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306. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 29 kwietnia 1926 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawie· 
dliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 31 lipcc;t 
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Ng 92 
poz. 718) w brzmieniu, ogłoszonem w rozporzą
dzeniu Ministra Reform Rolnych w porozumie- · 
niu z Ministrem Sprawiedliwości ż dnia 12.kwie
tn;a 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu 
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów 

(Dz. U. R. P. z 1926 r. N2 39 poz. 244). 

. Na mocy al t. 53 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów. ogłoszonej jako załącznik do roz
porządzenia Ministra Reform Rólnych w pOiozumie· 
niu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 
1926 r. (Dz. U. R. P. N2 39 poz. 244) zarządza się 
co następuje: 

I. P r z e p i s Y o 9 ó I n e. 
Do art. 1. 

§ 1. 1) Grunty jednego właściciela. ptaczające 
jedną lub więcej tak zwanych "enklaw", należących 

do właściciela lub właścicieli gruntów z przyległej 
jednostki administracyjnej, której grunty podpadają 
pod art. 1 ustawy, uważać należy za będące w sza
chownicy i ulegające scaleniu łącznie ze .scaleniem 
gruntów tej jednostki administracyjnej. W tym wy· 
padkudo obszaru scalenia, oprócz samej enklawy 
lub enklaw może b,yć włączona część wyżej wymie· 
nionych, otaczających je gruntów w rozmiarze nie· 
zbędnym do zniesienia enklaw. . 

2) Według tych samych zasad ulegają scaleniu 
grunty jednego właściciela, otaczające dwie lub wię
cej . enklaw, należących do właściciela lub właścicieli 
gruntów z nieprzyległej jednostki administracyjnej. 

Do art. 4 • 

§ 2. 1) Grunty, o których mowa w ustępie 1 
art. 4 ustawy. mogą ulec wszelkim zmianom, wypły
wającym z postanowień art. 7 ustawy. 

2) Grunty, o których mowa w ustępie 2 art. 4 
ustawy, mogą ulec przy scaleniu z zachowaniem po
stanOwień art. 6 ustawy następującym Zmianom: 

a) zwiększeniu lub zmniejszeniu ich obszaru 
o ekwiwalent za zniesienie służebności, 

b) wyprostowaniu granic, 
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. c). regulacji dróg i dojazdów, polegającej w ra-

. zie potrzeby na ich przesunięciu lub rozsze
. • rzeniu do norm, przewidzianych w cz. 5 § 53, 

ci) objęciu niezabudowanych części tych gruntów . 
. planem rozbudowania, o ile plan . taki zosta

nie ustalony. 

Do art. 6. 

§ 3. Przy ewentualnych dopłatach rzeczywistą 
wartość gruntów obiicza się na podstawie c~y ryn
kowej jednego ha gruntu dominującej klasy na ob
szarzescalęnia, którą określa komisja szacunkowa 
(cz. 4 §48). . 

§ 4. Gdy do obszaru scalenia włąćzone zostały 
grunty państwowe, władzę, pod której zarządem po
zostaje majątek państwowy, zastępuje jako stronę 
urzędnik. delegowany przez tę władzę i po:;iadający 
upoważnienie do czynności, określonych wart. 6 
ustawy. 

Do art. 7. 

§ 5. likwidację służebności na obszarze scale
nia należy przeprowadzać zgodnie z przepisami ustaw 
terytorjalnie obowiązujących w tym względzie. 

§ 6~ Podzi~ł gruntów, będących w posiadaniu 
wspólnem gromad wioskowych. osad. miast . i gospo
darzy, nie stanowiących . osobnych gromad, będzie 
dokonany z. urzędu zgodnie z przepisami ustaw tery· 
torjalnie obowiązujących, przyczem zarządzenie korni· 
sarZa ziemskiego o podziale tych gruntów zastępuje 
inicjatywę stron. 

§ 1. 1) W wypadkach, gdy zachodzi potrzeba 
nawodnienia, względnie odwodnienia scalanych grun· 
tów, okręgowy urząd ziemski na wniosek powiato
wego urzędu ziemskiego, mierniczego lub stronzain
teresowanych zarządzi przeprowadzenie ekspertyzy 
meljoracyjnej na całym obszarze scalenia, względnie 
na jego części, za pośrednictwem personelu własnego, 
względnie osób prywatnych lub instytucyj, których 
kwalifikacje do wykonywania prac meljoracyjnych 
zostały stwierdzone wmyśl rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 września 
1925 r. (Dz. U. R. P. N!~ 98 poz. 694). 

2) W razie stwierdzenia potr:!eby przeprowadze
nia rrielJoracyj, okręgowy urząd ziemski, po wysłucha
niu opinji rady uczestników scalenia, zarządzi opra~o
wanie projektu i kosztorysy meljoracyj oraz wezwie 
uczestników scalenia do ich wykonania, a w razie 
potrzeby do zawiązania spółki wodnej na zasadach 
ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. 
R. P. N!! 102 poz. 936), przyczem powstałe wydatki 
doliczy do kosztów technicznego .wykonania scalenia 
(cz. 4 §' 14). 

'§8. . 1) W razie potrzeby regulacji dróg pań· 
. stwowych i samorządowych należy uzyskać na to 
zgodę właściwych władz. 

2) Koszty doprowadzenia drogi publicznej, prze
suniętej z okazji scalenia gruntów, do takiego stanu 
(co do umocowania powierzchni, zaopatrzenia . w rowy 
boczne i w objekty mostowe), w jakim znajdowała 
się stara droga, obciążają- uczestników scalenia (cz. 4 
§ 14 i § 25). 

§ 9. Gdy ńa obszarze projektowanym do sca
lenia znajdują się gospodarstwa karłowate, wymaga· 
jące uzupełnienia, a wpobliżu są położone grunty 
państwowe lub grunty prywatne, podpadające pod 
poshnowienia ustawy o wykonaniu reformy rolnej, 
winien powiatowy urząd ziemski równocześnie z wnio
skiem o ustalenie obszaru scaleniowego złożyć do 
okręgowego urzędu ziemskiege należycie umotywo
wany wniosek o przeznaczenie do parcelacji potrzeb
nego obszaru gruntów państwowych lub o nałożenie 
obowiązku rozparcelowania odpowiedniego obszaru 
gruntów prywatnych w celu uzupełnienia gospodarstw 
karłowatych na zasadzie art. art. 15, 24 i 51 ustawy 
z dnia 28 grud nia 1925 r. o wykonaniu reformy rol
nej (Dz. U. R. P. z roku 1926 N2 1 pOl. 1). 

Do art. 8. 

§ 10. Orzeczenia o zniesieniu służebności, które 
skutkiem przeprowadzonego scalenia okażą si~ dla 
dziedziny uprawnionej zbędnemi, wydaje okręgowa 
komisja ziemska równocześnie z orzeczeniem, zatwier .. 
dzającem projekt scalenia. Służebności te ulegają 
zniesieniu bez odszkodowania. Okoliczności, uzasad
niające zniesienie powyższych służebności, ustala 
mierniczy w projekcie scaleńia. (p. a art. 32 ustawy). 

Do art. 9. 

§ 11. Czynności, ' wykonane przez mierniczego 
w związku ze · scaleniem przed powzięciem przez 
okręgową komisję ziemską orzeczenia (art. 17 ustawy), 

. są nieważne i mogą spowodować w stosunku do 
' mierniczego skutki, przewidziane wart 10 ustawy. 

§ 12. Ugody, zawierane przez uczestników sca
lenia w toku postępowania scaleniowego, podlegają 
zatwierdzeniu przez okręgową komisję ziemską, o ile 
zawarte zostały w związku ze scaleniem. 

Do art. 10. 

§ 13. Nadzór nad czynnościami miernic:zycli, I 

prowadzących prace scaleniowe, wykonywa Minister 
Reform Rolnych 'za pośrednictwem okręgowych i po
wiatowych uw;:dów ziemsl~ich. Składanie wniosków 
o pozbawienie tych mierniczych uprawnienia do wy
konywania prac scaleniowych w wypadkach. przewi
dzianych wart. 10 ustawy. należy do okt~gowyc:h 
urzędów ziemskich. 

Do art. art. 11 l 12. 

§.14. 1) Za prace pomiarowe przy scalaniu 
gruntów wraz z przeprowadzeniem czynności, wyszcze
gólnionych wart. art. 28 i 32 ustawy, i ze sporzą
dzeniem operatu pomiarowego (§ 42) okręgowy urząd 
ziemski pobierać będzie opłaty w wysokości: 

a) ·z pomiarem stanu posiadania przed scal e
ni~m po 20 zł. od 1 ha gruntów mierzonych; 

b) bez pomiaru stanu posiadania przed scale
niem po 14 zł. od 1 ha gruntów mierzonych • 

2) . Powyższe normy mogą być przez okręgowy 
urząd ziemski, w zależności od warunków wykonania 
prac pomiarowych, podwyższane lub obniżane, lecz • 
nie więcej, nii o 50010 . . Obniżanie powyższych norm 
będzie z reguły stosowane do tych gruntów, które. 
w . związku ze scaleniem będą objęte pomiarami, 
lecz same nie będ~ scaląne. W wojewódl:twath, 
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· w których obowiązuje dawny kataster austrjacki, 
normy te niezależnie ' od powyższego mogą być pod
wyższone do 60°/0; w województwach zaś, w których 
obowiązuje dawny kataster pruski-do 100%. 

3) Opłaty, określone w cz. 1 paragrafu niniej
szego, za grunty mierzone obejmują: koszty wszel
kich ' prac pomiarowych, związanych ze scaleniem, 
koszty prac pomiarowych, związanych z przeprowa
dzeniem w toku postępowania scaleniowego likwida
cji serwitutów, podziału wspólnot, wyprostowania 
granic, koszty sporządzenia całkowitego operatu sca
leniowego dla urzędów ziemskich, dokumentów po
miarowych-- dla katastru i dla wywołania względnie 
uregulowania hipoteki scalonych gruntów, jednego 
i odrysu pla~u wraz z '.odpisem rejestru pomiaro
wego gruntow po scalemu, przeznaczonego dla stron, 
oddzielnie dla każdej jednostki administracyjnej 
(art. 38 ustawy), orazkosżty ogłoszenia sentencji 
(art. 18 ustawy) i wywołania pierwiastkowej regulaCji 
hipoteki łącznie z kosztami zakupu ksiąg hipótecż
nych(art. . 46 ustawy). 

4) Za wsżellde inne wydatki, związane z tech· 
ni'tznem wykonaniem scalenia, jak na ekspertyzy 
i projekty meljoracyjne, na przeprowadzenie oszaco
wania gruntów, na sporządzenie wyciągów ż kata
stru i hipoteki, na niedostarczone przez strony świad
czenia (cz. 3 § 25), na koszty, związane z przesu
ni~ciem istniejących dróg publicznych (§ 8) i t. p., 
pobierane będą bd zainteresowanych uczestników 
scalenia 'opłaty w wysoko'ści kosztów rzecżywistych, 
poniesionych przez urzędy ziemskie, przyczem koszty ' 
sporządzenia projektów meljoracyjnych obciążą te 
grunty, których dotyczyć będą. 

5) Za wykonanie prac technicznych, przewidzia
nych Y" pp. a, b i c art. 50 ustawy, okręgowy urząd 
ziemSKi pobierać będzie opłaty w wysokości, ustalo
nej w cz. 1 lit. b niniejszego paragrafu" przyczem 
może stosować obniżenie tych norm w zależności 
od warunków technicznego wy~onania nie więcej, 
oli 070% • 

6) Wysokość opłat w stosunku do każdego 
uczestnika scalenia wymierza się z reguły według 
stanu posiadania przed scaleniem; w sprawach zaś, 
załatwianych w trybie p. a art. 50 ustawy, powyższe 
opłaty wymierza się według stanu posiadania po 
scaleniu. . 

§ 15. 1) Ustalone w poprzednim paragr~fie 
opłaty za prace techniczne będą uiszczane w trzech 
równych ratach rocznych, płatnych najpóźniej 31 paź
dziernika do Państwowego Banku Rolnego, przyczem 
pierwsza rata będzie uiszczona w roku następnym' 
po uprawomocnieniu się orzeczenia okręgowej ko
misji. ziemskiej, zatwierdzającego projekt scalenia. 

2) W tym celu, najpóźniej w trzy miesiące po 
uprawomocnieniu się powyższego orzeczenia okręgo
wej komisji ziemskiej, okręgowy urząd ziemski wy
syła ' do właściwego urzędu gminnego zawiadomienia 
o opiatach należnych za wykonanie scalenia, sporzą
dzone oddzielnie dla każdej jednostki administracyj
nej. ćZawiadomienia powyższe winny zawierać: imiona 

· i nazwiska płatników, ogólne sumy należności od 
poszczególnych płatników, wysokości i ter.miny pła-

· tności rat łącznie z dodatkiem administracyjnym dla 
Państwowego Banku Rolnego (cz. 2 § 20), terminy 

do wnoszenia podań o zwolnienie od opłat, względnie 
o odroczenie płatności rat, wysokość oprocentowania 
sum 'odroc~onych i kary za zwłokę w uiszczaniu rat. 

3) Przy zawiadomieniach powyższych winny być 
podane przepisy, 'zawarte w §§ 16, 17, 18 i cz. 2 § 20. 

. § 16. l) Pc;>danie o zwolnienie od opłat, wzglę
dnie. o odroczenie przypadających rat, należy składać 
do powiatowego urzędu ziemskiego w terminie mie
sięcznym od dnia doręczenia zawiadomienIa (§ 15). 

2) Podania powyższe winny być zaopatrzone 
w zaświadczenia urzędów gminnych lub magistratów, 
stwierdzające prawdziwość przytoczonych w poda
niach okoliczności, z powodu których petenci nie 
mogą uiścić przypadających opłat. Po upływie wy-

' znaczonego terminu do wnoszenia podań powiato- · 
wy urząd ziemski przesyła podania, złożone przez 
uczestników scalenia, wraz ze swoją opinją do okr~
gowego urzędu ziemskiego. 

3) Podania, wniesione po terminie l bez za" 
świadczenia, nie będą rozpatrywane. 

,§ 17. 1) W razie stwierdzenia, że petenci chwi
lowo nie mogą uiścić przypadających opłat, np. z po
wodu nieurodzaju, gradobicia, długotrwałej choroby 
lub śmierci głowy rodziny i t. p., okręgowy urząd 
ziemski mocen jest odraczać ustalone w § 15 ter
miny płatności przypadających rat w całości lub ' 
w części na okres do lat dwóch, licząc od terminu 
płatności danej raty, przyczem odroczone raty również . 
będą wpłacane do Państwowego Banku Rolnego naj
później 31 października rokli płatności. Decyzje okrę
gowego urzędu ziemskiego w tych sprawach są 
ostateczne. 

.2) W razie stwierdzenia niezamożności petentów. 
stałej rub spowodowanej klęską żywiołową okrę
gowy urząd ziemski przesyła ich podania do Mini
sterstwa Reform Rolnych z wnioskiem o całkowite 
lub częściowe zwolnienie od przypadających opłat. 

3) Wnioski okręgowego urzędu ziemskiego 
O zwolnienie od opłat na mocy ostatniego ustępu 
art. 11 ustawy mogą być składąne do Ministerstwa 
Reform Rolnych przed wdrożeniem i w tokupost~" 
pow ania scaleniowego. 

, 
§ 18. 1) Od sum odroczonych (cz. 1 § 17) po

bierane będą odsetki w terminach płatności tych 
sum w wysokości 4% w stosunk.u rocznym. 

?) Od sum, niewpłaconych w przypadających 
terminach, pobierane . będzie tytułem kary 2% mie
sięcznie, przyczem niepełny miesiąc liczony b~dzie 
za cały. 

§ 19 • . 1) Po załatwieniu wszystkich podań 
w myśl § 17 i po ustaleniu przypadających należno
'!ci od poszczególnych uczestników scalenia okręgowy 
urząd ziemski wysyła nakazy płatnicze, sporządzone 
oddzielnie dla każdej jednostki administracyjnej, za
interesowanym uczestnikom scalenia za pośrednictwem . 
naczelnika gminy (wójta, sołtysa, burmistrza), a od
pisy tychże nakazów płatniczych do Państwowego 
Banku Rolnego najpóźniej 1 sierpnia w roku płatno
ści pierwszej raty. Nakaz płatniczy winien zawiera.ć: 
imiona i nazwiska płatników, przypadające od nich 
należności 'całkowite, wysokości rat, terminy i miejsce 
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icb " płl:ltności oraz wysokości dodatku administracyj
n~go: , dla , Państwowego Banku Rolnego (cz. 2 § 20). 

" ' 2) Dowody doręczenia wyżej wymienionych na
kazów płatniczych uczestnikom scalenia ' przesyła , 
naczelnik gminy (wójt, sołtys, burmistrz) bezpośrednio 
do Państwowego Banku Rolnego. ' 

§ 20. 1) Państwowy Bank Rolny ściągą należ
nOści wyszczególnione w nakazie płatniczym trybem, 
przewidzianym dla bezspornych należności skarbo
wych} i prowadzi odpowiednią księg owość. W końcu 
każdego kwartału Państwowy Bank Rolny przekazuje 
poprane kwoty do Centralnej Kasy Skarbowej na 
wl,aściwe pozycje budżetowe Ministerstwa Reform 
Rolnych. 

2) Za ściąganie opłat i prowadzenie księgowości 
Państwowy Bank , Rolny będzie otrzymywał wynagro
dzenie W formie dodatku administracyjnego, pobie
ranego od zobowiązanych łącznie z ratami (§ 19), 
w wysokości procentCłwej, która będzie ustalona 
na wniosek tegoż Banku przez Ministra Reform 
Rolnych. 

§ 21. 1) Przepisy, zawarte w §§ ' 14"'::'20 niniej
szego rozporządzenia z wyjątkiem norm o wysokości 
opłat, będą stosowane także w sprawach scalenia· 
wych, w których w czasie od 21 września 1923 r. 
do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia zapadło 
orzeczenie , okręgowej komisji ziemskiej, ustalające 
obszar scalenia, wzgl ędnie dokonano wyboru rady 
uczestników scalenia, i tylko do tych należności za 
scalenie, na które nie zostały wysiane nakazy płat- , 
nicze lub wysłane nakazy nie uprawomocnią się 
w ciągu 14 dni po ogłoszeniu niniejszego rozporzą· ' 
dzenia. ' 

2) Wysokość opłat za wyl<onanie , scalenia bę
dzie określona w powyższych sprawach według prze
pisów, obowiązujących w dniu ' wydania ' orzeczenia 
okręgowej komisji ziemskiej, ustalającego obszar 
scalenia; w sprawach zaś scaleniowych, w których 
w myśl art. 44 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o sca
I~niu , gruntów (Dz. U. R. P. N!! 92, poz. 718) dalsze 
postępowanie scaleniowe podpadło pod działanie 
tejie ustawy, lecz ' orzeczenie okręgowej komisji 
ziemskiej, ustalające obszar scalenia, nie zapadło, 
B w któryc:h wybory rad uczestników scalenia na
stąpiły po 21 września 1923 r., będą stosowane nor
my opłat za wykonanie prac scaleniowych według 
przepisów, obowiązujących w dniu dokonania wybo
ru rady ucZestników scalenia. 

3) Jeżeli w powyższych sprawach uprawomoc
niło się orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej, za
twierdzające projekt scalenia; przed ogłoszeniem 
niniejszego rozporządzenia, to terminy, przewidziane 
w §. 15, będą liczone od dnia ogłoszenia tego roz
porządzenia. 

, 4) Należności, na które uprawomocniły się na- " 
kazy płatnicze przed ogłoszeniem niniejszego rozpo
rZądzenia lub na które nakazy takie uprawomocnią 
się w ciągu 14 dni od ogłoszenia tego rozporządze
nia, będą pobrane przez okręgowy urząd ziemski 
w sposób podany w tychże nakazach. 

,,5) Sumy, niewplacone w terminie, podlegają 
śCiągnięciu w drodze administracyjnej przez urzędy 
skarbowe wraz z karą za zwłokę w w'ysokóści, okreś· 
lonej w cz. 2 § 18. 

§ 22. Na wydatki, poniesione przy zamknięciu, 
regulacji hipotecznej (art. 46 ustawy), jako na , bez~ 
sporną należność; skarbową, okręgowy urząd ziemski 
sporządza i wysyła osobne nakazy płatnicze w trybie 
§ 19 z tern, że należność nie będzie rozkładana. na 
raty i ma być całkowicie wpłacona do Państwowego 
Banku Rolnego łącznie z dodatkiem administracyj· 
nym (cz. 2 § 20) najpóźniej 31 ' pażdziernika w roku 
następnym po zamknięciu regulacji hipotecznej., 

§ 23. Koszty, związane z wykonaniem scalenia 
gruntów państwowych, pokrywa okręgowy u'rząd 
ziemski z kredytów, przewidzianych na wykonanie' 
scalenia w budżecie Ministerstwa Reform' Rolnych, 
niezależnie od tego, pod której władzy zarządem 
grunty te pozostają. 

§ 24. 1) Okręgowy urząd ziemski w terminie 
miesięcznym po uprawomocnieniu się orzeczenia 
okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdzającego pro
jekt scalenia, przesyła odpis sentencji tego orzecze
nia i list~ pOSIadaczy z podaniem obszarów scalo· 
nychgospodarstw do właściwej izby skarbowejce
lem zwolnienia gruntów osad. ' powstałych w wyniku 
scalenia, od państwowego podatku gruntowego na 

, przeciąg 2 lat. 
2) PrZepis niniejszy ma również zastosowanie 

i do tych wszystkich gospodarstw. których scalenie 
zostało lub zostanie zakończone w trybie dawnych 
przepisów po wejściu w życie , ustawy z dnią 31 lipca 
1923 r., przyczem w sprawach" w ktÓrych LIprawo, 
mocnily się orzeczenia okręgowej komisji , ziemskiej, 
zatwierdzające uchwałę ostateczną, względnie projekt 
scalenia, w międzyczasie od dnia 21 września 1923 r. 
d9 dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, odpi
sy sentencji orzeczenia i listy posiadaczy scalonych 
gospodarstw będą przesłane do ' odnośnycn izb skąr
bowych Vi ciągu 3 mies ięcy od dnia ogłoszenia tego 
rozporządzenia. . , 

3) Przepis ten pie ma zastosowania do uczest· 
ników scalenia zwoTnionych od lopłat na podstawi.e 
ostatniego ustępu art. 11 ustawy, 

Do art. 13. 

§ 25. , 1) Przy wszelkich czynnościach. pod ej
mowanychna gruntie w związku ze scaleniem. tak 
przy dochodzeniach wstępnycb. jak i w toku postE:' 
powania scaleniowego, uczestn,icy scalenia obowiąza· 
ni są na każde żądanie urzędaw ziemskich względ· 
nie osób, wykonujących prace ze scaleniem związane 
z polecenia tychże urzędów. do następujących świad
czeń w naturze: 

a) dostarczania bezpłatnie odpowiedniego miesz
kania z opałem i światłem oraz podwód dla 
wszystkich osób zatrudnionych przy scaleniu, 
jak również lokalu na kreślarnię z obsługą, 

b) dostarczania robocizny piesz~j lub konnej. 
materjału niezbędnego przy pracach pomia~ 
rowych, przy ekspertyzach meljoracyjnych 

, i przy wprowadzaniu zatwierdzonego projektu 
na grunt. ' 

2) W razie uchylania się uczestników scalenia 
od powyższych świadczeń rada, uczestników scalenia 
dostarcza ich na koszt uchylających się. a powiatowy 
urząd ziemski na wniosek tejże rady lub miernicze-

.-', 
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go, prowadzącego prace scale'niowe, zarządza ściąg
nięcie wydatkowanych kwot z uchylających się za 

; pośrednictwem urzędów gminnych. 
3) W wypadkach wyjątkowych, gdy uczestni

cy scalenia nie będą mogli ponieść powyższych 
'świadczeń, lub gdy egzekwowanie kosztów tych 
świadczeń utrudniłoby postępowanie scaleniowe, może 
okręgowy urząd ziemski na wniosek rady uczestni
ków scalenia, poparty przez powiatowy urząd ziemski, 
pokrywać zaliczkowo koszty powyższych świadczeń 
z kredytów przeznaczonych na wykonanie scalenia 
z . tern, że wydatki te zostaną doliczone <;lo kosztów 
technicznego wykonania scalenia tych " uczestników 
sc~!enia, którzy świaqqeń nie dostarczyli (cz.4 § 14). 

. :§ 26. Uczestnicy scalenia obowiązani są do
starczyć na żądanie powiatowego urzędu ziemskiego 
lub mierniczego wszystkich niezbędnych dokumentów 
tak przy wdrożeniu, jaki w toku całego postępowania 
scaleniowego. W raz,ie niedostarczenia ' tych doku
mentów w wyznaczonym terminie zbiera je powiato
wy ' urząd ziemski. Ppniesione na ten cel wydatki 
będą doliczone do kosztów technicznego wykonania 
scalenia tym uczestnikom, których one będą doty~ 
(zyć (cz., 4 § 14). ' 

II. W d r o Ż, e n ie po s t ę P o wa n i a s c a l e n i o
wego. 

Do art. 15. 

§ 27. ' Właściciele, względnie posiadacze grun
tów, składając w myśl punktów ai b art. 15 ustawy 
wpiosek o ' wdrożenie postępowania scaleniowego, 
winni dołączyć do podania dowody, stwierdzające 
posiadanie gruntów, zadeklarowanych do scalenia, 
a więc: ' , 

1) odnośnie ' do gruntów niezahipotekowanych: 
odpis ,tabeli likwidacyjnej, lub aktu nadawczego, 
względnie akty notarjalne, lub or~eczenia sądowe, 
a gdy to jest narazie niemożliwe , zaświadczenia 
urzędu gminnego, stwierdzające stan posia'dania każ
dego z wnioskodawców; 

. 2) odnośnie do ;' gruntow hipotekowanycH: wy
ciąg z wykazu hi'potecznego lub świadectwo pisarza 
hipotecznego ze wszystki~h działów księgi wieczystej, 
względnie uwierzytelniony odpis aktu nDtarjalnego 
nabycia gruntu, lub inny urzę<;lowy dokument, ewen
tualnie zaświadczenie urzędu gminnego, stwierdzające 
stan posiadania każdego z wnioskodawców. 

Do art. 16. 

§ 28. Po otrzymaniu w powiatowym urzędzie 
ziemskim wniosku (p. p. a i b art. 15 ustawy) 
,o wdrożenie postępowania scaleniowego ; wraz z do
kumentami, wyszczególnionemi w § 27, lub też po 
stwięrdzeniu konialtzności wszczęcia takiegoż postę
powania z urzędu (p. c art. 15) komiSarz ziemski 
zjeżdża na grunt celem dokonania czynności,prze-, 
widzianych wart. 16 i ewentualnych czynności przy
gotowawczych, wynikających z art. 7 ustawy. 

§ 29. Z dokonanych na gruncie czynnosCl 
komisarz ziemski sporządza odpowiedni , protokół, 
o'pis projektowanego obszaru scalenia, listę lub listy 
przysźłych uczestników scalenia, oddzielnie dla każ
dej jednostki administracyjnej, względnie sprawdZa 

"~o :. \ ~.") 

i poświadcza, takie listy, sporządzone przez urząd 
gminny lub przez uczestników scalenia, oraz w 'ratie 
braku odnośnych planów sporządza szkic sytuacyjny 
gruntów, projektowanych do objęcia jednym obsza-
rem scalen;a. ' . 

§ '30. 1) ,Na podstawie zebranego materjalu 
powiatowy urząd ziemski sporządza i przesyła do 
okręgowego urzędu ziemskiego umotywowany wnio
sek o ustąlenie zaprojektowanego przez niego ' ob-
szaru scalenia. ' , 

, ,2) Do wniosku swego winien powiatowy u'rząd 
ziemski dołączyć: .. 

a) . wniosek stron o wdróżenie postępowcińia 
scaleniowego wraz ze swoją opinją, wzglE:d
nie uzasadnienie wdrożenia postępowania 
scaleniowego z urzędu (p. <: art. 15 ustawy).; 

b) dokumenty, dotyczące prawa własnoścrh.ib 
stwierdzenia stanu posiadania wnioskodawc:6w; 

c) zebrane w miarę potrzeby dokumenty; od
noszące się do projektowanego obszaru sca
lenia, jak tabele likwidacyjl'le, akty nadawcze, 
wyciągi z ksiąg wieczystych (hipotecznych), 
rejestry pomiarowe, plany i t. p.; 

d) protokół z dokonanych na gruncie . czynności; 
'e) plan zaprojektowanego obszaru scal.enia lub 

zastępujący go szkic sytuacyjny; 
f) opis projektowanego obszaru scalenia; , 
g) prowizoryczną listę względnie listy przyszłych 

uczestników scalenia, oraz 
h) ewentualne wnioski, wypływające z .art. 7 

ustawy. 

Do art. 17. 

§ 31. 1) Wniosek o ustalenie obszaru scalenIa 
(§ 30) okręgowy urząd ziemski wraz ze swoją opinją 
przedkłada na posiedzeniu okręgowej komisji ziemskiej. 

2) Orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej, 
ustalającemobszar scalenia, winny być z reguły 
objęte zarówno grunty, już naleiącedo przyszłych 
uczestników, jak i grunty, które będą otrzymane 
przez nich w toku postępowania scaleniowego na 
skutek likwidacji służebności lub podziału wspólnot 
ogólnych, grunty, które będą . przeznaczone przez 
Ministra Reform Rolnych na uzupełnienie gospo
darstw karłowaty,ch w myśl ' art. art. 15, 24 i 51 
uS,tawy z dnia 28 grudnia 1925 r. O wykonaniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r~ N2 1 poz. 1), 
oraz grunty, niezbędne do wyprostowania grani~ 
(p. c art. 7 ustawy), z wyszczególnieniem oznaczeń. 
hipotecznych na wszystkie powyższe grunty, o ile na 
nie istnieją księgi wieczyste (hipoteczne). 

3) Obszar scalenia, ustalony orzeczeniem okrę
gowejkomisji . ziemskiej, może być w toku postępo
wania', lecz pf2:ed zatwierdzeniem stanu posiadania 
przed scaleniem (art. 31 ustawy), rozszerzony, zgod
nie z p. c art. 15 ustawy, nowem orzeczeniem tejże 
komisji, powziętem w trybie art. 17 ustawy, na pod
stawie wniosku powiatowego urze,du ziemskiego., 
stwierdzającego konieczność rozszerzenia obszaru 
scalenia (§§ 28-30). 
Do art_ 18. 

§ 32. 'Po uprawomocnieniu sic:: orze.cźenia . 
o wdrożeniu postępowania scaleniowego, okręgowy 
urząd ziemski. 

.. 
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a) doręczy stronom zaopatrzony klauzulą pra
womocności odpis sentencji tego orzeczenia 
w trybie, przewidzianym wart. 51 ustawy; 

b) ogłosi w prasie (art. 18 ustawy) sentencję 
orzeczenia, ustalającego obszar sc.alenia, oraz 
zgłosi do wydziału hipot~cznego (um:du 
hipotecznego) wniosek o wpis ostrzeżenia 
w stosunku do gruntów objętych obszarem 
scalenia, a należących ,do uczestników sca
lenia, względnie zawiadomi o wdrożeniu po
stępowania prezesa sądu okręgowego; 

c) zawiadomi o tern orzeczeniu urząd ewidencji 
katastru w celu bezzwłocznego dokonania 
przez tenże urząd ostatnich ~mian w opera
tach katastralnych, dotyczących całego obszaru 
scalenia, przyczem pokryje powstałe wydatki 
i doliczy je do kosztów za techniczne wyko· 
nanie scalenia (cz. 4 § 14). 

komisją ziemską najpóźniej przy zatwierdzaniu stanu 
posiadania przed scaleniem (art. 31 ustawy). 

§ 37. 1) Umowę w przedmiocie wykonania 
prac mierniczych, związanych ze scaleniem gruntów, 
zawiera rada uczestników scalenia, względnie "rady 
wspólnie w wypadku, gdy obszar scalenia ob'ejmuje 
kilka jednostek administracyjnych, z osobą, uprawnio
ną do tych czynności (art. 10 ustawy). 

2) W umowie powyzszej, między innerni, winny 
być wyszczeg.ólnione n astępujące warunki: 

a) ż'e umowa może być wykonywal1ą dopiero 
po zaakceptowaniu Jej przez okręgowy urząd 
ziemsld; 

b) że w , razie przejęcia przez okręgowy urząd 
ziemski technicznych czynności scaleniowych 
w myśl art. 23 ustawy mierniczy, prowadzący 
scalenie, obowiązany jest złożyć , w okręgo
wym urzędzie ziemskim W terminie, wyzna
czonym mu przez tenże urząd, wszystkie 

III. P O s t ę P o w a n i e S c a I e n i o w e. 
:' . }. • zebrane i sporządzone przez niego w toku 

postępowania scaleniowego dokumenty, akty 
i materjały, dotyczące ' postępowania zarówno 
formalnego, jak i technicznego, wreszcie, 

Do art. 8rt. 19 i 20. 

§ 33. 1) W terminie 7-dniowym, wyznaczonym 
przez powiatowy urząd ziemski, naczelnik gminy 
(sołtys, wójt, burmisŁrz) zwołuje zebranie uczestników 
scalenia, uprawnionych do głosowania w myśl ustępu 
3 art. 20 ustawy, i wzywa 7;ebranych do dolwnania 
wyboru rady uczestników scalenia. 

2) Protokół zebrania winien być pedpisany przez 
przewodniczącego i przez obecnych, uprawnionych 
do głosowania uczestników scalenia. W protokóle 
tym winno być zamieszczone oświadczenie wybra· 
nych członków rady uczestników scalenia, że powie
rzone im mandaty przyjmują. ' 

' 3) Naczelnik gminy (sołtys, wójt, burmistrz), 
stwierdziwszy własnoręczność podpisów, przesyła nie
zwłocznie powyższy protokół do powicitowego urzędu 
żiemskiego. 

4) Gdy liczba uczestników scalenia danej jed
nostki administracyjnej nie przekracza 7, powoływa
nie rady dla tych jednostek jest zbędne, a czynności 
rady wykonują sami uczestnicy. , 

5) ZastE:pcy, wyszczególnieni w ust. 4 art. 20 
ustawy, posiadają na zebraniach, przewidzianych 
wart. art. 19 i 34 ustawy, tyle głosów, ilu właści
,cieli, względnie posiadaczy reprezentują. 

§ 34. Niewskazanie przedstawicieli przez wła
,§cldeli dóbr ziemskich (obszaru dworskiego) lub 

, władzę. pod której zarządem pozostają grunty pań
;stwawe, nie wstrtymuje biegu postępowania. 

,~ , art. 21. 

§ 35. W razie niedokonania wyborów lub 
stwierdzenia przez pOWiatowy urząd ziemski nieważ
ności dokonanych wyborów, okręgowy urząd ziemski 
na wnIosek powiatowego urządu ziemskiego moie . 
wyznaczyć z urząd u członków rady uczestników sca
lenia i ich zastąpców z pośród uczestników scalenia 
danej jednostki administracyjnej. 

Do art. 22. 

§ 36. Umowy, przewidziane w p. g, art. 22 
ustawy, winny byc;; zatwierdzone przei okrE;goWIi\ 

c) że w razie niewykonania warunky, wymie
nionego w , p. b, niezależnie od ustawowej 
odpowiedzialności, mierniczy będzie zobowią
zany zwrócić radzie uczestników scalenia su
my, pobrane od niej tytułem wynagrodzenia. 

3) Umowy, zawarte przed ogłoszeniem niniej
szego rozporządzenia i zaakceptowane przez okręgo
wy urząd ziemski, zachowują swoją moc, ' chociażby 
nie odpowiadały powyższym warunkom. 

Do art. 23. ' 

§ 38. Po przejęciu technicznych czynnóści 
scaleniowych okręgowy urząd ziemski określa ilość 
i jakość dokonanych prac i ustaloną przez siebie 
wartość tychże zalicza uczestnikom scalenia na ' ra
chunek opiat za techniczne przeprowadzenie scalenia, 
przewidzianych w ' § 14. 

Do art. 24. 
, 
§ 39. 1) Sporządzony przez ' mierniczego pro

jekt ustalenia wielkości udziałów osób zainteresowa
nych we 'wspólnotach, względnie ustalenia zasad 
użytkowania wspólnot gromadzkich i grupowych, po
wiatowy urząd ziemski zatwierdza lub odrzuca. Od
pisy umotywowanego orzecżenia ze wskazaniem try
bu i terminu zaskarżenia powiatowy urząd ziemski 
doręcza zainteresowanym w trybie art. 51 ustawy. 

2) Zaskarżone orzeczenie okręgowa komisja 
ziemska rozpoznaje najpóźniej łącznie z zatwierdze
niem' stanu posiadania przed scaleniem ' (art. 31 
ustawy). 

• Do art. 26. 

, § 40. Grzywny, wymierzone przez korńisarza 
ziemskiego, będą wpłacane do odnośnej kasy skar
bowej na budżet dochodowy Ministerstwa Reform 
Rolnych. 

Do art. 27. 

§ 41. 1) Zebrania delegatów rad uczestników 
$calenia .mają charakter opinjodawczy l będą zwoly· 
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wane w celu uzgodnienia wniosków ~ poszczególnych 
rad, dotyczących całego obszaru scalenia. · 

2) Na zebraniach tych przewodniczy komisarz 
ziem.ski lub mierniczy, zależnie od tego, który z nich 
zwołał to zebranie. Nieprzybycie któregokolwiek z de
legatów rad, względnie właścicieli (ich zDstępców') 
dóbr ziemskich (obszarów dworskich), lub przedsta' 
wicleli władzy, pod której zarządem pozostają grun
ty państwowe, nie wstrzymuje obrad. 

Do art. 28. 

§ 42. Prace miernicze, związane ze scaleniem 
gruntów, winny być dokonywane zgodnie z przepi
sami technicznemi i polegać b~dą na: 

a) ustaleniu wzgl~dnie WZnowieniu granic ze
wnętrznych i ich utrwaleniu; 

bl pomiarze granic oraz szczegółów wewnętrz
nych obsz,Hu scalenia i konturów klasyfika' 
cyjnych wraz ze sporządzeniem pierworysów; 

c) sporządzeniu planu klasyfikacyjnego i ogól
nego rejestru pomiarowo-szacunkowego; 

d) ułożeniu szczegółowego rejestru pomiarowo
szacunkowego przed scaleniem; 

e) opracowaniu na pierworysie szczegółowego 
projektu scalenia wraz . ze sporządzeniem od
rysu z tego projektu na Italce płóciennej; 

f) ulożeniu rejestru pomiarowo ~ szacunkowego 
po scaleniu; 

g) prowizorycznem wyznaczeniu projektu scale.., 
nia na gruncie; 

h) utrwaleniu na gruncie granic nowych działek 
na podstawie zatwierdzonego projektu sca
lenia; 

i) sporządzeniu planów i rejestrów przy zamia
nie gruntów, dokonanej w myśl p. g art. 22 
ustawy; 

j) sporządzeniu planów i odrysów, wymaganych 
przez urzędy ziemskie, oraz niezb~dnych do 
wywalania i uregulowania hipoteki, a w wo
jewództwach, w których istnieje kataster grun
towy, ponadto na sporządzeniu operatów, wy
maganych przez odnośne urz{'ldy katastralne 
i hipoteczne; . 

J<) sporządzeniu wyciągów z planów niezbędnycn 
do uregulowania. zmiany granic jednostęk 
administracyjnych, wreszde . 

J) na sporządzeniu jednego odrysu planu wraz 
z odpisem rejestru pomiarowego. przezna
czonego dla stron, oddzielnie ' dla każdej jed
nostki administracyjnej (art. 38 ustawy). 

§ 43. l) Wyłączenia z obszaru scaleni(}, prze
widziane wart. art. 2-4 ustawy, następują po uprzed
niem wysłuchaniu osób zainteresowanych i w miarę 
potrzeby po zasiągnięciu w tym względzie opinij fa
chowych urzędów i instytucyj lub rzeczoznawców, 
w trybie p. C art. 28 ustawy, przyc;zem ich granice 
ustala mierniczy po wy'słuchaniu opinjirady uczest
ników scalenia. 

2) Deklaracje w sprawie poddania scaleniu grun
tów, które mogą być włączone . do obszaru scalenia 
za zgodą stron (art. 3 ustawy), oraz zobowiązania na 
pr2;cniesienie zabudowań z tych gruntów winny być 
~kładane mierniczemu, prowadzącemu prace scale
niow~. przed ustaleniem wyłączeń w myśl p. c: art. 28 
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ustawy. · Deklaracje te winny być podpisane przez 
zainteresowanych uczestników scalenia, a własno
ręczność podpisów winna być stwierdzona przez wła
dze samorządowe, administracyjne llfb sądowe. 

3) Powyższe deklaracje \ i zobowiązania zast~
puje ustne oświadczenie, złożone mierniczemu, pro
wadzącemu prace scaleniowe, do protokółu wobec
ności przynajmniej jednego świadka. 

. § 44. 1) Ustalenie, pomiar i utrwalenie granic 
dokonywa się według rozporządzenia Ministra Re
form Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. o ustalaniu 
i wznawianiu zewnętrznych granic obszarów, podle
gających przebudowie ustroju · rolnego (Dz. U. R. P. 
N:! 55 poz. 551). 

2) Wzywanie stron zainteresowanych i sporzą
dzanie protokółu granicznego lub układu pojednaw
czego należy do mierniczego, prowadzącego prace 
scaleniowe; układ powyższy zatwierdza okręgowa ko
misja ziemska .łącznie z zatwierdzeniem stanu posia-
dania przed scaleniem (art. 31 ustawy). . 

\ 3) Szczegółowy pomiar winien obejmbwa~ 
wszystkie grunty, objęte obszarem scalenia i należą
ce do uczestników scalenia, z wyszczególnieniem 
każdej posiadłości według stanu, w jakim te posiad
łości znajdują się w chwili pomiaru. 

4) Ponadto winny być również ustalone, utrwa
lone i pomierzone granice i szczegóły wewnętrzne 
należących do uczestników scalenia gruntów, leżą
cych wewnątrz obszaru scalenia, lecz wyłączonych 
ze scalenia, oraz gruntów położonych poza obszarem 
scalenia, .Iecz wykazanych w tabeli likwidacyjnej lub 
akcie nadawczym jednostki administracyjnej, objętej 

. obszarem scalenia i należących do uczestników sca
lenia, o ile na te grunty brak dowodów pomiaro
wych, odpowiadających warunkom, wymienionym 
w p. a § 45. 

5) Sporne granice między właścicielami (posia
daczami) mierzone będą według wskazówek każdej 
ze stron z zaznaczeniem o tern w protokóle ustale
nia stanu posiadania przed ~caleniem. 

§ 45. 1) W wypadkach, przewidzianych w ustę
pach 2 i 4 art. 28 ustawy, należy postępować, jak 
następuje: . . 

a) o ile istnieją stare plany, odpowiadające wa
runkom, określonym w § 24 Instrukcji Tech
nicznej, .załączonej do rozporządzenia Mini
stra Reform Rolnych z dnia 13 lutego 1925 r. 
(Dz. U. R. P. N2 29, poz. 205), jak również 
dawne mapy katastralne, które na skutek 
wdrożonego postępowania scaleniowego zo
stały sprawdzone i poprawione, to należy 
uważać, ,że stary stan posiadania już zosŁał 
pomierzony, wobec czego dokonywanie no· 
wego pomiaru tego stanu jest zbędne; 

b) w braku planów, odpowiadających wyżej wy
mienionym wymogom, zaniechanie pomiaru 
dotychczasowego stanu . posiadai'lia moze na-

/ stąpić wyłącznie na mocy uchwały zebrania 
uczestników scalenia, powzi~tej wi«;:kszością 
2/3 wszystkich uprawnionych do głosowania, 
oddzielnie dla każdej jednostki administra
cyjnej, przyczem wspomniana uchwala win
na zawierać ścisłe określenie dQkumentu, 

• 

, I 



\ '.~ 

j ' 
i 

{ , 

.. \ ' 

'l . 

I 

648 Dziennik Ustaw. Poz. 306. :N2 52. 

przyjętego za podstawę do ustalenia startu 
posiadania przed scaleniem (pIali, rejestr po
miarowy. tabele likwidacyjne, akty notarjal
ne i t. ",). oraz klauzulę, wskazującą dokład
nie. w jaki sptlsób należy wyrównać usŁalo
ny na podstawie przyjętych dokumentów ob
szar stanu posiadania przed scaleniem po
szczególnych gospodarstw scalanych, w za· 
leżności od zwiększenia lub zmniejszenia siE: 
ogólnej powierzchni dąnej jednostki admini· 
stracyjnej, ujawnionego na skutek dokonania 
nowych pomiarów jej granic; 

c:) przy tak zwanym "ucząstkowym" stanie po
siadania mierniczy, prowadzący prace scale
niowe, określa na podstawie istniejących ' do
kumentów (p. d § 46) części pierwotnych mi· 
działów, będące w posiadaniu poszczególnych 

' uczestników scalenia, o ile 2/3 wszystkich 
uczestników scalenia nie zażąda szczegółowego 
pomiaru stanu posiadania przed scaleniem. 

.2} Zebrania uczestników scalenia, przewidziane 
'W ostatnich trzech ustępach art. 28 ustawy, winny 
się odbywać pod przewodnictwem miejscowego na
czelnika gminy (sołtysa, wójta, burmistrza) i· w obec
ności mierniczego, prowadzącego prace scaleniowe, 
Gl uchwały winny być ujęte w protokóły i podpisane 
w trybie § 33. , , 

3) Skargi na powyższe uchwały winny być skła
dane do powiatowego urzędu ziemskiego 'w ciągu 
14 dni od daty powzięcia uchwały; okręgowa komi
sja ziemska zaś winna je rozpoznać najpóźniej przy 
zatwierdzaniu stanu posiadania przed scaleniem 
,(art. 31 ustawy). 

§ 46. 1) Wykaz stanu (tytułów) posiadania, 
przewidziany w p. h art. 28 ustawy, sporządzony 
przez mierniczego dla każdej jednostki adminisŁra· 
cyjnej oddzielnie, winien zawierać w stosunku do 
każdego ,uczestnika scalenia: 

a) imię ' i nazwisko; 
b) obszary gruntów z wyszczególnieniem ich 

pochodzenia (ukazowe z oznaczeniem nume
rów tabelowych, zaserwitutowe, z podziałem 
wspólnot, hipoteczne i t. p.); 

c) uprawnienia i obciążenia służebnościowe i in
ne, tak przysługujące tym gruntom, jak' j cią
żące na nich; 

d) wyszczególnienie zebranych dokumentów i do- ' 
wodów. stwierdzających w myśl' ustępu 3 
art. 31 ustawy prawo własności względnie 
stan posiadania tych gruntów, z oznaczeniem 
'władzy lub osoby. która dany dokument wy
dciła, oraz numeru i daty jego sporządzenia; 
odnośnie do gruntów spornych winien być 
wyjaśniony stan sprawy spornej z wymienie
niem s;tron, spór wiodących, czasu trwania 
sporu, sądu. przed którym spór sit:: toczy 
i t. p.; 

I e) oznaćzenie gruntów wyłączonych ze scalenia 
z podaniem ich posiadania i obszaru według 
rejestrów pomiarowych oraz powodów ich 
wyłączenia; 

f) ogólny obszar scala,nych gruntów i ich sza
cunek według rejestru pomiarowo-szacun·, 
kowego. 

• 

2) Rejestry pomiarowo-szadmkowe winny być 
sporządzone oddzielnie dla każdej Jednostki admini
stracyjnej i winny zawierać nomenklatury, pochodze
nie, obszar ' i zaklasyfikowanie poszczególnych dzia
łek oraz szacunek ogólnego obszaru gruntów każde
go uczestnika scalenia w poszczególnych klasach. 

§ 47. 1) Mierniczy zarządza zwołanie zebrania 
uczestni,ków scalenia dla zaznajomienia ,ich z wyni
kami ustalenia stanu posiadania przed scaleniem. 

2) Na zebraniu ~em mierniczy odczytuje dane, 
dotyczące obszaru i szacunku gruntów, posiądanych 
przed scaleniem przez każdego z uczestników scale· 
nia, wysłuchuje opinji zainteresOwanych i na żądanie 
udziela im wyjaśnień. Nadto na ' tem zebraniu mier
niczy winien ogłosić. że celem dokładniejszego za
znajomienia się wszystkich uczestników scalenia z ich 
stanem posiadania przed scaleniem zostaną w dniu 
nast.ępnym po zebraniu złożone u miejscowego soł
tysa (naczelnika gminy, burmistrza) do przejrzenia 
w ciągu 7 dni wyciągi (wykazy) ze szczegółowych 
rejestrów pomiarowo·szacunkowych stanu posiadania 
przed scaleniem i odrys kalki klasyfikacyjnej tychże 
gruntów lub oryginały tych dokumentów. ' 
. 3) O dokonanych czynnościach i o dniu ' złoże· 
nia. u sołtysa (naczelnika gminy, burmistrza) do przej
rzenia powyższych dokumentów mierniczy niezwłocz
nie zawiadamia powiatowy urząd ziemski. 

4) Wyciągi (wykazy) ze szczegółowych rejestrów 
pomiarowo·szacunkowych, przeznaczone do złożenia 
u sołtysa na przeciąg 7 dni (p. i art. 28 ustawy). 
sporządza mierniczy oddzielnie dla każdej jednostki 
administracyjnej. Wyciągi (wykazy) te winny ' zawie· 
rać w stosunku do każdego uczestnika: 

a) imię i nazwisko; 
b) ogólne powierzchnie poszczególnych klas użyt

ków i ich szacunek; 
c) ogólny obszar i ogólny szacunek scalanych 

gruntów; 
d) ogólny obszar gruntów wyłączonych ze sca

lenia. 
5) Po upływie 7-miu dni mierniczy sporządza 

protokół. stwierdzający, że wyłożenie wymienionych 
dokumentów nastąpiło, z podaniem dat tego ,wyło
żenia. Protokół podpisują mierniczy i sołtys (naczel
nik gminy, burmistrz). 

Do art. 29. 

§ 48. 1) Dla przeprowadzenia klasyfikacji i osza
cowania scalanych gruntów (p. d art. 28 ustawy) 
mierniczy, prowadzący prace scaleniowe, zwołuje kolo 
misję szacunkową w składzie, przewidzianym wart. 29 
ustawy. 

2) W razie nieprzybycia w oznaczonym termi- . 
nie ani rzeczoznawcy, ani jego zastępcy. odnośna 
rada uczestników scalenia powołuje natychmiast no
wego rzeczoznawcę i zastępcę. 

3) Ilość wyodrębnionych przez komisję szacun
kową klas z reguły nie powinna przekraczać w grun
tach ornych liczby 8, a w łąkach i innych użytkach 5. 

4) W celu określenia wysokości ewentualnych 
dopłat (ustęp 2 art. 6 ustawy) i ustalenia szacunku 
poszczególnych gospodarstw scalanych. ubiegających 
się o poinockredytową w myśl art. 14 ustawy, ko· 
misja szacunkowa określa cenę 'rynkową jedllego ha 
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dominującej na obszarze scalenia klasy, opierająC' się 
na tranzakcjach, dokonanych na obszarze scalenia, 
lub w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich 2-ch lat. 

5) W wypadkach zaniechania pomiaru stanu po
siadania przed scaleniem (art. 28 ustawy) komisja 
szacunkowa przeprowadzi oszacowanie tego stanu 
posiadania w ten sposób, aby ustalenie wartości 
poszczególnych scalanych gospodarstw było możliwe 
bez dokonywania ich pomiaru. 

6) Postanowienia komisji . szacunkowej przy usta
laniu poszczególnycłl klas użytków, ich szacowaniu 
i innych czynnościach zapadają zwykłą większością 
głosów rzeczoznawców; przy równości głosów rozstrzy
ga głos przewodniczącego. 

7) W protokółach komisji szacunkowej, poza 
przebiegiem czynności i treścią zapadłych postano
wień, należy zamieszczać szczegółową charakterysty
kę każdej wyodrębnionej klasy gruntów oraz umoty
wowane odrębne zdania poszczególnych członków 
komisji. 

8) Protokóły komisji szacunkowej winny być 
podpisane przez członków komisji szacunkowej, bio
rących udział w klasyfikowaniu i szacowaniu, jak rów
nież przez specjalnych rzeczoznawców, o ile tacy 
byli powoływani, niezwłocznie po ukończeniu prac 
komisji. W razie braku któregokolwiek z wymaga
nych podpisów mierriiczy winien zamieścić w proto
kóle odpowiednie wyjaśnienia. 

9) W wypadkach wyjątkowych, gdy dokonanie 
wyborów rzeczoznawców i ich zastępców w trybie 
p. b art. 22 ustawy okaże się niemożliwe, może 
okręgowy urząd ziemski wyznaczyć ich z urzędu. 

§ 49. 1) Członkowie komisji szacunkowej 
(rzeczoznawcy, p. b ustępu 1 art. 29 ustawy) z wy
jątkiem mierniczego. prowadzącego prace scalenio
we, otrzymują za udział w czynnościach komisji sza
cunkowej zwrot kosztów podróży i diety według 
norm i zasad, ustalonych dla funkcjonarjuszów pań
stwowych IX stopnia służbowego, przyczem: 

a) za udział w czynnościach komisji wypłacane 
hędą pełne diety, chociażby czynność łącznie 
z podróżą trwala mniej, niż 24 godziny; 

b) opłata za przejazd podwodami winna odpo
wiadać przeciętnej cenie najmu koni w danej 
miejscowości, co może być stwierdzone przez 
komisarza ziemskiego; 

c) rachunki kosztów podróży winny być składa
ne w powiatowym urzędzie ziemskim naj

, później w terminie 14-~niowym po ukończe
niuczynności 'komisyjnej; 

d)w,}1płatę diet i kosztów podróży uskutecznia 
okręgowy urząd ziemski z kredytów, prze
znaczonych na wykonanie scalenia, na pod
stawie rachunków, zaświadczonych przez 
mierniczego, prowadzącego prace scaleniowe, 
i komisarza ziemskiego. 

2) Normy wynagrodzenia rzeczoznawców spe
cjalnych będą ustalały okn;:gowe urzędy ziemskie. 

Do art. 30. 

§ '50. 1) Przy stwierdzaniu, czy dotychczaso· 
we czynności mierniczego. wymienione wart. 28 
ustawy, wykonane zostały zgodnie z obowiązującemi 
przepisami, komisarz ziemski; 

a) bada pod względem formalnym dokumenty, 
sporządzone przez mierniczego w toku po· 

. wyższych czynności, i w razie potrzeby 'zarzą
dza uzupełnienie poszczególnych dokumentów; 

b) wysłuchuje skargi na czynności mierniCzego, 
wyszczególnione wart. 28 ustawy. 

2) Z dokonanych czynnQlci komisarz ziemski 
sporządza protokół, który podpisują, prócz k9misa
rza ziemskiego, mierniczy, prowadzący prace scale· 
niowe, oraz, obecni na zebraniu członkowie rady 
uczestników scalenia. 

3) W razie potrzeby może powiatowy urząd 
ziemski przed wniesieniem wykazów stanu (tytułów) 
posiadania na posiedzenie okręgowej komisji ziem
skiej (art. 31 ustawy) wystąpić do okręgowego urzędu 
ziemskiego z wnioskiem o zarządzenie sprawdzenia 
dokonanych pomiarów lub klasyfikacji i oszacowania 
gruntów. ' 

§ 51. 1) Ustalenia tytułów własności dokonywa 
komisarz ziemski na podstawie wykazu stanu (tytu
łów) posiadania (§ 46) i zebranych dokumentów (p. h 
art. 28 ustawy). 

2) Lista rzeczywistych właścicieli gruntów winna 
zawierać w stosunku do każdego właściciela powtó
rzenia potrzebnych danych z cz. I § 46 oraz wymie
nienie obecnego posiadacza danego gruntu. 

Do art, 31. 

§ 52. 1) Wykazy, wymienione wart. , 31 usta
wy, stanowią: 

a) wykaz stanu (tytułów) posiadania przed sca
leniem (§ 46), 

b) lista rzeczywistych właścicieli (§ 51) oraz 
c) plany klasyfikacyjne i rejestry pomiarowo

szacunkowe (pp. c i d § 42). 
2) Wysłanie powyższych wykazów do okręgo

wego urzędu ziemskiego nie wstrzymuje czynnoścJ 
przygotowawczych. dotyczących sporządzenia przez 
mierniczego projektu scalenia. 

Do art. 32. 

§ 53. 1) Wszystkie ~ użytki, przeznaczone dla 
jednego uczestnika scalenia, winny być w miarę moż· 
ności zamknięte w jednej obwodnicy. 

2) Jeżeli warunki miejscowe nie pozwalają na 
zastosowanie tego typu kolbnji, można różne użytki 
zamykać oddzielną obwodnicą; lecz przy zachowaniu 
warunku, ,aby poszczególne działki miały zapewniony 
dojazd. 

3) W wypadkach wyjątkowych, usprawiedliwio· 
nych warunkami topograficznemi, stosunkami wodo 
nemilub właściwosciami gleby, dopuszczalne jest 
wydzielanie poszczególnych użytków w dwóch' od
dzielnych działkach . Wszelkie dalsze rozdrobnienie 
jestniedopuszczalne bez specjalnego zezwolenia ohrt;
gowego urzędu ziemskiego. 

4) figury dzialekornych winny być zbliźorie 
W miarę możności do prostokątów, a długość' ich 
nie powinna przekraczać szerokości więcej, niż dz ie· 
sięciokrotnie. 

5) Przy projektowaniu sieci nowych dróg na 
obszarze scaleniowym należy przestrzegać następu· 
jących norm co do szerokości tych dróg łącznie 
z rowami: 
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e) dla dróg publicznych 11-12 metrów, dla 
,mniej ważnych 8-9 metrów; 

b) dla dróg, służących wyłącznie dla komuni
kacji wewm:trznej, 5-6 metrów; 

c) dla dróg dojazdowych do poszczególnych 
osiedli i parcel w miejscach; nie wymagają
cych rowów'przydrożnych, 3 metry; w miej
scach zaś, wy"lhagających rowów, 4.....;.5 metrów. 

6) Przy zmianie kierunku istniejących dróg pań
stwowych i samorządowych (§ 8) utrzymuje się ich 
szerokość, wykazaną w planach, a W " razie braku 
planów ~ istniejącą na gruncie. 

Do ar:t. art. 33i 34. 

§ 54. Mierniczy, prowadzący scalenie, wska' 
zując poszczególnym uczestnikom scalenia działki, 
projektowane dla nich na skutek scalenia, winien je
dnocześnie uprzedzić ich, że prowizoryczne wyzna
czenie projektu scalenia na gruncie nie uprawnia 
nikogo do objęcia w posiadanie, względnie do użyt
kowania, wyznaczonych działek przed wprowadze· 

. niem w posiadanie na mocy prawomocnego orzecze· 
nia okręgowej komisji ziemskiej (p. a art. 36 ustawy), 
oraz że winnym niezastosowania się do powyższego 
grożą skutki prawne za siłJl1owolne naruszenie cudzej 

.,' własności. 

I § 55. 1) O dniu wyznaczenia prowizorycznego 
projektu na gruncie mierniczy, prowadzący prace sca
leniowe, zawiadomi okręgowy urząd ziemski, który 
zarządzi sprawdzenie operatu pomiarowego i wyko, 
nanych na gruncie czynności pomiarowych. 

, 2) O wynikach przeprowadzonego sprawdzenia 
rewident pomiarów spisuje protokół, który w odpisie 
wręcza mierniczemu, prowadzącemu roboty, a o wy
niku rewizji niezwłocznie zawiądamia powiatowy urząd 
ziemski. 

§ 56. Na ogólnem zebraniu uczestników sca
lenia, zwołanem z zachowaniem przepisów art. 51 
ustawy, komisarz ziemski w obecnościmiernlcżego, 
prowadzącego scalenie, komunikuje każdemu uczest
nikowi scalenia obszar i szacunek wydzielonych dla 
niego na skutek scalenia gruntów, oraz warunki ob
jęcia w posiadanie tych gruntów (p. b art. 32 ustawy) 
i wzywa każdego uczestnika scalenia do złożenia 
oświadczenia. czy przedstawiony na zebraniu projekt 
przyjmuje, czy też odrzuca. Złożone w tym -przed
miocie oświadczenia stron, w szczególności podane 
przyczyny odrzucenia projektu, winny być zaproto
kółowane. 

Do art. 35. 

§ 57. Nadesłany operat olm::gowy urząd ziem
ski bad <;I pod względem prZlwnym i technicznym 
i w razie zauważenia braków zarządza jego uzupeł
nienie, 'poczem wraz ze swoją opinją wnosi na po
siedzenie okręgowej komisji ziemskiej. 

Do art. 36. 

§ 58. Utrwalenie granic poszczególnych dzia' 
,lek na podstawie zatwierdzonego projektu scaleniCl' 
na wezwanie okręgowego urz€:du ziemskiego usku
tecznia mierniczy, prowadzący prĘlce scaleniowe, 
:zgodnie Z przepisami technic;:znemi, obowiązującemi 
w tym względzie w urzędach ziemsl<ich. 

§ 59. Po zakończeniu prac nad utrwaleniem 
granic na gruncie zjeżdża na miejsce komisarz ziem
ski i na zwołanem w tym celu zebraniu ogóJnem 
uczestników scalenia; ważnem bez względu na ~i1ość 
obecnych, ogłasza zebranym, że od tej chwili stają 
się posiadaczami gruntów, wydzielonych im według 
zatwierdzonego projektu scalenia, oraz ogłasza zarzą
dzenie okręgowego urzędu ziemskiego o rozwiązaniu 
rady (rad) uczestników scale{lia. Z powyższych czyn 
ności komisarz ziemski sporządza na miejscu protokół. 

Do art. 39. 

§ 60. 1) UChWZlły O zaniechanie postępowania 
scaleniowego. zapadłe na ogólnem zebraniu upraw
nionych uczestników scalenia, winny być podpisane 
przez głosujących za tern zaniechaniem, e własno
ręczność podpisów winna być stwierdzona przez na
czelnika gminy (wójta, sołtysa burmistrza). Uchwały 
te winny być składane do powiatowego urzędu ziem
skiego, który po stwierdzeniu ich prawomocności 
przesyła je wraz ze swoją opinją o tern, czy względy 
gospodarcze pozwalają na to zaniechanie, do okr~· 
gowego urzt;du ziemskiego w celu wniesienia na po· . 
siedzenie okręgowej komisji ziemskiej. 

2) Uchwały, uznane przez powiatowy urząd ziem
ski za niepra.womocne, komisarz ziemski dołącza do · 
akt sprawy, powiadamiając zainteresowanych na piś.
mie za pośrednictwem urzędu gminnego o swojej 
decyzji. 

3) Spowodowane rozpoczE;tem postępowaniem ' 
rzeczywiste koszty w wysokości, określonej . przez 
okr~gowy urząd ziemski, ponoszą uczestnicy scale
nia, którzy powzi~li uchwałę o zaniechanie postępo
wania scaleniowego. Naleinekwoty będą w całości 
wpłacone do Państwowego Banku Rolnego najpóź
niej 31 października w roku następnym po uprawo
mocnieniu się orzeczenia · okręgowej komisji ziem
skiej ci zaniechaniu post~powania scaleniowego. Do 
należności tych mają zasto$owanie przepisy cz. 2 § 18 , 
oraz §§ 19 i 20. 

IV. P r a w a o s ó b tr z e c i c h. 
Do Drt. 40. 

§ 61. 1) W wypadkach, gdy poszczególnedzial
ki gruntów, należące przed · scaleniem do jednego 
właściciela, są nierównomiernie obciąione na rzecz 
osób trzeCich (służebności osobiste, prawa l,Iiytko· 
wania, zastawu, najmu, dzierżawy i t. p.), komisarz 
ziemski przy układaniu listy uczestników .scalenia : 
w myśl § 51 winien dokłt:lonie oznaczyć obciążenie 
każdej działki zosobna. Od dnia wpisania. ostrzeże
nia (adnotacji) w myśl art. 18 ustawy właŚCiwy urząd 
zawiadamiać winien powiatowy urząd ziemsk.l o wszel· , 
kich zmianach, jakie od dnia tego zajdą w obdąże-

. niach hipotecznych gruntów, których dotyczy ostrze- . 
żenie (adnotacja). 

2) Komisarz ziemski winien dążyć do osii!\gnię
cia zgody pomiędzy wierzycielami hipotecznymi, któ
rych wierzytelności nierównomiernie obciążały przed 
scaleniem poszczególne działki jednego właściciela, 
aby te obciążenia mogły być :lamieszqone w jednym 
wykażie obciążeń nowej działki tego* właśc.idel~ 
w uzgodnionym przez wierzycieli porządku pierws~(lń" 
stwa wpisów. Ugoda cąłkowita lub qęśc:iQWi'-, po" . 
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delia do wiadomości urzędów żiemskich przed spo
rządzeniem projektu scalenia, winna być zatwierdzona 
przez' okręgową komisję ziemską i dołączona do akt 
scalenia jako podstawa do uregulowania hipoteki 
scalanych gruntów. 

3) Jeżeli ugoda taka nie zostanie osiągnięta, 
wówczas przy ustaleniu działki, którą dany uczestnik 
scelenia ma otrzymać w wyniku scalenia wzamian za 
dawne działki, nierównomiernie obciążone na rzecz 

' Osób trzecich, należy osobno oznaczyć rozmiar gruntu 
wydzielonego w nowej działce wzamian za każdą 
z dawnych działek, nierównomiernie . obciążonych na 
rzecz osób trzecich. 

'Do art. 41. 

§ 62. 1) Jeżeli wdrożenie postępowania egze
kucyjnego przymusowej sprzedaży dotyczy gruntów, 

· Qbj~tych postępowaniem scaleniowem, sąd właściwy, 
względnie komornik sądowy, zawiadomi powiatowy 
urząd .ziemski tak o wdrożeniupcistępowania egze-

, kucyjnego, jak i o jego wyniku. _ 
2) Jeżeli postępowanie scaleniowe zostaje wdro

. żone w odniesieniu do gruntów, które są przedmio~ 
tern postępowania egzekucyjnego, to uprawomocnio-

.. ne orzeczenie okręgowej komisi~ ziemskiej (art. 18 
ustawy) wiIino być udzielone do przejrzenia sądowi, 
względnie komornikowi sądowemu, który uczyni od
powiednią wzmiankę o tern w aktach postępowania 
egzekucyjnego. ' . 

§ 63. 1) Okręgowy urząd ziemski bezzwłocznie 
po uprawomocnieniu się orzeczenia okręgowejko
misji ziemskiej, zatwierdzającego projekt scalenia, 

:. ; ;awiadomi o tern sąd właściwy, względnie komorni
" ka sądowego, wymieniając sprawę egzekucyjną i do

łączając odpis orzeczenia. 
2) Sędzia, względnie komornik sądowy, prowa

dzący postępowanie egzekucyjne, poda w terminie 
licytacyjnym do WiadomOŚCi stan toczącego się po
stępowania scaleniowego, widoczny z uskutecznio
f1ych w księdze wieczystej (hipotecznej) ostrzeżeń, 
lub według udzielonego do akt sprawy odpisu orze
c~enia, zatwierdzającego projekt scalenia,a zarazem 
iwróci uwagę na postanowienia art. 41 ustawy 

" O wpłyWie postępowania scaleniowego na tok postę-
, . 'powattia egzekucyjnego. . 

. 3) Sąd, względnie komornik sądowy, prowadzący 
, postępowanie egzekucyjne, na żądanie osób intere

,- . sowanych ściągnie dla masy egzekucyjnej od zobo· 
. , , wiązanego do dopłaty ustalone w postępowaniu sca· 

lęniowem dopłaty, biorąc za podstawę (tytuł) do 
., . egzekwowania tych kwot prawomocne orzec~enie 
' .. " o,kręgowej komisji ziemskiej. 

§ 64. Wyrok adjudykacyjny na obszarze wo· 
Jewództw, wymienionych w § 73, uchwala przybicia 
targu na obszarze województw poznańskiego i po
morskiego, a na obszarze województw: krakoWskie-

". go, lwowskiego, stanisławowskiego . i tarnopolskiego 
. uchwała sądu egzekucyjnego, dozwalająca przenie
sienie prawa własności na rzecz nabywcy na pod
stawie udzielonego przybicia targu, stanowią dla na-

· bywcy podstawę do uzyskania wobec komisarza 
ziemskiego dopuszczenia go na miejsce dawnego 

,właściCiela do postępowania scaleniowego i umie-
· szczenia go w wykazie uczestników scalenia. W wy-

6'1 " 
. .. ,j.:.':. ... 

padkach, gdy w drodze przymusowej ' licytacji zml~
ni właściciela tylko część gruntów poszczególnego 
uczestnika scalenia, okoliczność tę należy uwzglEldnić 
w projekcie scalenia. 

Do art. 42. 

§ 65. Dzień zapisania do hipoteki ostrzeżenia 
,(adnotacji) o wdrożeniu postępowania scaleniowego 
jest miarodajny dla ' przebiegu postępowania dobró
wolnego przetargu. Od dnia tego aż do wykonania 
sprostowania wpisów hipotecznych (art. 45 ust<;lwy) 
postępowanie dobrowolnego przetargu nie może być 
wszczęte, a wdrożone przedtem winien ·. sąd wstrzy
mać na wniosek któregokolwiek uczestnika tego po
stępowania. Wznowienie wstrzymanego postępowa
nia dobrowolnego przetargu nie moze nastąpić ' przed 
dokonaniem sprostowania wpisów hipotecznych (.art..45 
ustawy). . 

Do art. 43. 

§ 66. Sąd, który prowadzi postE:pciwanie b ~nie
sienie współwłasności przez podział w naturze, względ
nie o wyznaczenie drogi koniecznej (o przyznanie 
prawa przechodu), winien udzielić powiatowemu urzę
dowi ziemskiemu pisemnego wyjaśnienia o . t~eścJ 
i przedmiocie postępowania oraz umożliwić na jego 
żądanie przejrzenia aktów, które 'moie także przesłać 
mu w' całości do zapoznania się z ich treścią. 

§ 67. 1) Komisarz ziemski winien w spr~wach 
rozdziału współwłasności w naturze, jeżeli podżiał 
w naturze nie powoduje nadmiernego rozdrobnienia 
gruntów scalanych i tworzenia dz~ałek, niezdolnych 
do samoistnego gospJdarstwa, dążyć do prze
prowadzenia podziału w drodze umowy stron i wy
dzielenia każdemu ze współwłaścicieli równowaznika 
ze scalanych gruntów, odpowiedniego wartości jego 
współwłasności, z zachowaniem terytorjalnie obowią
zujących przepisów o przenoszeniu prawa własności. 
W tym celu na żądanie komisarza ziemskiego współ
właściciele spiszą ugodę, którą komisarz ziemski 
podda zatwierdzeniu okręgowej komisji ziemskiej. 
Treść ugody może ulec zatwierdzeniu, o ile w niej 
współwłaściciele zgodzą się na to, aby każdemu za' 
miast współwłasności wydzielona została V{edle prze
pisów o scalaniu gruntów odrębna działka gruntowa. 

. 2) W wypadku; gdy uczestnicy współwłasności 
nie chcą spisać umowy na jej podział fizyczny, ko
inis<,lTZ ziemski winien dążyć, aby za grunty należące 
do współwłasności wydzielona została taka działka, 
której podział fizyczny nie będzie Wpływał ujemnie 
na całokształt wyników scalenia. 

§ 68. W wypadku, gdy podział fizyczny po
woduje nadmierne rozdrobnienie gruntów, komisarz 
ziemski winien to wyjaśnić stronom, zaniechać sta
nowczo przeprowadzania podziału fizycznego, dążyć 
do ugody stron na spłaty pieniężne ich udziałów 
współwłasności i do objęcia muntu przez jednego 
ze współwłaścicieli. Ugodę taką również poddać 
należy zatwierdzeniu okręgowej komisji ziemskiej. 
O ile ugoda taka nie, przyjdzie do skutku przed 
zatwierdzeniem ' stanu posiadania przed scaleniem 
(art. 31 ustawy), komisarz ziemski pozostawi dalszy 
bieg sprawy do rozstrzygnięcia sądowi, dążąc do 
tego, aby w wyniku scalenią zostala wydzielona 
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taka działka gruntu, która mogłaby ule:: podziałowi 
bez ujemnych skutków dla całoksztdtu wyniku sca
lenia. 

§ 69. W wypadku ustanowienia służebności 
przeprowadzenia rurociągów (ustęp _ostatni art. 43 
ustawy) wyniki postępowania wraz z planem winny 
być udzielone mierniczemu, który je w prOjekcie 
scaleni~ uW4ględni w taki sposób, aby przez to pro'" 
jektowane przy scaleniu drogi i rowy nie doznały 
uszkodzenia. Właściwa władza, przeprowadzająca 
w drodze' przymusowej rzeczone służebności, wstrzy
ma przyznanie odszkodowania, jakie winno być przy
znane tym osobom, którym obciążone służebnościa
mi grunty przypadną na podstawie wyn'iku scalenia 
(c:I'l'tn 36 ustawy), do, czasu zatwierdzenia projektu 
scalenia. 

Do 'art. 44. 

§ 70. 1) Sąd, opierając się na orzeczeniu okrę
gdweJ komisji ziemskiej o wdrożeniu postępowania 
scaleniowego (art. 18 ustawy), zestawi wykaz wszyst
kith sporów zawisłych o grunty, będące przedmio
tem scalenia, i o treści i stanie każdego sporu za
wiad()mi powiatowy urząd ziemski. Komisarz ziem- 
sRir.-' ·zwróci swe starania o zawarcie ugody przede
wsiy~tkiem do takich spraw, których przedmiotem 
sporu jest część, a riie ,całość gruntów danegouczest
nika scalenia, podlegających scaleniu. W ugodzie 
ózna~zenie prZedmiotu (gruntu) należy poprzeć do
łącZeniem planu, względnie treść ugody ustalić ogól
nikowo w formie przyznania przez pozwanego (do
tychczasowego posiadacza) powodowi prawa uiyska
nia priy scaleniu równoważnika spornego gruntu 
kosztem zmniejszenia przeznaczonej dla pozwanego 
działki, lub w formię zrzeczenia się przez powoda 
jego pretensji. 

2) Oryginał ?alwierdzonej przez okręgową ko
misję żiemską ugody należy dołączyć do akt scale
nia; a zaświadczony odpis przesłać do akt proceso
wych sądowi. 

v. S P r o s t o w a n i e w p i s ó w w k s i ę g a c h 
g r u n t o w Y c h (h i P o t e c z n y'c h). 

Do art. 45.' 

§ 71. 1) Na obszarze województw: krakowskie
go, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego 
okręgowy urząd ziemski prześle właściwemu sądowi 
apelacyjnemu prawomocne _ orzeczenie okręgowej 
względnie głównej komisji ziemskiej, zatwierdzające 
projekt scalenia, z dołączeniem zaświadczonych odpi-

' S9W niezbędnych dokumentów, sporządzonydp.v toku 
postępowania scaleniowego (art. art. 40,43 i 44 ustawy), 
bądź złażonych przez- strony (uczestników scalenia), 
oraz dokumentów, wymienionych w pp. 1, 2 i 3 § 91' 
rozporządzenia ministerjalnega z dnia 21 maja 1916 r. 
(au str. Dz. U. N2 148). Projel<t karty posiadania (p. 3 
§ 91 austr. rozp. z dnia 21 maja 1916 r.) winien być 
sporządzony w ten spasób, aby grLjnty jednego właś
ciciela by,ły pomieszczone w jednym wykazie hipa
tecznym, o ile nie stoi temu -na przeszkodzie ich nie
równomierne obciążenie (§ 61 nin. rozp.). Sąd ape
lacyjny poweźmie decyzję w myśl § 94 austr. rozpo
rządzenia z dnia 21 mt!ja 1916 r. i prześłe akty właś-

ciwemu sądowi celem sprostowania księgi grunta
wej lub założenia jej na nowo, stosownie da powzię-
tej decyzji. . 

2) Sprostowanie lub zalożenie na nowo ksiąg 
gruntowych lub części księgi gruntowej nastąpi przy 
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 grudnia 
1906 roku a sprostawaniu ksiąg gruntowych (austr. 
Dz. P. N2 246) na podstawie dostarczonych aktów. 

§ 72. Na obszarze województw poznańskiego 
i pomorskiego okręgowy urząd ziemski weżwie właś~ 
ciwy sąd do sprostowania księgi gnintowej. Ob wez· 
wania tego należy dołączyć urzędawnie zaświadczo" 
ne: orzeczenie prawomocne okręgowej względnie 
głównej komisji ziemskiej, zatwierdzające projekt sca~ 
lenia, wraz z kopją planu · i rejestrów pomiarowych;; 
araz odpisy niezbędnych dokumentów, sporządzo~ 
nych wtoku postępowania scaleniowego (art. 40, 43 
i 44 ustawy), bądź złożonych przez strony (uczestni
ków scalenia). Wezwanie to wykonywa sąd w myśl 
§.39 niemieckiej ordynacji hipotecznej. 

§ 73. Na obszarze województw: bi.alosŁockie·' 
go, kieleckiego, lubelskiego. łódzkiego, nowogródi-, 
kiego, poleskiego, warszawskie,go, wiłeńskiega i, wp~ 
łyńskiego szczegófhie do tego upoważniony pełno
mocnik okręgowego urzędu ziemskiego składa pisa-, 
rzowi hipotecznemu dokumenty, w poprzednim para. 
grafie (§ 72) wymienione, oraz pełnomocnictwo i ze,
znaje wniosek a sprostaw.anie księgi lub akt hipo
tecznych zgodnie z wynikami scalenia, tudzież pro
jektuje treści do wykazu hipotecznego. 

§ 74. Jeżeli przedmiatem postępowaniascale
niowego były równocześnie nie tylko grunty, mająće 
urządzoną hlpotekę, ale i takie, dla których księgi ·. 
lub akty hipoteczne dotychczas założone · nie były, 
należy w dotychczasowej księdze lub · a'stach hipo
tecznych zamieścić wzmiankę, jakie wpisy i obciąże
nia mają być przeniesione do księgi lub akt hipo
tecznych gruntów, nie mających dotąd urządzonej 
hipoteki, przy wywołaniu ich do regula;cji pierwiast~ 
kowej z tem zastrzeżeniem, że przeniesieniu ulegną ' 
również ,wszelkie póZniejsze zmiany w tych obciąże
niach i wpi~ach. Wzmianka ta będzie wykreślon.a ; ó,:i" 
jednostronny wniosek pełnomocnika okręgowego. 
urzędu ziemskiego po hipatecznem uregulawaniu ta
kiej nieruchamości. . 
Do art. 46; 

§ 75. · 1) Postanowienia art. 46 mają zastoso
wanie na obszarze b. Królestwa Polskiego i . okręgu 
sądowego białostockiego. Na pozostałym obszarze ' 
byłej dzielnicy rosyjskiej postanowienia art. 46 usŁa-' . 
wy będą miały zastosowanie po wprowadzeniu na 
tym obszarze powiatowych wydziałów hipotecznych~ 

2) Wywołanie do regulacji pierwiastkowej na~ 
stępuje przed właściwym pisarzem hipotecznym na 
wniosek bądż strony interesawunej, bądź pełnamoc
nika okręgowego urzędu ziemskiego. 

3) Termin trzymiesięczny do regulacji liczy się 
od daŁy obwieszczenia (ustęp t art: 46 ustawy). 

§ 76. 1) W wypadku, przewidzianym w § 74,~ 
pełnomocnik okrt:gowego urzędu ziemskiego ze ma 
wniosek i zaprojektuje treści do wykazu ' hipotecz~}e. 
go nowozakładanej księgi hipotecznej w przedmtocie , 
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wpisu ścieśnień, podlegających wykreśleniu z wyka
zu dawnej księgi hipotecznej. 

2) Obwieszczeń (ustęp 2 art. 46 ustawy) do
kon~ pisarz hipoteczny. 

§ 77. Po zeznaniu protokółu wywołania grun
tów do pierwiastkowej regulacji hipotecznej okręgo· 
wy urząd ziemski zarząd z i ogłoszenie tego wywola
nia prz,ez właściwego soltysa na. zebrańiu gromadz
kiem jednostki, wzgłędnie jednostek administracyj
nych, czyli w każd e j wsi , . obj ę t e j scale niem, dążąc, 
aby przy tern ogłoszeniu interesowani powiadomieni ' 
byli o terminie wyznaczonym do pierwiastkowej re' 
gulacji. 

Do art. 47. 

leniowego, względnie na jego podstawie, i że w myśl' 
art. 48 ustawy wolne są od opłat skarbowych. 

VI. P r z e p i s Y p r z e j ś c i o w e. 
Do art. 50. 

§ 8t. Sprawy scaleniowe, w których nie za
padły decyzje przedstanowcze okręgowej komisji 
ziemskiej, , lecz zostały powzięte uchwały ostateczne, 
których prawomocność została należycie stwierdzona, 
będą kończone według przepisów, na podstawie któ
rych sprawy te zostały doprowadzone do 'uchwały 
ostatecznej, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych 
w p. p. a, b i c art. 50 ustawy. , , 

\,..; ,., 

§ 82. Jako akta postępowania scalenioweg~,. 
' w rozumieniu przepisów, zawartych w p. p. ·aj b 

§ 78, 1) O dokonaniu wpisów w księgach wie- , i C art. 50 ustawy, należy uważać takie akta, .które 
czystych (hipotecznych), zgodnie z wynikami prze- obejmują całokształt dokonanego scalenia. 
prowadzonego scalenia gruntów, sądy, względnie ' 
wydzil:3ły hipoteczne, zawiadomi ą właśCicieli, wierzy. § 83. 1) W sprawach scaleniowych, w któryq, 
cięli hipotecznych i wszystki e osoby. na rzecz któ. zapadły decyzje przedstanowcze. lub w których zo
tych zap isane są pewne prawa. w wykazachh ipo- stały powzięte uchwały ' ostateczne, . wysokość opłat 
tecznych czy to ksiąg sprostowaniu uległych, czy za techniczne wyko:lanie scalenia ze sporządzeniem ' 
wywołanych do regulacji pierwiastkowej. operatu pomiarowego wynosić będzie: . ' . 

2) Wierzyciele hipoteczni. zabezpieczeni na nie. a) z pomiarem ' stanu posiadania przed ,scalę' 
ruchomościach, objętych postępowaniem scalenio. ' niem po 10 zł . z I ha gruntów mierzopy,,c;h: 
wem, mogą w ciągu dni 14 od dnia doręczenia im b) bez pomiaru stanu posiadania przed scale-
zawiadomienia o sprostowaniu ' wpisu zwrócić się do leniem po 7 zł . z 1 ha gruntów mierzonych. 
sądu. właściwego do przeprowttdzenia sprzedaży 2) Sumy, wpłacone przed dniem 1 stycznia 
p rzymusowej danej nieruchomości. z ' wnioskiem 1923 r. na poczet opła t za , powyższe prace scale~ 
o wydzielenie na poczet ich nale z nościi ściągnięcie nlowe, będą zaliczone jako odpowiednia procentowa 
tych sum. które właś ciciel ma przyznane orzecze- c~ęś.ć nal~żności. w e dług norm, b~owiązującyc~ w c~a: 
niem okręgowej komisji . ziemskiej tytułem dopłaty sle ,::h ~I~zczenla. Do pozosta!e~ proc~nt_oweJ qęSCl 
dla wyrównania wa rtości dz'iałki . wydzielonej mu I nalez~osCl będą stosowane ",:yzel wymlemo?e normy. 
przy scalaniu. Sąd przeprowadzi rozdział ściągnię- . 3) Sumy. wydane w zw,ąz~u zesc.aleme.m w,po
(ych dopłat wedlug prz episów o podziale ceny, osiąg - ' Y"yzszych spr~wach na eksper~yzy n:eIJoracYJn~. na
niętej przy sprzedaży nieruchomości przez Iicytację , Jem robotnlkow. kupno mateqało.w l t.. p., a me. po

Dc> art. 48 

§ 79. I) Należytościpisarzy hipotecznych. zwią
zane z wykonaniem sprostowania wpisÓw hipotecznych 
oraz pierwiastkową regulacją hipoteczną (ustęp 2 
art. 48 ustawy). pokrywać będą właściwe ()kręgowe 
urzędy żiemskie z kredytów n9 wykonanie scalenia, 
na", podstawie wykazów opła t. składanych w tym celu 
przez pisarzy hipotecznych. " . 

2) Przy wnioskach o wywołanie nieruchomości 
do pierwiastkowej regulacji hipotecznej, okręgG>we 
urzędy ziemskie. na żądanie pisarzy hipotecznych, 
udzielają hn odpowiedni.ch zaliczek na pokrycie 
kosztów związanych z założeniem nowych ksiąg 
hipotecznych. 

, , § 80. Wszelkieugoay. żawarte i zatwierdzone 
VI . trybie art. art. 9 i 44 ustawy. oraz umowy, za· 
warte w myśl artl 22 ustawy przez radę uczestników 
scalenia i zatwierdzone w trybie końcowego ustępu 
art. 22 ustawy, względnie zaakceptowan~ w myśl 
p. a cz. 2 § 37, oraz umowy. zawarte 'w myśl art. 23 
przez okręgowy urząd ziemski z mierniczymi, jak 
również przedwstępne umowy w sprawie nabycia 
gruntów przez uczestników scalenia w toku postę
powania scaleniowego. zawarte w myśl ust. 2 art. 14 
ustawy i p.g art. 7 ustawy. winny I?yć zaopatrzone 
przez - okręgowy urząd ziemski klauzulą,stwierdza· . 
jącą, że zawarte zostały w toku postępowania sca' 

brane dotychczas przez urzędy ziemskie od zamte-
resowanych uczestników scalenia, będą przeracho
wane na zasadach, wyszczególnionych w § 2 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 
1924 r. o przerachowaniu . zobowiązań prywatno· 
prawnych (Dz. U. R. P. Ng 42 ' poz . 441). 

§ 84. Nalezności. przewidziane w poprzednim 
paragrafie. na które nakazy płatnicze' uprawomocniły 
się, względnie uprawomocnią się w c iągu 14 dni po 
ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia, będą pob rane 
w trybie przewidzianym w C2. cz. 4 i 5 § 21. 

§ 85. Należności, przewidziane w §83, na 
które nakazy płatnicze nie lostały wysłane. lub wy
słane nakazy zostały uchylone. będą ustalone i po
brane w trybie. przewidzianym w §§ 15-20 i C2. 3 

§ 21. . 

, § 86. Z dniem ogłoszenia niniejszego rozpo
rządzenia tracą moc obowiązL!jącą wszelkie przepisy 
w przedmiotach, unormowanych niniejszem rozpo
rządzeniem. W szczególności tracą moc rozporzą
dzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 
l ~24 r. (Dz. U. R. p; Ng 26 poz. 266), z dnia 24 maja 
1924 ' r. (Dz. U. R. P. N2 55 poz. 550) oraz z dn'ia 
21 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Ng 46 poz. 318)'-
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