zmarłych; lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć
W'z-gl~dnie zaginięcie znajduje się w związku
przyczynowym ze słuw!!I wojskową,
4) szkolenie i rli'!edukacja inwalidów wojennych,
5) pośreclnidwo pracy oraz kwalifikowanie przy
obsadzaniu posad i nadawaniu konc~syj,
6) nofmQwan~ pracyinwa!.idów wojennych
W iakłlildach i przedsiębi.orstwach l
7) prźestrz.eganie wykonywańia prz.ezodnośne
~nslytucje i zakłady obowilłzku zaf.ł'~dniania
Inwalidów wojennych w myśl art. art. 54 i 55
ustawy z dnia 18 marca 1921 r.
8) stawian~e wn~osków o kapitalizację f@-nt jezu·
wanienad użytkow~niem kwoty; otrzymanej
z kapitalizacji,
9) spółdzielnie i inne inwa1idz.kie Instytucje sa. mopómoty Qr.az wytwórnie inwalidzkje,
20) w5półd~iałanłe i MłniSłerstWełl1 Refo-rm Roi·
nych w sprawie osa~nidw2i inwaUdów wo·
jennych na roli-:-w porozumieniu z Minister·
stwem Spraw Wejskbwydl,
11) kporQyflówanie 4i~ałnoś<:i t()WałZ~!;\w i komitetów opieki nad inwalidami wo~nymi,
12) rozporządzanie specJalnemi hmdllszamiinwałidtkh~lbl i wp1ywami pOiabudiieiowemi-na
pód:;taWf(~ przepisóW, optacówanych w poro'
hlmlentu . i , Mińiśtetstwem . Spraw Wolskó·
. wych I .Ministerstwem Skarbu,
13) wnIoski o przYl.rnlwanle .dodotku na pielęg
nŁu;:j~ w myśl · art. 49 u.śtewy z dnia 18 marca
1921 r. j Q pnyznawailie illwałidom ó.c iemmałym dodatku tl6 ułrzymaflie ps.ów·prZf!~
wodr:łików, W my.gł art. 40 ustawy z dnia

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Pracy i Opieki

Minister Spraw Wojskowych: Zeligowski
Minister Skarbu:

J. Zdz[ecbowskl

§ 3.

18

ffi1łrca

1921 r.

. ~ . 4. Wojewoda śl'łski Pfz.eprow~dzi o5tatec~ną
likwidację wszystkich instancyj urz~dów rent wojskq·
wych j sądów dla spraw rent wojskowych.
..

Społecznej: Zientię.ćki

•

t

••

244.
Rozportądzęnie

Ministra Reform Rolnych
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości

t dnia 12 kwietnia 1926 r.

ustaleniu obowi~zującego tekstu us.tawy
z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Na zasadzie art. 32 ustawy z dnia 18 ~rudnia
1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień vi ustawie
o

z dnia 31 lipca 1923 t . .o scalaniu grunt6w ·(Dz. U.
R. P. z r. 1926 ~ 15 poz. 84) zat:tądta się eo nastE:puje:

§ 1;

Ogłasza si~ jako

zał~cznik

njf1iejszego

rozporządzenia, ustawę

z dnia 31 lipca 1923 r. o sca·
laniu gruntów (Dz. U. R. P. N'ł 92 poz. 718) Vi brzmieniu, zmienione m ustawą z doie 18 grudnia 1925 r.
(01;, U. R. P. z f. 19.2 6 N2 15 pOl. 84).

§ 2.
t

dniem

Rozporządzenie i1ini~lste

ogłoszenIa.

wchodzI w życie

Kierownik Ministerstwa . ReForm Rolny(;h: RtJdwan,
Minister Sprawiedliwości: Dl'. Piec/;ocki
Załącznik do rozp. Mln. Reform
R(llnych w poroz. ~ Min. St>rawiedl.
z dn. 12 kwietnia 1926 r. (poz.. 244).

Uśtawa
2, dnia

O

31 lipca 1923 r.

s ·.c; a l a n i U g r U n t ó VI.
I.

P t2 ~ P i 5 Y o Ś ó t o e.

Rrt.1. Crunty rozdrobnione i rozmieszczona
w slechownic<,": oraz grunty nadmiernie zw~żGne uk!gają scaleniU (komasacji)
przez przeksztaktmia
w obszary. odpowiadaj!'łce wymo9oni prawidłowego
gospodarowania. drogą wymiany gruntów między
właścicielami wedł~g ptlepisów niniejszej ustawy.
Ze grunty rozdrobnione j rozmieszczone w sza"
chowoi<;ę uwaiać Młeży d?:iałki jednego właściciela •
oddtięlonę Qd siebie działkami innych właści.;:ieli.
,
Za grunty nadmiernie zw~żone uwaiać należy
z reguły .dz;iełki, których dlu{ijOŚć przewyższa S1.erQO,
kO$ć wi~(;~j nii 15 fazy.
Wył~cżorte są od scalenia beiwzgJ~dnig::
Objętl:! .planem gospodarstwa leśnego,
o ile nie zachodzi potrzeba wyprostowania
granic. lub wyłączenia obcych gruntów t lasu;
b) grunty, na któryehs q otwarte kamieniołomy,
i kopalnie mineralów użytecznych, jak: żwiru.

Art. 2.

C'l) lagy,
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gliny, marglu, piasku, gipsu, wapienia, łupku
i t. p., o ile są one w eksploatacji. lub gdy
ich eksploatacja została zaniechana jedyn ie
.' czasowo;
'c )'grunty. obj~te zakładami górniczerni i hutniczemi;
d) grunty, obj~te nadaniami górniczerni i polami
naftowemi; grunty te, o ile na nich 'robót
górniczych nie rozpocz~to, mogą ~yć poddane scaleniu jedynie .za zgodą właściciela
uprawnień górniczych;
.
e) grunty. na których znajdują si~ zabytk,j, histo·
ryczne i architektoniczne. oaobliwości przyrody, grobowce rodzinne i t.p . .

f\rt. 3. Wyłączeniu od scalenia VI trybie niniej·
szej ustawy ulegają również, o ile właściciel nie wyrazi swej zgody na scalenie:
a) ' ziemia pod budynkami i podwórzami;
b) grunty, obj~te zakładami przemyslowemi;
e) grunty, położone w obr~bie miast imiasteczek (osad), które , ze wzgl~du na swe poło
żenie uważane być winny za place budowlane;
, d) grunty, potrzebne do właściwego użytkowa
nia znajdujących się na nich żródeł mineralnych, oraz grunty pod wodami stojącemi,
które służą do hodowli ryb lub do ' celów
przemysłowych, jeżeli zmiana lub zniesienie
sposobu użytkowania tych gruntów spowodowałoby szkod~ dla właściciela;
e) ogrody ; sady, prowadzone zawodowo, oraz
parki i zwierzyńce;
f) pokłady torfu i grunty torfowe racjonalnie
eksploatowane, względnie wzorowo zagospodarowane; .
,
g) grunty. otoczone murem;
.
h) winnice oraz chmielniki o obszarze nie mniejszymod 1/4 ha.
f\rt. 4.

Mogą być wyłączone

od scalenia grunty, które w porównaniu z danemi gruntami obszaru
scalenia narażone są wskutek swego położenia na
znacznie wi~ksze niebezpieczeństwo uszkodzenia przez
zasypanie. usuwanie, obrywanie się , brzegów i niszczące wylewy.
Wszelkie grunty, znajdujące si~ na obszarze
scalenia, a nie podpadające pod działanie ustawy
o scalaniu gruntów, w zastosowaniu przepisów art. 1
tejże ustawy, aczkolwiek z reguły nie podlegają żad
nym . zmianom, to jednak mogą na , skutek scalania
gruntów przyległych być poddane zmianom, wypły
wającym z postanowień · art. 7 lit. a, c, f, h.

f\rt. 5. Grunty,

podpadające

pod art. 1 niniejszej ustawy, obj~te jednem postępowaniem scaleniowem, tworzą obszar scalenia, który w zasadzie winien si~ mieścić w obr~bie . najniższej jednostki administracyjnej (wsi, gminy . katastralnej i miasta), obejmując bądżcały jej obszar, bądź też jego część.
W razie potrzeby, wywołanej przez warunki topografiqne i gospodarcze, obszar scalenia może
obejmować kilka jednostek administracyjnych lub
ich części.

1\rt. 6. Każdy z ,uczestników scalenia otrzymuje i obszaru scalenia wzamian za dotychczas po-

działki odpowiadającą .ich wartości nową
gruntu o typie zbliżonym, w miarę możności,
do typu poprzednio posiadanego kompleksu działek.
Dopłaty pieniężne dla wyrównania różnic , war~
tości działek. dotychczas posiadanych, a otrzymanych
przy scaleniu, stosować można tyłko wyjątkowo w wysokości nie przekraczającej 3% przyj~tego przy scalaniu szacunku gruntów, posiadanych przed scałe ~
niem. a mianowicie w tych wypadkach, gdywydzielenie ściśle wymierzonego równoważnika na gruncie
jest technicznie niemożliwe, lub gospodarczo niepo'

siadane
działkę'

żądane.

Wysokość

dopłat

pieni~żnych ' określać należy

w każdym poszczególnym wypadku na zasadzie róż ;
nicy pomiędzy rzeczywistą wartością gruntów, posiadanych przed scaleniem, a wartością gruntów, otrzy~ '
manych przy scalaniu. Za podstawę do określenia
tych wartości służyć winien szacunek gruntów, dokonany przy scalaniu.
,
W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
scalenia władza, pod której " Zarządem pozostaje'
nieruchomość I . stanowiąca własność Skarbu Państwa.
a która przy scalaniu wyst~puje w imieńiu Państwa,
ma prawo do zbywania i zamiany nieruthomego
majątku państwowego, będącego pod jej zarządem,
a włączonego do obszaru scalenia w granicach, zakreślonych niniejszym artykułem.
należy jedno·
z urzędu:
likwidację wszelkich służebności;
podział wspólnot gruntowych lub, o ile ze
wzgl~dów . gospodarczych lub topograficznych
podział , ich pomiędzy współwłaścicieli jest
niepożądany-uregulowanie ich użytkow.ania;
wyprostowanie granic poszczególnych jednostek administracyjnych lub ich cz~ści;
wydzielenie gruntów na ,cele miejscowej użyteczności 'publicznej;
, ' . .
meljoracje scalanych gTlAntów, niezbędne do
ich racjonalnego zagospqdarowania;
regulacj~ dróg, dojazdów przez doprowadze~
nie ich do stanu używalności;
"
parcelatj~ sąsiadujących : majątków w granicach ustawy o reformie , rolnej, jeżeli tego
wymagają potrzeby gospodarcze scalanych
gruntów;
ustalenie ogólnego planu rozbudowania tworzącej się na podstawie scalania jednostki
administracyjnej.

f\rt; 7. ' Przy scalaniu gruntów
cześnie przeprowadzić

a)
b)

e)
d)
e)

f)
g)

h)

f\rl 8. Służebności, które wobec scalenia
gruntów stały si~ zb~dne (służebności przejazdu,
przechodu, spuszczania i czerpąńia wody, przegonu
i t. p.), zostają przy scaleniu zni:f!sione.
Rrt. 9. W drożenie i przeprowadzen'ie scalenia
gruntów oraz . wydanie orzeczenia, zatwierdzającego .
scalenie, należy do urzędów ziemskich. Prawomocne
orzeczenie urzędów zie'mskichw postępowaniusca
leniowem, jako też zatwierdzone przez te ' urzędy
ugody, mają moc prawną orzeczeń i ugód sądowych,
względnie administracyjnych, o He chod~i o, sprawy
administfacyjne~ .' Wykonanie tYSh orze<:zeń, wZględ~
nie ugód, należy do właściwych władz. '
'
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Uzgodnienie dokumentów katastralnych z wynika,ini scalel1ia należy do władz katastralnych.
F\rt. 10. Techniczne prace scaleniowe będą
wykonywane przez personel techniczny urzędów
ziemskich lub przez mierniczych, uprawnionych do
wykonywania zawodu na mocy ustawy z dnia 15 lipca \1925 roku o mierniczych przysięgłych t(Dz. U. R.
. P. N2 97 poz. 682). Wszyscy mierniczowie przy wykonywaniu prac: scaleniowych podlegają nadzorowi
Ministra Reform Rolnych. W razie wykonywania
tych prac niezgodnie z niniejszą ustawą lub rozpo~
rządzeniami, przepisami i zarządzeniami Mif)istra RefOTm Rolnych mierniczowie . ci niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności, przewidzianej w ustawie
z dnia 15 ' lipca 1925 roku . o mierniczych przysię
głych, mogą być przez Ministra Reform Rolnych
pozbawieni uprawnienia do wykonywania prac scaleniowych.
I\rt. 11. Czynności nadzorcze przy scalaniu
gruntów wykonywaj"ą urzędy ziemskie bezpłatnie,
natomiast za techniczne wykonanie scalenia oraz za
czynności, przewidziąóe wart. 7 ustawy niniejszej,
urzędy ziemskie pqhierac będą opiaty,' nieprzekracz~jące rzeczywistych kosztów,
których wysokość
i .sposób pobierąnicf C?kreśli rozporządzenie wykonawcze.
W wypadkach, gdy interesowani nie mogą uiścić
powyższych opłat, co winno być stwierdzone przez
urzędy gminne, opłaty te mogą' byćzakredytowane
według zasad,
określonych w a'rt., 14 niniejszej
'.
. .
ustawy.
W wypadkach wyjątk()\vych, na . wniosek okrę
gowego urzędu ziemskiego, Minister Reform Rolnych może zwolnić wszystkich uczestnjków scalenia
lub niektórych z nich od ponoszenia powyższych
opiat w całości lub w części.
"
Zwolnienie od opłat za techniczne wykonanie
scalenia może byćśtosowane i w tych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba szybszego uruchomienia lub
większego rozwoju aj<cji scaleniowej na pewnym terenie Państwa i wóWczas zwolnienie to może obejmować całe wsie i gminy.
. I\rt. 12. Grunty osaq, powstałych w wyniku
S:C?1lenia, są wolne od pąństwowegopodatku gruntoy/ego na przeciąg .Iat dwóch od daty zatwierdzenia
projektu scalenia przez urzędy ziemskie.
, Powy,ższe zwolnienie od podatku gruntowego
nie ma zastosowanjado gruntów, które zostały
zwolnione od opłat za techniczne wykonanie scalenia na mocy ostatniego ustępu art. 11.
. I\rt. 13. Wym'ienione wart. 10 i 11 koszty
przeprowadzeni a sca,lenia gruntów ponoszą wszyscy
uczestnicy scalenia li! stosunku do obszaru ich grun·
tów, podlegających 'scaleniu.
.
Grunty, które zostają włączone do obszaru scalenia wyłącznie w celu wyprostowania granic scalanych gruntów, nie podlegają opłatom za wykonani,e prac scaleniowych.
Przy pracach" podejmowanych na miejscu
w związku ze scaleniem gruntów, uczestnicy scalenia
obowiązani są na każde żądanie urzędów ziemskich
do świadczeń w naturze, które ściśle , zostaną okreI

ślone

w

roźporządz.en.ju

wykOnawcLern.

Do uczestników scalenia, uchylających się od
w rzeczonych świadczeniach, stosuje się
przymus w drodze administracyjnej.
udziału

Uczestnicy scalenia, którzy zobQwiążą
przez urzędy ziemskie,
scalone działki lub też
do pizeprowadzenia wskazanych przez te urzędy
meljoracyj rolnych, są uprawnieni w razie potrzeby
do korzystania z państwowej pomocy kredytowej
w wysokości, nieprzekraczającej połowy wartości
scalonych gruntów.
D6 korzystania z państwowej pomocy kredytowej w myśl zaśad powyższych mają prawo i ci uczestnicy scalenia, którzy celem powiększenia swych karłowatych gospodarstw nabywają działki od innych
uczestników scalenia, przenoszących się na nabywane .
przez się gdzie indziej osady z parcelacji. .
Nadto z pomocy kredytowej mają prawo korzystać i ci uczestnicy scalenia, którzy kredytów takich p'otrzebują na koszty przeprowadzenia komasacji.
Zródłakredytowe, niezbędne na pokrycie potrzeb, wypływających z postanowień niniejszego art ykułu, zabezpieczy Minister Skarbu w porozumieniu
z Ministrem Reform Rolnych.
Kredyty, udzielone na cele budowlane i meljoracyjne oraz na koszty komasacyjne, będą rozłożone
na wieloletnie spłaty. Od kredytów tych będą pobierane odsetki VI wysokości nie wyżej 4%, oraz
raty amortyzacyjne; szczegóły co do udzielania kredytów zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczem Ministra Reform Rolnych, . wydanem Vi porozumieniu z Ministrem Skarbu.
F\rt. 14.

się w terminie, określonym
do prz~niesienia budowli na

II. . W d r o że n i e p o s t ę P o w a n i a s c a I en i owego.
Wdrożenie postępowania scaleniowego
ziemskich następuje:
a) na wniosek właścicieli, względnie posiada'
czy, mających łącznie co najmniej 25 ha,
'. podpadających pod art. 1 niniejszej ustawy,
położonych w obrębie jednej jednostki administracyjnej, w jednostkach zaś administracyjnych o obszarze mniejszym od 200hcina wniosek właścicieli, względnie posiadaczy,
przynajmniej 1/10 tego obszaru;
b) na wniosek właściciela dóbr ziemskich (obszaru dworskiego), którego grunty 'o powierzchni' co najmniej 25 ha są rozdrobnione
i rozmieszczone naprzemian z gruntami
drobnych rolników; odnośnie do gruntów,
stanowiących własność Państwa, prawo' zgła~
szania wniosków przysługuje władzy, pod
której zarządem grunty te pozostają;
c) z urzędu: w razie zachodzących koniecznqśCi
gospodarczych, stwierdzonych przy przeprowadzeniu regulacyj rolnych, jako to: przy
likwidacji służebności, podziale wSP9 1n ot
gruntowych i t. p.; przy parcelacji sąsiadu
jących ze wsią
dóbr ziemskich (obszaru
dworskiego) i majątków ziemskich państwo~
wych, o ' ile przy tej parcelacji mOgą być
wzmocnione gospodarstwa karłowate i mało
rolne; przy. scaleniu, wdrożonem w myśl
punktu a) i b), jeżeli zachodzi potrzeba ,roz-

I\rt. 15.

w

urzędach

.1

,

ł",'.
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szerzenia obszaru scalenia w celu włączenia
do tego obszaru gruntów sąsiednich lub wyprostowania granic jednostek administracyjnych lub ich części; przy meljoracja.ch roI·
nych (dr.enowaniu, osuszaniu. lub nawodnianiu), wreszcie w razie zniszczenia wsi w ca'
łości lub w części przez wypadki żywiołowe
lub działania wojenne.

Rrt. 16. Wnioski (art. 15 p. a i b)o wdro·
postępowania

należy złożyć do powiatowego
ziemskiego, który po zbadaniu na miejscu
faktycznego stanu rzeczy i zgodności wniosku z po~
stan.owienjami ustawy niniejszej, a W razie PQtrzeby
po z.asi~gnięciu opinji właściwych władz - zaproj.e k·
tule obszar scaleni~, który ze wzgl~dów gospodarczych i topograficznych należy poddać jednemu po·
st~powaniu
i sporządzi prowizoryczną listę uczest·
ników scalenia.
Przy projektowaniu o,b szaru scalenia komisarz
ziemski winien złożyć wniosek do okręgowego urzę
du ziemskiego o dokonanie przymusowego wykupu t
w granicach ustawy o reformie rolnej, przylegających
do tego obszaru gruntów dworskich, niezbędnych
dla powic:kszenia scalanych gospodarstw karłowatydl
(punkt ,g art. 7). .
.

fenie

urz.ędu

J\rt. 17. Wniosek, ;zbadany zgodnie z posta·

nowieńiami i1rt.

16 przez powiatowy urząd ziemski,
rozpatruje okręgowa konilsja ziemska, któr,a na
posiedzeniu jawnem albo zatwierdza go j ustala
siczegółowo obs:lar scalenia, przyczem. o ile grunty
scalone stanowią przedmiot ksiąg gruntowych (hipotecznych), wyszczególnia ich ozn.a czenie hipoteczne, albo wniosek odrzuca.
Od orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej przysługuje interesowanym prawo odwołania się do Głów
nej Komisji Ziemskiej w term,inie i w trybie, przewidzianym ustawą z 11 sierpnia 1923 r. o zakresie dzia. łania Ministra Reform l50Jnych i organizacji urzędów
I komisyj ziemskiCh (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 706).

Rrt. 18. Uprawomocnione orzeczenie okręgo
wej komisji ziemskiej b~dzle dorę.czone w sposób,
przewidziany w niniejszej ustawie, a nadto podane
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym powiatów, lub województwa i piśmie
codziennem, najbHiszem miejscowości scalanej.
Sąd (wydział hipoteczny) na wniosek okręgo
wego urzędu ziemskiego wpisuje do księ!!1 gruntowej
(hipotecznej) ostrzeżenie {adnotację) o wdrożeniu
postępowania scaleniowego, które skutkuje, IŻ wszel·
kie późniejsze zmiany stanu hipotecznego, tak co do
własności, jaki obciążeń pozostaną bez wpływu na
przebieg postępowania, zaś w stosunku do wydzielonych przy scalaniu gr~ntów zacho,:,uj~ mo~ ? ~yle:
o He sit:: nie sprzeciwiaJą postanowlemom mnieJsze)
ustawy. Ostrzeżenie to pozatem ma ten skutek, że
zbywanie czt::ści gospodarstwa. obj~tego obszar~m
scalenia, nie jęst dopuszczalne bez zgody urzędow
. ziemskich.
W stosunku do gruntów, niebędąc:ych przedmiotem ksiąg gruntowych (hipotecznych), prezes sądu
okft;:gowego. w którego obr~bie leżą te grunty, na
wniosek okręgowego urzędu ziemskiego wyda wła·
ściwemu :s~dziemu pokoju i notariuszom okr~9u

zakaz zatwierdzania, względnie . sporządzania aktów
n,o tarjalnych · co do częściowej zmiany własności grun·
tów, objętych postępowaniem scaleniowem. bez zgody
wł~ściwego urzędu ziemskiego.

H I. P o s tę P o w a n i e s c al e n i o w e.
Rrt. 19. Na mocy prawomocnego orz.e czenia
okr~g. owej komisji ziemskiej powiatowy urząd ziemski l.ClfZqdza dla k.atde] najniższej jednostki admini~tracyjnei oddzielnie !wybory rady uczestnjków sCalenia. a właścicieli dóbr ' ziemskich (obszaru dworskiego), oraz władzę. pod której zarządem pozostają
grunty państwowe, wzywa do ' wyznaczenia swego
przedstawiciela po jednym od każdego obszaru.
Radę uczestników scaleni.a stanowią pełnomoc
nicy, wybrani w liczbie od 3 do 7 osób z pośr.ód
uczeitników scalenia przez zebranie, zwowne oddzielnie dla każdej naj niższej jednostki administracyjnej (wsi, gminy katastralnej i miasta). wchodzącej
do obszaru scalenia.
Zebranie uczestników s.c:alenia wybiera jedno·
cześnie zastępców pełnomocników w tej samej łlczbie.
.
W wyp.adkat:h,gd'Y wlaścideł.e gruntów bądź
t. zw. szlacheckich, bądź r.ozpar.c ei.owanych obszarów
dworskich lub państwowych ole są zaliczeni do składu
jednostki administracyjnej (jednostek administracyjnych), położonej na terenie scalanym, mają oni mimo
to prawo przy wyborze rady uczestników scalenia
korzysta'ć.z tychsamycb praw, które przysługują
osobom, .zaliczonym do jedno,tki administracyjnej.

Art. 20. ZebranIa uczestni~ów scalenia zwołuje
i na nich przewodniczy naczelnik gminy, wzgtędnie
sołtys wsi.
Do prawomocnoścl uchwał zebrań uczestników
scalenia potrzebna jest obecność przynajmniej l/'J.
osób, uprawnionych do głosowania na tych zebraniach. Uchwały zapadają zwykłą większością ~łosów.
Do głosowania na zebraniach uczeslnikow scalenia uprawnieni S(l właś\=iciele, wzgl~dnie posiadacze gruntów. podpadających pod art. 1 niniejszej
ustawy i położonych w obrębie danej jednostki administracyjnej (wsi, gminy ł<atastra1nej i miasta), a obj~
tych obszarem scalenia.
Współwłaścicieli
gruntów reprezentuje jeden
z nieh obecny, obrany przez pozostałych obecnych,
a jeżeli zgoda W tej mierze nie nastąpi, to najstarszy
wiekiem z obecnych współwłaścicieli; niewłasnowol
nych - ich prawni zast~pcy; zaginionych - kuratorowie, wyznaczeni przez sąd; nieobecnych - ich pełno
mocnicy. których umocowanie nastąpi-ć może równi·e i przed komisarzem ziemskim; w braku wymle·
nionycn wyżej prawnych zastępców, kuratorów lub
pełnomocników - miejscowy sołtys z urze:du (naczelnik gminy. burmistrz).
W razie sporu o własność lub posiadanie gruntów za uprawnionego do głosowania naleiy uznać
ostatniego posiadacza gruntu.

R.rt. 21. W razie niedokonania w terminie siedmiodniowym, wyznaczonym przez komisarza ziem- ,
skiego, wyboru członków rady uczestników i ich za·
stEWCów, okręgowy urząd ziemski wyznacza ich z urzę
du na Wnłosek komisarza ~iemskiego.
W razie stwierdzenia, fe działalność bądź po-

szczególnych

członków, bądź całej

rady uczestników

$~Qlen'l} ję~~ nieo9Powi edni,ą cila celów, okre$lonych
.oinięjsz~ IJst~W~1 9~ręg9WY urzącł zie-ms~j rn9że usu'
nąć fl;;l wnio!ięk komisarza ~iem~~jego tak poszcze·
gGlny~h. c;~łonków rady, W których rniejs,ce wejdą ich
iłs4i;P~Y, j~~ również fQzwiąz,a~ cąlą radę.
W tym

ostatnim wypadku okręgowy wząd ?jemsj(i albo z~'
rządzi n()we wybory, albo wyznaczy z urz~du nowych
c'ZłofJk6w rady uczestników scalenia i ich zastępców
z pośród uczestników scalenia.

Rrt. 22.

Rada uczestników scaienia

ję§torg~

MI'fI, §pęłg~jałąjącym W łmieni~ \JqesŁoików scale·

nia we wszystkich sprawach,

wyłanj~jącycn się

przy

łl;l:Jleijiy.

W §~,qegGlno~~i radą uc:zęstr)jków sC6lenia:
,) u§;~jąl zasady podzjillu wspólnot gruntowych,
W?gl,ędoi~ Jch l,.Iiytkow,ąni~, onn ()kreśla ich
ob~~z~f, wyląqqny na celę mje~co,wej uży·
tJ;!q:no$ci ogófnęj;
b) d.okpnywa wyp,OfU Jzec;zoznawców do ozna4;.z.nia różnej jakO$ci sc.alanych gpJn~ów i ich
o~zacow~n i,.;
c) zastępuje zespóJ lIczęstników scalenia przed
llr~~dęmł i sądami . we ws;zystkich sprawach,
w)'łani~ją(y~h si~ pIzY ~caleniu, z Wyjątkiem
:5prilW, pr~ęwid~janych wart. 33 i ,39 Jlinięj
j~ej U$tewYi
d) zgłasza wniosek do okr\.':90we9o urzędl,J ~jern
~kieg9 o wyznae.;zenięim mięrniczego lub
powierza tecnniczne PTleprowl:!d;zenie $caleniii pfyw"tm:rnl,l mierniczemu;
.) ~awięra Ymowy l- upoWJiinionemi przez od·
nośne władze osob@mi w sprawie wykonania
pra!; meljora~yjnychi
f) ;zał.atwiaw~zęl~ię spr~wy <:> ,h:a rakterze admipjijtfij~yjnQ-QQspodą,czym;

9) jiiwjera fJl1')PWY o z~mi&nie gruntów w.celu
. wypro§tQw~nią .gr~ni,c ' Q/)SZ;:lfU scalanęgo, lub
, W "ęllJ usunięcia t. zw, f!okli:lw . Powołane
urnQwy winny by ę ~@wjerane w obecno$ci
dwóch ni~;zaint.eręs.owfmyl;h świ.adków, oraz
W obe~nQ~f:i. ewęnŁualnie j przy udziale mierniczego i podlegają na wniosek komisarza
ziemskię90 zatwierdzeniu przez okręgową ko·
misję z'jemską, która, o ile <:hodzj o grunty
łabelowe, jednocześnie uchwala wpis do tabeli Jikwiclącyjnej lt,Jp aktu nadawczego, celem ujawnienia dokbn~neJzamiany, Do tych
umów nie mają zastosowania ' art. art. 12
I 273-280 powolanej ustaWY o organizacji
wlościan.

"rt. 23.

Okr~gowęmlJ

urz~dowi

~jęmskiemu

~tels

adrninistr/3cyjnych łub łch t;:zęści, nję zgłoszą
wniosku o wyznaczenie im mierniczego i n j ę Ziilwr~
l,Imowy 2 mierniczym w ciągu 14 dni Qd daty ukon·
' ~tytllowania sj,~ rąd, to okręgowy urząd ziemski mo·
żę wyzOF3czyć im mjerniczego 2 ~rzli:du,
I\rt. 24. Projekt us.talenią wlelkoś~i udziałów
we wspólnotach gruntowych, ' objętych obszar~m scaleniowym, . wzglęąnie użytkowania wspólnot na podstąwie zasad, ustalonych w punkCie a) art. 22) sporządza
mierniczy, a zatwierdza powiatowy urząd
ziemskI. Orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego
W tym przedmiocie strony mają prawo zaskarżyć do
okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14·tu od
'doia dor~czenia orzeczenia. Orzeczenie okrf1gowej
komisji ziemskiej w tej spr<:lwie jest ostateczne.
Wniesienie wpisu dodatkowego do tabel likwidacyjnycb, względni .e aktów nadawczych, celem ujawnienia w nich ustalonych wielkościud~lałów we wspólnotach gruntowych, względnie użytkowania wspólnot,
urzędy .ziemskie dokonyW6;ą przez dołączenie do
tabel likwidacyjnych lub aktów nadawczych ,o dpisu
prawomocnego orzeczenia powiatowe~o urz~du ziemskiego.
.
.
Do powyższego podziału wspólnot nie mają zastosowania. art. 86 powolanej wyżej ustawy O organizacji włościan, oraz art. art. 271 (punkt 2) - 275.
276 i 286 ustawy samorządu gmin (Zb. praw. ces.
rO$, tom II, wydanie 1892 r. kont. 1906, 1910, 1912
i 1913 r. organiz. Zarządu gub . KrÓl. Pol., dział 5),
Jak również nie ma zastosowania ustawa. z dnia '
9 grudnia 1899 r. dla Królestwa Galicji i Lodomerji
wraz z W. Ks. Krakowskiem o dzieleniu gruntów
wspólnych j regulacyj odnoszących siE; do nich wspólDych prpw użytkowania I zarządu (Dz. Ust. Krajowych 1900 r. N!! 20).
2ł- Zebrania redy uczestników scalenia
we wsi, leżącej na obszarze scalenia. komisarz ziemski, wzg!E;dnie mierniczy. przeprowadzający
scalenie. Postanowienia rady zapadają zwykłą więk·
szością .głosów bez względu na liczbą członków obecnych na posiedzeniu. Przewodniczy na posiedzeniach członek rady, obrany przez samzt rade:, a Je:żeli zgoda co do wyboru przewodniczącego nie nastąpi -:-- ' najstarszy wiekiem z członków.
Komisarz ziemski lub mierniczy biorą udziel
w posiedzeniach rady z głosem doradczym.
I\rt. 26. Członkowie rady uczestników obowią'
2ani są do brania udziału w zebraniach rady, zwoływanych prz~z komisarza ziemskiego lub mierniczego, pod rygorem grzywny do 10 złotych za nie-

Rrt.

~wołuje

prawo przejmowanie! technicz· usprawiedliwioną nieobecność.
GrzywnE; nakłada komisarz. ziemski i ściąga '
nych I;zynności scaleniowych. pow~er~onyc;h w myśl ,
w
drodze
administracyjnej .
.p. d) ęrt. 22 prze;z rad~ uc;zęstników sc;alenia pry·
w,toemu miernic~l.!'mu i prOWl:ldzen1el ich na koszt
Rrt. 27. Jeieli obs~ar scalenia obejmuje kilka
1c:aI13jących si~ w ral-ie, jeieli:
jedn,Ostek admjnistr?\cyjnych (art. 5). komisarz ziem.
. a) zawarta ~ m ierniclym \.lmQW~ nie odpowiada skilub mierniczy w celu omówienia ~praw, dotycz/ł
, obowiązującym w tymprledmiocie przepisom; cyc h calego obszaru scalenia, zwołuje zebrc:lnie deb} czynnośCi scaJeniowe ;z jakic;hkOlwlekbądź po· legatów rad uczestników-po dwóch 9d każdej rady...
Oprócz tego w skład zebrania delegatów rad
wodów ulegna prl.ęrwie.
O ile rada 1Jc;~e$tników ~c;aJenją w wypadku, wchodzą przedstawiciele dóbr ziemskich (obsl,arów
gdy obszar scal~n\owy stanowi jedna jednostka ad- dworskich) i majątków państwowych - po jednym
ministrecyjna, lub rady uczestników scalenia wspól· od każdego obs1.~ru. o ik: są one wlączone do ob:, nie/gdy obszar italeoiowy obejml,lje kilka jedno- szaru scalenia. .
pf~y5ł~gjwać

będ~i~

..

Dziennik Ustaw. Poz. 24-4.
Rrt. 28. Przed przystąpieniem do opracowania
projektu scalenia przeprowadzający je mierniczy:
.
a) ustala wspólnie z radą uczestników scalenia
oraz z zawezwanymi przez siebie przedstawicielami właścicieli gruntów przyległych granice obszaru scaleniowego, o czem sporzą·
dza protokół; h) przygotowuje wspólnie z radą uczestników
scalenia imienny wykaz z podaniem przestrzeni wszystkich wymagających uzupełnie
nia gospodarstw;
c) ustala wspólnie z radą uczesjników,które
grunty zostai.ą od scalenia wyłączone (art.
art. 2, 3 i 4);
d) przeprowadza oszacowanie gruntów, podle§ających scaleniu przy pomocy komisji szacunkowej (art. 29);
e) przyjmuje wnioski poszczególnych uczestników scalenia; wnioski nieuwzględnione przez
siebie przy sporządzaniu planu scaleniowego
podaje do wiadomości komisarza ziemskiego;
f) projektuje wspólnie z radą uczestników najwłaściwszy kierunek drogi, względnie dróg,
do których będą przylegać nowowydzielone
działki i przy których leżeć będą osady;
g) zgłasza ' wnioski co do przeprowadzenia meIjoracji;
h) sporządza wykaz tytułów posiadania uczestników scalenia, zbiera dowody do ustalenia
tytułów ich własności, oraz sporządza plan klasyfikacyjny i rejestry pomiarowo-szacunkowe;
i) zaznajamia uczestników scalenia na ogólnem
ich zebraniu, ważnem bez względu na liczbę
obecnych, z obszarem i szacunkiem posiadanych przez każdego z nich gruntów oraz
składa u miejscowego sołtysa (naczelnika
gminy, burmistrza) wykazy z rejestrów pomiarowo-szacunkowych i plan klasyfikacyjny
do przejrzenia ich w ciągu 7 dni przez osoby zainteresowane.
O ile dotychczasowy stan posiadania stwierdzony jest katastrem i księgami hipotecznemi, to
pomiaru dokonywa się wyłącznie w odniesieniu do
zmian, temi dokumentami nieobjętych, a przez strony zgłoszonych. O ile obszar poszczególnych gospodarstw jest ściśle określony innemi dokunientami, to na mocy uchwały zebrania uczestników scalenia, powziętej większością 2/3 uprawnionych . do
głosowania, może być zaniechany pomiar dotychczasowego stanu posiadania. Zaniechanie pomiaru
dotyczyć może nietylko całości obszaru, ale również
i pewnych określonych jego części, co do których
istnieją dokumenty pomiarowe.
Skargi niezadowolonych na powyższe uchwały
mogą być składane do okręgowych komisyj ziemskich w ciągu dni 1.4 od daty powzięcia uchwały.
Orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej są w tej
sprawie ostateczne.
Za ogólną zgodą uczestników scalenia wszyst. kie grunty, poddawane scaleniu, mogą być uznane
za równowartościowe, a tern samem byłoby zaniechane szacowanie wartości działek, dotychczas posiadanych, jak również działek . nowoutworzonych .
Przepis ten może dotyczyć nietylko całości obszaru,
ale i całości poszczególnych użytków rolnych.

W miejsc9wościach, w których istnieje tak zwa"ucząstkowy" stan posiadania, "ucząstki" te na~
leży traktować jako równowarte między sobą; pomiar oraz szacowanie dotychczasowych wartości poszczególnych "ucząstków" nastąpić może jedynie na
żądanie 2/a scalających się.

ny

Rrt. 29:

Do przeprowadzenia szacunku grunobszaru scaleniowego, zqsza::unkowa, w której skład

wchodzącY'Ch do
powołana komisja
wchodzą:

tów,
staje

a) mierniczy, przeprowadzający' scalenie, jako
przewodniczący:
.
b) rzeczoznawcy, powołani przez rady scaleniowe (art. 22 p. b) z pośród osób postronnych,
niezainteresowanych w przeprowadzeniu sca'
lenia, a znających miejscowe stosunki, w ten
sposób, że przy scalaniu jednej 'jednostki
administracyjnej wybierani są dwaj rzeczoznawcy i jeden zastępca, a przy scalaniu więk
szej ilości jednostek - po jednym rzeczo, znawcy i po jednym zastęp.cy od każdej rady
uczestników scalenia.
W razie uchylenia szacunku przez komisję okrę
gową ziemską, do ponownego przeprowadzenia szacunku przewodniczącego i członków komisji szacunkowej wyznacza na wniosek. komisarza ziemskiego
okręgowy urząd ziemski.
Przy czynnościach komisji na gruncie mogą
być 'obecni z głosem doradczym:
a) członkowie rady uczestników scalenia szacowanej jednost1<;i administracyjnej, b) delegaci
innych rad uczestników (po dwóch od każdej
rady), wchodzących do obszaru scalenia;
c) przedstawiciele scalanych dóbr ziemskich
(obszarów dworskich) oraz gruntów państwo- '
wych po jednym od każdego obszaru.
Komisarz ziemski może na wniosek rady uczestników scalenia zaprosić do komisji z głosem doradczym specjalnych rzeczoznawców, jak leśnika i t. p.
Czynności komisji szacunkowej winny być ujęte
w formę protokółu, a wynik ponadto uwidoczniony
na planie, dołączonym do akt sprawy.
Rrt. 30. Po upływie terminu, wymienionego
w punkcie i) art. 28, komisarz ziemski w obecności
uczestników scalenia:
a) stwierdza na miejscu, czy wszystkie czynności
mierniczego, wyszczególnione wart. 28, zostały wykonane zgodnie z obowiązującemi
przepisami;
h) ustala tytuły własności i sporządza listy rzeczywistych właścicieli celem późniejszego wywalania. względnie uregulowania hipoteki;
c) dołącza na mocy orzeczenia okręgowej ko·
misji ziemskiej (art. 7 p. g) do obszaru . scaleniowego obszar, wykupiony od sąsiadują
cych gospodarstw folwarcznych na cele uzupełnienia gospodarstw karłowatych, jak również obszar, ewentualnie przypadający za
zlikwidowane uprawnienia słuźebnościowe;
d) uzgadnia z mierniczym i radą uczestników '
scalenia, względnie delegatami rad uczestni·
ków i przedstawicielami scalanych dóbr ziemskich i gruntów państwowych ogólne wytyczne projektu scalenia; nieprzybycie której-

ł

Dziennik Ustaw. Poz. 244.

ł

kolwiek z wymienionych osób, prócz mierniczego, nie wstrzymuje czynności komisarza
ziemskiego;
'e) po wysłuchaniu skarg uczestników scalenia na
czynności mierniczego, wymienione wart. 28,
o' ile skargi takie zostaną zgłoszone, sporzą
dza o powyższem odpowiedni protokół.
I\rt. 31. Komisarz ziemski po dokonaniu czynwymienionych wart. 30, przesyła do okręgo
wego urzędu ziemskiego wykaz tytułów' własności
i tytułów starego stanu posiadania, oraz wykaz szacunku, które mają być podstawą do przeprowadzenia scalenia; okręgowy urząd ziemski następnie wnosi
te wykazy na najbliższe posiedzenie okręgowej komisji ziemskiej.
Orzeczenia okręgowej komisji są w tej sprawie
ostateczne.
Przy scalaniu dla ustalenia stanu własności
i posiadania miarodajne są wpisy hipoteczne, prawomocne wyroki sądowe i niesporne umowy pisemne,
'oraz inne dokumenty, mające siłę dowodową na mocy obowiązujących na danym terenie praw; w razie
braku tych dowodów lub w razie sporu miarodajne
będzie dla ustalenia stanu posiadania stwierdzone
w dochodzeniu ostatnie posiadanie gruntu.
Ustalenie stanu posiadania w niczeni nie przeności,

sądza tytułu własności.

I\rt. 32. Na podstawie ostatecznie zatwierdzonego rzeczywistego stanu posiadania, klasyfikacji
i oszacowania gruntów oraz regulacji praw, przyna·
leżnych gruntom scalanym, następuje opracowanie
projektu scalenia przez mierniczego.
, Projekt · scalenia winien obejmować:
a) sporządzone w formie wykazów ustalenie dotychczasowego stanu posiadania z wymienie, niem gruntu i służebności gruntowych i wyszczególnienie wydzielonych wzamian gruntów
oraz podlegających likwidacji służebności;
b) wyszczególnienie waru~ków objęcia w posiadanie scalonych gruntów, jako to: dopłat pieniężnych (art. 6), przeniesienie zabudowań,
utrzymanie urządzeń meljoracyjnychi t. p.;
c) sporządzone według przepisów obowiązują
cych dowody pomiarowe dawnego stanu posiadania i nowego stanu posiadania, o ile
w myśl a,rt. 28 pomiar dotychczasowego sta'
nu posiadania nie był zaniechany,
Mierniczy wykonywa wszystkie czynności, wymienione w niniejszym artykule i warty~ule 28, oso·
biście bez prawa 'wyznaczania zastępców.

tl\rt. 33. Projekt scalenia, sporządzony z możli,
wem uwzględnieniem potrzeb i życzeń wszystkich
uczestników scalenia, zostaje, prowizorycznie wyznaczony na gruncie.
Po ' wyznaczeniu projektu na gruncie komisarz
ziemski zarządza zwołanie zebrania ogólnego wszystkich uczestników scaleRia, zawiadamiając ich przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania ze wska·
z&niem skutków niestawiennictwa (art. 34).
Na zebraniu tem po wyjaśnieniach, udzielonych
przez komisarza ziemskiego, zostaje ustalona protokólarnie opinja uczestników scalenia o projekcie

omowlOne zostają wszystkie sprawy, połączone
nowych gospodarstw.
Zebraniu przewodniczy komisarz ziemsl~i, wzglę
dnie jego zastępca; nadto bierze w niem udział
mierniczy.
z

objęciem

I\rt. 34. Do uczestniczenia w zebraniu (art. 33)
uprawnieni właściciele lub posiadacze scalanych
gruntów, względnie ich zastępcy (art. 20).
Każdy z uczestników składa oświadczenie, czy
projekt przyjmuje, czy też odrzuca. Oświadczenie
o edrzuceniu projektu winno być uzasadnione.
Wszystkie oświadczenia winny być wpisane ' do

są

protokółu.

Uczestnicy scalenia nieobecni, mimo zawiadomienia o terminie zebrania. uważani będą za zgadzających się na przyjęcie przeznaczonych dla nich nowych
działek.

Zebranie ogólne jest ważne bez względu na
obecnych.

liczbę

Ret. 35. Protokół zebrania ogólnego wraz z aktami sprawy komisarz ziemski przesyła do okręgo
wego urzędu ziemskiego, ten zaś sprawę wnosi na
posiedzenie jawne okręgowej komisji ziemskiej, która, biorąc między innemi pod uwagę opinję zebrania
ogólnego (art. 33, 34) oraz liczbę uczestników, wypowiadających się za przyjęciem projektu scalenia,
zatwierdza projekt, wprowadza w nim zmiany, albo
go odrzuca, jako też uchwala odpowiednie dodatkowe wpisy do tabel likwidacyjnych lub aktów nadawczych. Orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej podlegają zaskarżeniu do Głównei Komisji Ziemskiej w ter·
minie 14-dniowym od dnia doręczenia orzeczenia.
Skarga odwoławcza winną być złożona do okręgowej
komisji ziemskiej.
I\rt. 36. Po uprawomocnieniu się orzeczenia
okręgowej komisji ziemskiej, zatwier.dzającego pro~
jekt sc~lenia, okręgowy urząd ziemski:
a) zarządza utrwalenie granic na podstawie zatwierdzonego projektu scalenia oraz wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie
wydzielonych im gruntów;
b) zarządza wykończenie i przeprowadza za"
twierdzenie dowodów pomiarowych ,zgodnie
z obowiązującemi przepisami;
c) przeprowadza wniesienie wpisów dodatkowych do tabel likwidacyjnych, lub aktów nadawczych przez dołączenie do odpisów tych.
dokumentów, które strony przedstawią, odpisu prawomocnego orzeczenia okręgowej kC)misji ziemskiej, zatwierdzającego projekt scalenia, wraz z odpisem rejestru pomiarowego.
oraz przez przesłanie takichże odpisów d~
Ministerstwa Reform Rolnych w celu dołą
czenia ich do oryginałów pomienionych tabel
i aktów nadawczych, przyczem przy wniesie~
niu powyższych wpisów nie mają zastosowania artykuły 215, 216 i 217 ustawy o organizacji ziemskiej włościan (Zbiór Praw ces. ros.
tom IX kontyn , 1913 osobne dodatki, ks. IX);
d) przesyła właściwemu sądowi wniosek o usktr"
tecznienie czynności, przewidzianych wart. 8.
40 i 45 niniejSZej ustawy oraz o skreślenin
ostrzeżenia (adnotacji) o wdrożeniu postępC)·

:,1.. -

' .Ng
wanią

scaleniowego (art. 18); ~o Wl')ioskLj do'
,odpis orzeqenia okr~goweJ
komisji ziemskiej. zatwi.erdzającegp projekt
scalenia wraz z odrys~m zatwiefdzonego planu scalenia;
e) zarządza rozwiązanie rad uczestników scale'
nia i
.
f) ogłasza zamknięcie postępowania scalenio·
wego.
f\r~. 37. Postępowanie w okręgowej komisji
ziemskiej w sprawie zątwięrdzenia planu scalenią,
przedłożonego przez powiatowy urząd ziemski, powinno być zakończone w ciągu trzech miesięcy.
W taki.m samym terminie winno być zakończone
postępowanie w Głównej Komisji Ziemskiej 'przy rozważaniu odwołań od orze.czenia okręgowej komisji
ziemskiej, o ile wabu wypadkach w toku rozw~ta
nia nie zajdzie protokólarnie stwierdzona konieczność
przeprowadzenia lub skorygowania ną gruncię prac
pomiarowych.
Rrt. 38. Odpis orzeqenia okręgowej komisji
ziemskiej, oraz odrys zatwierdzonego planu nowego
stanu posiadania w danej jednostce administracyjnej,
sporządzony przez mierniczego, winien być wręczony
sołtysowi (naczelnikowi gminy), lub burmistrzowi.
Odpisy orzeczenia okręgowej komisji zj.emskłej
oraz odrysy planu, tak w całości, jako też w częś
ciowych wyciągach ~ wydawać należy uczestnikom
scalenia na ich żądanie za opłatą, ustaloną W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych.
łączony będzie

I\rt. 39. Rozp,o ,częte postępowanie scalęnia
gruntów może być ,. zaniechane jedynie na skutek
orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, spowodowanego uchwałą 3/4 liczby uczestników scalenia, o He
względy gospodarcze na to pozwolą.
W tym wypadku poniesione przez uczestników
w toku postępowania koszty scalenia obciążają wyłącznie tych uczestników, którzy spowodowali zari1echanie postępowania. Orzeczenie o zaniechaniu należy przedstawić właściwemu sądowi z wnioskiem
o wykreślenie na jego podstawie w ksie:.gach hipotecznych ostrzeżenia (adnotacjf) o wdrożeniu post~
powania (art. 18).

IV. P f a wa o s ó b t r z e c i ~ h.
I\rt. 40. Wszelkie prawa osób trzecich,

cią

żące

na dawnych działkach, jako to: służebności osobiste, prawa użytkowania; używania, zasławu, najmu,
dzierżawy, wszelkiedlugi j zobowiązania hipoteczne
i t. p., nie stanowiące przeSZKody do przeprowadzenia scalenia, przechodzą na działki nowowydzielone
przy scaleniu (art. 6)i nIe ulegają przy scaleniu
żadnym uszczupleniom.
Art. 41. · Postępow~nie egzekucyjn~ w razie
przymusowej sprzedaży gruntów, należćtqch do obszaru s.calenia, nie m~ wpływu na posłt:powanie
scaleniowe, moźe być wdrożone podczas tego post~·
powania i oie przerywa swego biegu.
Przedmiot postępowania egzekucyjnego (licyta. cyjnego) stanowiq ai de chwilI uprawomcenienia si~
orzeczenia okręgowej komisjI ziemskiej, ~atwierdza
jącego proiekt scalenia, grunty. posiadane przed
scaleniem.

39.

ile sprzeqaż przymusowa zostanie dJkonana
się orzeczeni!ll okręgowej
komisji ziemskiej w przedmiocie 5!=ąleni~, nowonabywca wątępuje we wszystkie prawę dotycl1(:zasowe go właści<:ięla gruntów, które ope;muje ' w tym
stanie, w jakim je nabył na licytacji.
W razie uprawomocnienią się orzeczenia okrę·
gowej komisji ziemskiej w przedmiocie scalenią przed,
dokonaniem sprzedaży przymusowej, ' przedmiotem
sprzedaży będą działki, wydzielone przy scaleniu,
fi ustanowione w tern orzeczeniu dopłaty do gruntów, otrzymywanych przez uqesłników przy scahmiu
(art. 6), podlegających przymusowej sprzedaży, mają
być składane na rzecz masy egzekucyjnej do depozytu sądu- W razie niezłożenia tych opłat do depozytu sądu-sąd na żądanie osób uprawnionyc:h ścią-,
ga je przymL!sowo na podstawie powyższego orz.eczenia.
przec:ł

o

upr~womocnieniem

f\rt. 42. Postępowęnie dobrowolneg.o przetargLJ (licytacji) gruntów, n@leżącyeh do obsżaf.lJ spsIenia, nie rm~te być waro;zone podczas PQ~tępow.ąnjp
SCaleniowego, zaś toczące się w chwiH WdfO~f;UJj.a
postępowaoiq sq~leniowego mote być przel sąd
wstrzymane na żąd~nie któregokolwiek .'t uczęsłnł
ków postępowania łicy~acyjnegQ na cz iiI() , aŻ do
uprawomocnienia si~ orze,c~enja okfęgow~i komi5ji
.
Ziemskiej W przepmiocie scalenia.
sądowe o zniesienie
przez podzial w naturze oraz. o wy;zna~zenje
drogi koniecznej (o puyznanie prąw~
przechodu), o ile tyczy si~ gruntów, P~dą~y,:h pr1;ęd
miotem scalenia, nie może być wsz<:z~te, ai dp
chwili uprawomocnienia się orz~czenja okr~90wejk.o·
miSJI ziemskiej w przedmiocie sc.alenia.
.
W razie, jeżeli takie postępowanie wszczęto
przed wdrożen)em postępowania sc.aleni12 gruntów,
właściwy sąd wstrzymuj.e je i ząwiacjĘlml,a o tern
Komisarza ziemskiego, który winien lałatwić sprawy,
będące. ich przedmiotem.
Wyjątek stanowi przymusowe
ustanowienie
służebności przeprowadzenia rurociągów do prowadzenia ropy, gazu, wody lub kanalJzacji, względnie
przewodów elektrycznych oraz meljoracyj rolnych.
Ustanowienie tych służebności następuje niezależnie
od postępowania scaleniowego ł musi być uwzględ
nIone przy scalaniu, a ustalone za te · służebności
odszkodowania winny być przyznane osobom, których grunty według orzeczenia, . zatwierdzającego
projekt scalenia, będą obciążone teml służebnoś
(:illmi.

flrt. 43.

Postępowanie

współwłasności

. . Art. 44. Wszelkie toc::zącesi.El w sądact'l spory
o własność i posiadanie gruntów, będących przed·
miotem scąlenia, nie ulElgają wstrzymaniu w~utek
wdrożeni .a . postępowania scaleniowego.
O stanie
sporów. dotyczących . gruntów scalanych, sądy zawia'
damiają z urzędu komisarZa ziem!ikiego, który wl'
nlendążye do zalatwienia tych sporów W drodze
ugody stron i jest uprawniony zwracać sic:: do iądów
o dalsze wyjaśnienia o stilnie sporów. Ugoda, ~I)
warta wobec komisarzaziemsklego j zatwierdzone
przez okręgową komisję ziemską, ma moc prawną
ugody, zal.Vartej wobet; sądów. O ile ugoda między
stronami, wiodącemi spór w sądzie. nie dojdzie do
skutku, komisarz z.jemski ma dążyć w migf~ mot-
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ności do takiego ro;!:mieszczenia spornych gruntów
w projekcie scalenia, aby wynik sporu nie sprz.eciwiał sie: celom scalenia.

się będzie prz.edęwszystkiem. na .dokumęnta~h, zło
żonych w t.oku postęPOWąnlil sC?lleniowego.

V. Sprostowanie wpisóW w księgach
9 r u n t o w y c h {h i P o te c z n y c h).
J\rt.45. Nowy stan własności scalonych grun-

w ksi~gach gruntowych sądy zawiadomią właścicieli

tów, które były przedmiotem kSłąg gruntowy,;;h (hi.
potecznych), będzie na wnjosek okręgowe.go urzędu
?:ięmskieg.o
wpisany na zasadzie prawomocneg.o
orzeczen.i.a . zatwierdzającego scalenie, do ksiąg gruntowych (hipotecznych).
Wpisy te oIazspro.stowanie dawniejszych wpisów w I<sięgach gruntowych (hipotecznych) przeprowadzają:

1) sądy w b. zabone austrjackim - według
przepisów §§91-94 rozporządzenia ~1ni5terjalnego
z dnia 21 mają 1916 r. (austr. Dz. Ust. N2 148)
l
t~ zmianą, zeczyAnośd wymienionego w tern
rozporządzeniu komIsarza miejscowego pełni komisarz ziemski, czynności komisji krajowej i ministerjalnej-okręgowa komisja ziemska i że z.a miast odnośnych przepisów tego rozporz.ądzeoja stosowane
będa przepisy art. 9 i 18 niniejszej ustawy;
2) sądy w b. zaborze pruskim-według obo·
wiązujących przepisów or,d ynacji ksiąg gruntowY,c h
dla Rze·szy niemieckiej oraz ustawy, wprow,adz.llIjąc.ej
ordyna,cję ksiąg gruntowych~ jako też wydany.c:h na
ich podstawie rozporządzeń, lecz bez obowiązku
uzyskania zezwolenia właścicieli gruntów na spro·
stowanie wpisów w ksi~gach gruntowych i z zastosowaniem przepisów art. 9 i 18 niniejszej ustawy;
3) wy,działy hipoteczne sądów w b. zaborze rosyjskim przez wpisanie w dziaJe I wykazów hipotecznych, obejmujących ,grunty, poddane scaleniu-gruntów, przy scaleniu wyznacrony.c:h na miejsce działek
zjemi,dotychczas wykazami obj~tyclt, tudzież przez
wyJqe5łenje z ksiąg hipotecznyt:h ty.ch służebnośd
,i praw osóblfze<:ich, które zostały ;z:nie~iooe.
Rrt. 4.6.

Na

obsżarze

obowiązywania

ustaw

~ hipotecznych' z 1818 i 1825 r. grunty, które dotychmiały urządzonej hipoteki, będą na wniosek
O}<fęgowego urz<;du ziemskie.g o nie później, jak po
upływie roku od dnia upraw.o mocnienia sit:: orzecze·
nia zatwierdzającego scalenie, wywołane we właści-

czas nie

, wym wydziale hipotecznym powiatowym do regulacji
pierwiastkowej, a to na zasadzie instrukcji hipotecznej b. Komisji Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1825 r.
Obwieszczenie, przewidziane wart. 15 instrukcji
htpotecznej z r. 1825, umieszczone bt:dzie bezpłatnie
w urzędowym lub' samorządowym organie danego
powiatu; względnie wojewódzŁw\l, o ile zaś taki nie
istnieje-w Monitorze Polskim.
Niezależnie od tego o wywołaniu nieruchomości
do regulacji pierwiastkowej sołtys ogłosi na zebraniu
gromadzkiem jednostki lub jednostek administracyjnych, objętych obszarem scalenia (art. 5).
.
O ile w przeciągu trzech miesięcy od upływu
terminu trzymiesięcznego do pierwiastkowej regulacji hipotecznej, pr;!:episanego art. 13 instrukcji hipoteeznej z r. 1825, osoby interesowanę nie zaprojektują zamknięcia regulacji hipotecznej, clynność tę
na koszt tychże osób interesowanych wykona okrę
sowy Llrz~d ziemski, który w tym W~91~dzie opiera~

flet. 47. O .dokonanem sprostowaniu wpisów
gruntów oraz osoby trzecie, na rzecz których ' są zahipot.ekowane prawa l wjerzytelności.
Wierzy<;;iele hipoteczni mogą żąda~ natychmiastowego zaspokojenia swych roszczeń z sum,
przyznanychwłasddelowi z tytułu u~talonei orzeczeniem okręg.owej komisji ziemskiej dopłaŁydo nowowydzięlonych gruntów.
Ządanie to zgłosłĆ należy w ciągu dni 14 od
dnia doręczenia ·zawia·d omienia o sprostowaniu wpisu
(art. 45) do tego sądu, który jest właściwy do przeprowadzenia p.rzymu~owej sprzedaży danego gruntu.
O przyznaniu wierzyde10m sum dopłaty do nowowydzielonych gruntów orzekają · sądy przy o,d powiednj,e m zastosowanju przepisów, dotyczą<:ych podziału
łkyta.cyjnej ceny kupna.

Rrl 48. Wszystkie dokumenty i umowy, sporządzone

W to~PO$.tE;powanja sc,alenia gruntów
przez urzędy ziemskie, lub przed remi urzędami,
oraz wszelkie wnioski j wpisy hipoteczne,dokonane
w toku p.ost~powanla scaleniowego, wzgl.ędnie na
jego pDdstawie, 'ą wolne od optat skarbow;,ch i samorz,ądowych.

Opłaty plsal'ly hipote<:z:oy<:h. związane ze scaleniem na terenie b. zab.o ru rosyjskiego, będą pokrywane z funQus.z·Ów państwowych.

V ł.

P r z e p i s y p r z ej ś <:i o w e.

Rrt. 49. Zchwiłą wejścia w życie niniejszej
ustawy tracą moc prawnłł przepisy wszelkich :u'$t8w
w pr ze d miotac.h, unormowanych niniejszą ustawą.
Rrt. 5O.~ostępowanie scaleniowe, wszczęte stosownie do dotychczasowych przepisów ustawy z dnia
31 tipca 1923 r. o scalaniu gruntów, wktórem zost~ło wydane orzeczenie okrE;gowejkornisji ziemskiej,
zatwierdzające projekt scalenia, ma być zakończone
według dotychczasowych przepisów wymienionej ustawy. Natomiast postanowienia niniejszej ustawy będą
stosowane w dalszym biegu wszystkich innych postę
powań scaleniowych, wszczętych i nieukończonych
stosownie do przepisów ustawy z dnia 3J lipca 1923 r.
o scalaniu gruntów oraz do postępowań scaleniowych, wszczętych i nieukończony.ch przed wejściem
w zycie ustawy z dnia 31 lipca 1923 r., z wyjątkiem
tych postępowań w b. Królestwie Polskiem, w których zapadły już decy.zje przedstanowcze okręgo
wych komisyj ziemskich, oraz wszystkich postępowań,
wszcz~tych w b. dzielnicy pruskiej, które mają być
ukończone
według przepisów obowiązujących dotychczas.
Do postępowań scaleniowych, wszcZl':tych na '
obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego,
warszawskiego i wolyńskiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego przed wejściem w życie ustawy
niniejszej, o ile nie zapadły ,ostatęc:zne decyzje właści
wych władz, zatwierdzające projekt scalenia, a uczestnicy objęli w faktyczne pOSiadanie nowowydzielone
dzicałki, postanowienic;t niniejszej ustawy 5tosuje si~
w sposób nastE;pująt)'i

I
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a) jeżeli niema aktów postępowania scal.enio- czelnika gminy, burmistrza), lub sołtysa w tylu co najwego, a uczestnicy nie wnoszą żadnych za- mniej egze'mplarzach, ilu ma być członków rad scażaleń z tytułu dokonanego scalenia gruntów,
lenia. Sołtys (wójt, naczelnik gminy, burmistrz) obofakt zaś dokonania scalenia dojdzie do wia- wiązany jest przesłane mu wezwania,zawiadomieuia;
domości urzędów ziemskich w drodze wniolub orzeczenia, publicznie ogłosić w sposób, odpo~
sków stron lub przy innej urzędowej czyn- wiadający miejscowemu n /yczajowi, oraz wydać człon- :
ności, to urzędy te zarządzą dokonanie pokom rad scalenia, a w ich braku innym uczestnikom ;
miaru faktycznego stanu posiadania, który to scalenia, zgłaszającym się o to, doręczone mu we- I
pomiar podlega zatwierdzeniu okręgowej ko- zwania, zawiadomienia, lub orzeczenia - oraz jeclen i
misji ziemskiej tak, jak projekt scalenia, je- . egzemplarz zwrócić urzędowi wysyłającemu z potwier.dnak bez możności zmiany faktycznego nie- dzeniem dnia dokonania ogłoszenia . Trzeci dzień'
. spornego stanu posiadania. W tym wypadku po dniu ogłoszenia przyjęty będzie za dzień, od któ~ I
rego biegną wszelkie terminy i czasokresy.
.
mają zastosowanie art. 36, 38, 45-48 niniejszej ustawy;
Rrt. 52. Pomoc kredytowa na cele, wskazane
b) jeżeli są dowody starego stllnu posiadania,
wart.
14, może być udzielana również osobom, które
niema zaś aktu postępowania scaleniowego,
przeprowadziły scalenie swych : gruntów na podstawie
a co najmniej 1/4 uczestników scalenia skarży
przepisów, które obowiązywały przed wejściem w ży
się na otrzymane działki z tytułu pokrzywcie
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. O scalaniu grundzenia, to urzędy ziemskie zarządzą dokonatów,
nie dawniej jednak, niż w ciągu 3 lat przed
nie pomiarów faktycznego stanu 'posiadania,
poczem okręgowa komisja ziemska albo, uzna- wej~ciem w życie tejże ustawy.
jąc skargi za nieuzasadnione, odrzuci je i wteflrt. 53. Wykonanie niniejszej ustawy powierza,
dy wyda orzeczenie w trybie, wyżej w punk- się Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi Sprawię
cie a) wskazanym, albo uzna skargi za uza- dłiwości.
sadnione i wtedy, rozpatrując ustalony pomiaRrt. 54. Ustawa niniejsza zyskuje moc · obo~
rem stan faktycznego posiadania jako projekt
scalenia, orzeknie o jego zmianie lub odrzu- wiązującą od dnia ogłoszenia na całym obszarze
ceniu ze skutkami, przewidzianemi wart. 35. Rzeczypospolitej Polskiej, ~ wyjątkiem · województwaW tym wypadku, jeżeli niema możności wyrów- śląskiego.
nać drogą zmiany projektu różnic między starym
a nowym stanem posiadania, krzywdzących uczest245.
ników scalenia, przysługuje okręgowej komisji ziemRozporządzenie Ministra Kolei
skIej prawo zatwierdzenia dopłat pieniężnych, przekraczających normy wart. 6.
z dnia 14 kwietnia 1926 r.
Jeżeli liczba skarżących jest mniejsza od 1/4
ogólnej liczby uczestników scalenia, wówczas ma za- wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu;·
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Pań·" .
• ~s;QWanie punkt a) niniejszego artykułu;
stwowycb
o zmianach i uzupełnieniach Części I .
c) jeżeli niema dowodów starego stanu posiaTaryfy
Ogólnej
na przewóz towarów, zwłok
dania i aktów postępowania . scaleniowego,
a poszczególni uczestnicy wnoszą skargi na i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, obo";
wiązującej od dnia 1 maja 1925 r.
. "
otrzymane działki z tytułu pokrzywdzenia, to
okręgowa komisja ziemska wyda orzeczenie
Na mocy ustawy z dnia 1~ czerwca 1924 r.
po dOkonaniu pomiaru stanu faktycznego po- o zakresie działania Ministra Kolei Zelaznych i o erga-: .
siadania i uprzedniem przeprowadzeniu do- nizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. N!! 57, poz ..580) ;
chodzenia na miejscll przez powiatowy urząd zarządza się co następuje:
ziemski w obecności zainteresowanych stron
§ 1. VI części l Taryfy Ogólnej na przewói.. \
i przy udziale . powołanych przez powiatowy
towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, .:
urząd ziemski biegłych na wniosek zainteresowanych stron oraz powiatowego urzędu obowiązującej od dnia 1 maja 1925 r. (pz. U. R
ziemskiego. O ile stary stan . posiadania N!! 42, poz. 293) wprowadza się zmiany i uzupełnię
na podstawie przeprowadzonych dochodzeń nia następujące:
ł\rt. 9 otrzymuje brzmienie następujące:
. . .
i zgodnych oświadczeń stron da się ustalić,
"Oprócz ustawowych środków płatniczych, kOlej
a skargi uznane zostaną za uzasadnione, to
może, gdzie zachodzi tego potrzeba, przyjmOwać wa~
okręgowa komisja ziemska wyda orzeczenie
w trybie, przewidzianym w p. b) o zmianie lu tę Panstw obcych. VI razie przeliczenia walut,
lub · odrzuceniu istniejącego stanu posiadania; obowiązują kursy, podawane do ogólnej wiadomości
o ile zaś stary stan posiadania w sposób po- przez Zarząd kolejowy w ogłoszeniach, wywieszanych
przy kasach kolejowych".
.
wyŻSl.y nie da się ustalić, lub też skargi zoWart. 50 w p. 1 zdanie drugie otrzymuje
staną uzńane za nie uzasadnione -'- to orzeczenie wydane będzie w trybie, przewidzia- brzmienie następujące:
"Dozorca powinien opłacić należność ta pl:te.'_
nym w punkcie a).
jazd, określoną w taryfie".
Rrt. 51. Wszelkie zawiadomienia, wezwania
Wart. 56 post. wyk. do p. 1 a) otrzymuje Iii,i~ .
f doręczenia orzeczeń w postępow a niu scaleniowem merację ,,1". Dodaję się post. wyk. U o brzmieniu ·
uskutecznia się przez przesłanie ich do wójta (na- następujące m: .
l

P.l

