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T R E Ś Ć:
ROZPORZf\OZENIR. R1\OY MINISTRÓW:

Poz.:

390-z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzorowych. utworzonych
, przy parcelacji nieruchomości ziemskich, przeprowadzanej przez okręgowe urzędy ziemskie. .
391-z dnia 6 maja 1927 r. w sprawie przeniesienia
tecznego przy sądzie okręgowym w Grodnie do
w Pińsku. • • • • • • • 1 • • • •
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ROZPORZE\DZENlE\ MINISTRÓW:'

Poz.:

392-Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r~ o warunkach przyjmowania druk6w do prz~
wozu pocztą. • • . • • • • • • • . • . •
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393-Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie wykonywania przez mierniczych prac
pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego • • . • . • • . • • • "
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394-Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1927
wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w

r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie
Kaliszu • • • . . • . • • . • • . • •
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395 - Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Dyrekcyjnej Rady
Kolejowej. • • • • • • • • ' !
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OŚWIROCZENIE RZE\DOWE

Poz.:

396- z dnia 29 kwietnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez HiszpanJę międzynarodowego
mienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij •
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397-Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w polskiem tłuma
czeniu art. 2 traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego
w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Dziennik Ustaw. Poz. 390.

390.
Rożporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 27 kwietnia 1927 r.

sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzorowych, utw orzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskich, przeprowadzanej przez okrt(-

VI

gowe

urzędy

ziemslde.

Na mocy cz. 3 art. 60 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P.
z 1926 r. N2 1, poz. 1) zarządza się co następuje:

§ 1. Utworzone na mocy postanowień, zawartych w pierwszych dwóch zdaniach cz. 2 art. 60 ustawy
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej
g'ospodarstwa wzorowe (ośrodki), o ile nie otrzymają
specjalnego przeznaczenia (na cele szkolne, społeczne
i t. p.), sprzedane będą przez okręgowe ufZE:dy ziemskie
osobom prywatnym.
,

§ 2. Prawo nabycia gospodarstw wzorowych,
utworzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskiej,
wykupionej na mocy wykazu imiennego, służy krew'
nym pierwszego stopnia b. właścicie l i tej nieruchomości, po cenie jej wykupu, pod warunkiem posiadania przez tych krewnych l<walifikacyj rolniczych,
jeżeli ci krewni nie są właścicielami samodzielnych
gospodarstw rolnych, lub jeżeli zobowiążą się do
sprzedania posiadanego samodzielnego gospodarstwa
nabywcy względnie nabywcom, zatwierdzonym przez
okręgowy urząd ziemski. ' ' ,,§ 3. Wezwanie pomienionych krewnych do
k upn a utworzonych gospodarstw wzorowych dokonane będzie przez ogłoszenie w "Monitorze Polskim",
w gazecie właściwego województwa oraz wjednem
piśmie fachowo-rolniczem i jednem codziermem, które
v.ryznaczy prezes okręgowego urzędu ziemskiego.
W ogłoszeniu należy wskazać obszar i cenę utworzonych gospodarstw wzorowych oraz wyznac,zyćco najmniej czterotygodniowy okres czasu, w cią
gu którego pomienieni hewnimogą złożyć do okrę
gowych urzędów ziemskich oświadczenie na piśmie,
iż pragną być nabywcami sprzedawanych gospodarstw
wzorowych i gotowi są wpłacić stosownie' do art. 72
ustawy z dni a 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej najmniej 25% ceny kupna; do deklaracji tej winny być dołączone dokumenty, stwierdzaJące stopień pokrewieństwa, kwalifikacje rolnicze o raz
o świa dczenie, że zgłaszający się nie jest właścicielem
samodzielnego gospodarstwa rolnego lub też zobowiązuje się ~do sprzedania posiadanego gospodarstwa
nabywcy względn ie nabywcom, zatwierdzonym przez
okręgowy urząd ziemski.
,
'

§ 4.

§ 5. Po uznaniu złożonych oś wiadcze ń i dokumentów za dostateczn e okręgowe urzędy ziemskie
wyznaczą na nabywców tych, których kwalifikacje
rQlnicze uZl!alle będą za najwyższe .oraz którzy dają
największą pewność, że będą osobiśCie prowadzili
nabyte gospodarstwo wzorowe. Przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo służy zasłużonym żołnierzo m
I inwalidom f\rmji Polskiej oraz polskich formacyj

ochotniczych, a następnie rodzinom (wdowom i sierotom), pozostałym po poległych -żołnierzach Rrmji
Polskiej oraz polskich formacyj ochotniczych.

§ 6.

W razie braku pomienionych krewnych,
ich w terminie wskazanym w ogło
szeniu (§ 4), uznania zg łaszających się za nieposiadającyc h kwalifikacyj rolniczych, lub też odmowy albo odstąpi enia z ich strony od nabycia sprzedawanych gospodar~w wzorowych, okręgowe urzędy ziemskie zarządzą sprzedaż tych gosp odarstw z przetargu.
niezgłoszenia się

§ 7. Do udziału w przetargu dopuszczeni będą
dotychczasowi d zierżawcy parcelowanych majątków
o raz zawodowo wykształce ni rolnicy, nie będący wła
ścicielami samodzi e lnych
(niekarłowatych) gospodarstw rolnych , którzy:
a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotychczasowym stanie zakłady przemysłu rolnego, trwale zabudowania lub specjalne cenne kultury, których istnienie spowodowało
utworzenie gospodarstwa wzorowego;
b) zobowiążą się osobiście zarządzać gospodarstwem wzorowe m;
c) zobowiążą się wpłacić w ciągu 7 ' dni po wykonalności przetargu najmniej 250lo ofiarowa·
nej ceny tytułe m zadatku, przewidzianego
wart. 72 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej;
d) złożą wadjum przetargowe w wysokości 10%
ogłoszo nej ceny szacunkowej sprzedawanego
gospodarstwa.
Za dotychtza's oviych dzierżawców parce·
majątków w rozumieniu § 7 niniejszego
rozporządzenia uznaje się nietylko dotychczasowych
dzierżawców majątku, z którego wydzielono sprzedawany ośrodek, lecz wszystkich tych dzierżawców, którzy stracili dzierżawy w związku z akcją parcelacyjną
lub osadniczą, prowadzoną na mocy' ustaw o wyko-

§ 8.
lowanych

naniu reformy rolnej i o nadaniu ziemi. Za zawodowo wykształconych w rozumieniu tegoż 9 7 uznaje
się roln ików, którzy ukończyli średnią lub wyższą
szkołę rolniczą lub ogrodniczą albo też szkolę rolniczą lub ogrodniczą niższą , lecz przynajmniej przez
5 lat gospodarowali z dobrym wynikiem w jednostkach gospodarczych o typie, zbliżonym do objektu,
stanowiącego ,przedmiot przetargu. Za posiadających
kwalifikacje rolnicze w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uznaje się tych, którzy albo posiadają zawodowe wykształcenie wedle określeń niniejszego
paragrafu, albo u kończyli niższą szkołę rolniczą lub
ogrodniczą, albo . też co najmniej w ciągu pięciu I.at
prowadzili gospodarstwa rolne lub ogrodnicze.

§ 9. 1) Stawający do przetargu winni przed
oznaczonym w ogłoszeniu (§ 10) terminem złożyć
we właściwym okręgowym urzędzie ziemskim w opieczętowanej kopercie oświadczeni e, jaką najwyższą
cenę ofiarowują za . sprzedawane gospodarstwa.
2) Do oznaczonego w cz. 1 niniejszego paragrafu oświadczenia winny być dołączone:
a) dokumenty, stwierdzające, że stawający do
przetargu należy do dzIerżawców parcelowanych majątków lub zawodowo wykształco
nych rolników.

N2 44. '
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b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego, lub że zobow iązuje się do sprzedania posiadanego
gospodarstwa;
c) zo bowiązania, oznaczone w punktach a, b i c
§ 7 nin iejszego rozporządzeni a;
d) dowody udziału w pracy społecznej-zwłaszcza
w dziedzinie rolniczej;
e) dowód złożenia wadjum (p. d § 7).

§ 10. 1) Zarządzenie przetargu dokonane będzie:
a) przez 'zamieszczenie ogłoszenia w "Monitorze
Polskim", w gazecie właściwego województwa,
w jedne m piśmie fachowo-roin~czem i jednem
codzien ne m, których wybór należy do prezesa okr ęgowego urzędu ziemskiego;
b) przez równoczesne wywieszenie ogłoszenia
w lokal ach wszystkich okręgowych urzędów
ziemskich oraz w lokalach powIatowego urzę
du zie mskiego i starostwa wedle położenia
sprzedawanego gospoda rstwa.
2) W ogło szeniu o przetargu n~leży wskazać:
a) nazw ę, po lożenie i obszar sprzedawanego
gospod arstwa;
b) cenę s zacunkową tego gospodarstwa, ustaloną na zasadach art. 68 i 69 ustawy o wykonaniu re formy rolnej;
c) wa ru nki obowiązujące stawających do przeta rg u (§ 7 i § 9);
d) dz ień , godzinę i miejsce przetargu.
3) Przetarg nie może być wyznaczony w terminie krótszym, niż po upływie 30 d'ni po ogłosze
niu w "Monitorze Polskim".
1) Po otwarciu kopert okręgowy urząd
ziemski w o rze czeniu ustali, którą ze złożonych ofert
nie bierze pod u wagę przy przetargu, jako nie odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia,
poczem wyznaczy na nabywcę tę osobę z pośród
odpowiZldaj ących wymogom § 7 i § 9, która zgłosiła
najwyższ ą ce nę za sprzedawane gospodarstwa.
2) Dotychczasowemu dzierżawcy gruntów, z których wydzielono sprzedawane gospodarstwo sł uży
prawo po otwarciu kopert podnieść zaofiarowaną
cenę do wysokości najwyższej ze z głoszonych cen.
Prawo to przysł u guje jednakże tylko tym dzierżaw "
com majątkó w pań stw owych, którzy uzyskali zaświadczenie od władzy państwowej, która wykony wała
zarząd nad dz i erżawioną nieruchomością, że wywią
zali się należyci e ze stosunku dzierżawnego.
3) Przy zgłoszeniu jednakowej ceny przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości, z której
zostało wydzielo ne sprzedawane gospodarstwo, oraz
przez innych oferentów - pierwszeństwo przysługi
wać bt;dzi e temu dzierżawcy. Przy zgłoszeniu jednakowej ce ny przez innych oferentów mi e ć będą analogiczne zastosowanie postanowienia § 5.
4) Prz y otwieraniu kopert mogą być , obecni
wszyscy s t awający do przetargu.
5) O wyznaczeniu nabywcy n a leży ni ezwłocz
nie ogłos i ć ustnie obecnym przy przetargu.

§ 11.

§ 12. Osobo m, które nie zostały wyznaczone
na naby wców gospodarstwa wzorowe go, mimo że
zaofiarow ały w oświadczeniu, odpowiadającem wymogom § 9, wyższą cenę od lej, którą zaofiarowała
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osoba wyznaczona na nabywcę, służ y prawo odwo·
łania w termini e i trybie, przewidzianym wart. 11 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organi za cji urzędów i komisyj
ziemskich (Dz. U. R. P. N9 90, poz. 706). Bieg przewidzian ego w tym artykule terminu liczy się od dnia
ustnego ogłoszenia o wyniku przetargu.

§ 13. W razie niedojścia przetargu do skutku
w terminie, omaczonym w ogłoszeniu o przetargu
(§ lO), z powodu braku odpowiednich zgłoszeń, okrę
gowe urzędy ziemskie zarządzą przetarg w drugim
terminie w trybie i na warun,k ach. ustalonych w § 7,
9, 10, 11 i 12 niniejszego rozporządzenia, z tą różni
cą, że do przetargu w tym terminie dopuszczone bę
dą, poza osobami, odpowiadającemi warunkom, podanym w § 8 również i te osoby, które uznane zostaną przez urzędy ziemskie za uzdolnione do prawidłowego prowadzenia danego gospodarstwa. W razie niedojścia przetargu do skutku w drugim terminie okrę g owy urząd ziemski może wycofać ośr o dek
będący przedmiotem , przetargu ze sprzedaży względ
nie wyznaczyć dalsze prze targ i na warunkach, ustalonych dla przetargu zarządzonego w terminie drugi m.

§ 14. Gdy orzeczenie, wyznaczające nabywcę,
stanic się wykonalne, a nabywca zadeklarowaną część
ceny kupna za nabywa ne 90spo9arstwa wzoro we
uiści, okręgo wy urząd ziemski wyda w trybie art. 61
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej orzeczenie o przeniesieniu prawa wł a:;
ności sprzedawanego gospodarstwa na wyznaczonego nabywcę z zastosowaniem art. 72 i 88 tejże ustawy.
§ 15.

Oznaczone w § 14 orzeczenie

zawierać

może klauzulę, że nabywca obowiązany jest osob i ście
zarządzać nabyŁem gospodarstwem wzorowem oraz

nie będzie ' mógł bez zezwolenia właściwej wład zy
dotychczasowego stanu zakładu przemysłu
rolnego, zaniechać prowadzen ia tego przemysłu oraz
uszczuplić lub zmienić trwałe zabudowania lub specjalne cenne kultury, których istnienie spowodowało
utworzenie gospodarstwa wzorowego, z zastrzeżeniem
zastosowania do nabywcy, jak również do jego następców prawnych rygorów, przewidzianych wart. 56
ustawy z dnia 28 gruclnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
zmienić

§ 16. Wszelkie opłaty skarbowe, samorządowe,
notarjalne i hipoteczne oraz koszta ogłoszeń, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, obci'lżają
nabywców.
§ 17. Zasada przetargu oraz przepisy §§ l
i 7 do 16 włącznie niniejszego rozporządzenia stosować się będą i do gospodarstw wzorowych, tworzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskich, sta nowiących własność Skarbu Państwa z innych tytułów,
niż wykup z mocy wykazu imiennego.

§ 18. Jeżeli na mocy decyzji Ministra Reform
Rolnych zostanie przeznaczone ' do sprzedaży gosp odarstwo wzorowe, utworzone na mocy postanowień.
zawartych w dwóch końcowych zdaniach cz. 2 art. 60
ustawy o wykonaniu reformy rolnej, to sprzedaż takiego gospodarstwa odbywać się będzie z zastosowaniem §§ 6 do 16 włącznie niniejszego r ozp o rz ą-
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dzenia. W tym przypadku orzeczenie przewidziane
. w § 14 winno zawierać klauzulę, iż nabywca zobowiązuje się zamieszkiwać w nabytem gospodarstwie,
o ile tego zażąda okręgowy urząd ziemski.
,

§ 19. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
powierza się Ministrowi Reform Rolnych.
§ 20. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
.
Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

391.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 maja 1927 r.

w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okrę
gowym w Grodnie do wydziału hipotecznego
przy sądzie okręgowym w Pińsku.
Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r.
w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. N5! 14,
poz. 170) i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych
przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: no-,
wogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim
. województwa białostockiego (Dz. U. R. P. N5! 10,
poz. 70) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyłącza się z właściwości wydziału hiposądzie okręgowym w Grodnie nieru-

tecznego przy

chomości znajdujące się w obrębie powiatów: brzeskiego, kobryńskiego i pińskiego, a wszystkie księgi
hipoteczne dotyczące wymienionych nieruchomości
przenosi się z tego wydziału do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Pińsku.

§ 2.
się

§ 3.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego poMinistrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje

obowiązującą

Minister

moc

z dniem 1 lipca 1927 r.

Prezes , Rady Ministrów: J.
Sprawiedliwości:

Rozporządzenie

Piłsudski .

A. Meysztowicz

392.
Ministra Poczt i Telegrafów

. z dnia' 5 kwietnia 1927 r.
O

poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. VI sprawie
ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów
(Dz. U. R. P. N25, poz. 26) zarządzam co następuje:

Postanowienia

wstępne.

Przesyłki

warunkach przyjmowania druków do przewozu
pocztą·

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r.
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. p_ N2 58,

.

,

listowe, które odpowiadają warunkom wymie nionym w tern rozporządzeniu, uważa
się za druki i przyjmuje do przewozu pocztą za opłatą ustanowioną dla druków.
. .

§ 1.

Przedmioty, które , należy

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

wierza

N244.

Dziennik Ustaw. Poz. 390, 391 i 392.

uważać

za druki.

§ 2. Za d ruki uważa się:
a) czasopisma i wydawnictwa perjodyczne, książ
ki zbroszurowane lub oprawione, broszury, nuty Cz wyjątkiem papieru dziurkowanego, przeznaczonego do
użytku w automatycznych instrumentach muzycznych),
. bilety wizytowe, kartki reklamowe, korekty druków
wraz z odnośnemi rękopisami lub bez nich, sztychy,
fotograf je i albumy z fotografjami, obrazy, rysunki,
plany, mapy geograficzne, katalogi, prospekty i rozmaite ogłoszenia oraz zawiadomienia drukowane,
sztychowane, litografowane lub autografowane; wogól e wszelkie odbitki lub reprodukcje otrzymywane
na papierze, pergaminie lub tekturze za pomocą typografji, sztychowania, Iitografji i autografji lub zapomocą wszelkiego innego łatwego
do rozpoznania
sposobu mechanicznego z wyłączeniem kalki, stempelka z ' literkami do składania (drukarka ręczna)
i maszyny do pisania;
b) odbitki z oryginałów wykonanych piórem lub
maszyną do pisania, które otrzymano · sposobem mecl1anicznym jak poligrafją, chromografją, litografją
i t. p.; by jednak do tych reprodukcyj stosowano zniżoną opłatę, przepisaną dla druków, należy nadawać
je przy okienkach urzędów pocztowych w ilości najmniej 20 zupełnie identycznych egzemplarzy;
c) kartki z napisem "kartka pocztowa" lub z odpowiedniem oznaczeniem w innym języku, o ile odpowiadają warunkom ogólnym, ustalonym dla druków;
d) książki i pisma sporządzone drukiem wypukłym w znakach lub głoskach dla ociemniałych bez
względu na to, czy przedstawiają korespondencję
. osobistą, czy też odbitki wykonane sposobem me·
chanicznym_
..

Przedmioty

wyłączone

od

przesyłania

jako druki.

Od przesyłania jako druki są wyłączone:
a) druki, zawierające notatki o charakterze bieżącej i osobistej korespondencji;
b) druki, na których umieszczono jakiekolwie.k
znaki wzbudzające podejrzenie, że stanowią język
umówiony lub takie, których tekst po odbiciu uległ
zmianom, o ile zmiany powyższe nie stanowią wyjątków wyrażnie w § 4 przewidzianych;
. c) znaczki i druki pocztowe, przeznaczone do
uiszczania opłat, bez względu na to czy są opatrzone odciskiem datownika, czy nie; dalej wszelkie druki posiadające znamiona papierów wartościowych,
jak również przedmioty zaliczone do wyrobów papierowych w ścisłe m tego słowa znaczeniu, o ile
tekst nie stanowi niewątpliwie istoty przesyłki;
d) druki dla ociemniałych, zawierające dodatki
wykonane zwykłem pismem lub zwykłym drukiem.

§ 3.

