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66. 

Rozporządzenie Ministra Reforw Rolnych 
z dnia 7 grudniD 1926 r. 

do ~ stcn.-"y ? "Yy~o:1 3::1i~ reior;-;JY roinej, wyd::me 
w porOZUmieniU z Mi::1istrami: Rolnictw<l i Dóbr 

Pailstwo\"Jych, Ska rbu oraz Spmwicdliwości. 

~ Na mocy mt. 9ó ustDWy z d~i.a 28 grudnia 
192:J r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
Z 1926 r. N2 1 poz. 1) zarzqdza się co następuje: 

Do działu I. 

Do art. 3. 

§ 1. Przy stosowaniu przymusowego wykupu 
na mocy cz. 1 ari:. 3 urzędy ziemskie wydzielą i po
zostawią właścici elowi w trybie, wskazanym w cz. 2, 
3 'j 4 art. 16, OOSZQr 35 h3. 

§ 2. 1. Pos tan owienia p. a cz. 1 art. 3 mają 
za:,tosowanie do tych jednostek gospodarczych, które 
dZIelone były przed dniem 9 styczr,ia 1926 r: bez 
zezwolenia urzędów ziemskich, lub niezgodnie z treś
cią tycb zezwoleń, jeżeli odsprzedano chociaż jedną 
d.?:iałkę o rozmiarze ponad 4:' ha na obszarach usta
l0i:ych zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy 
z -ania 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej 
(Dz. U. R. P. N2 70, pot. 462) (województwa: wileń
~~ie, nowogródzkie, poleski e, wolyńskie, pomorskie 
i :poznańskie), lub ponad 25 ha na pozostc.łym obsza
r~e _ Państwa, albo też jeżeli chociaż jedną działkę 
sprzedano osobie , któraby nie czyniła zadość wymo
gpm art. 52 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wy
konaniu reformy rolnej. 

. 2. Do jednostek dzielonych po dniu 9 stycz
nia, 1926 r. , postanowienia p. a cz. 1 art. 3 mogą 
bycstosowane tylko wówczas, gdy wbrew treści ze
:zwolenia zostanie wydzielona chociaż jedna działka 
O rozmiarze ponad 45 względnie 25 ha. 

Do art. 4. 

§ 3. 1. Prawo do zwolnienia od obowiązku 
parcelacyjnego 300 ha winno być udowodnione przez 
osoby zainteresowane przy określaniu podstawowych 
norm władania w trybie art. 16. . 
, 2. Prawo to przysługuje tym wszystkim . właści
delom nieruchomości ziemskich na oznaczonych 
w p. b cz. 1 art. 4 obszarach, którzy sami lub ich 
wstęp.ni w okresie przed rokiem 1864, a najpóźniej 
w . dnIU 1 stycznia 1864 r. gospodarowali w grani
cach Polski przedrozbiorowej na własnym gruncie 
albo na własną odpowiedzia l ność. 

§ 4. Za obszary leśne w rozumieniu ustępu fi 
cz. 2 art. 4 oraz cz. 1 art. 2 uważa się grunty leśne, 
które w myśl obowiązujących przepisów winny być 
trwale utrzymane pod uprawą leśną. Przywiązany 
?o ty~h gruntów obowiązek zalesienia stwi::rdzają na 
ządanIe urzędów zi emskich właściwe władze ochrony 
lasów. 

§ 5. O tem, czy obszary leśne o powierzchni 
ponad 30 lub ponad 50 ha nadają się do samodziel
nego gospodarowan ia, to znaczy do prowadzenia 

w każdym z nich gospodars::wa lcśnego, niezależnie 
od gospodarstwa rolnego, decydują na . żCldanie urzę~ 
dów ziemskich właściwe władze ochrony lasów. 

§ G. 1. W piśmie, żqdającem od właściwych 
władz ochrony lasów decyzji w myśl §§ 4 i 5, urzę
dy ziemskie winny pOdClĆ swoje stanowisko cd do 
sprmvy, któr<l ma być przez urząd ochrony lasóW 
z2!decydcwar.ą, jak również st<lnowisko właściciela, 
o ile zost<lnie ono zgłoszone. , 

. 2. W:b,dze ochrony lasów obowiązClne s~ w prze-
ciągu 14 anI od delty otrzymania od urzGdów ziem
s~ich . takiego żądania udzielić na nie swej odpo
WIedZI. 

. § 7. Grunty, zwolnione od obowiązku parce
laCYJnego na mocy ustępu fi cz. 2 art. 4, podlegClć 
będą te~u obowiqzkowi, jeżeli zc:tracą cechy; które 
uzasndn!/y zastosowanie co nich cz. 2 art. 4. 

. § 8. O niewliczClniu powierzchni dróg oraz te
renow zabudowanych do norm, wskazanych w cz. 1 
art. 4, orzekają okręgowe urzędy ziemskie przy usta
laniu wyłączeń w trybie art. 16, powodując się na
stępującemi zasCldami: 

a) do norm, wskazanych w cz. 1 art. 4, nie wli
cząją się drogi prywatne, które przechodzą 
wzdłuż granic lub w granicach dokonywane~ 
go z mocy cz. 1 art. 4 wyłączenia; 

b) drogi prywatne, przekraczające co do swej . 
szerokości normy, które wskaże rozporządze
nie Mi.nis~ra Ref~r~ Rolnych wydane w po
rozumIenIU z MInistrem Robót Publicznych 
do p. e art. 47, jak również uznane przez 
okręgo~e urzędy ziemskie za zbędne do pro
wadzenIa ~ospodarstwa, mogą być przez te 
urzędy zalIczone w odnośnej części do norm, 
w.skazanych w cz. 1 art. 4 i wart. 5; przer 
plS ten może mieć zastosowanie do dróg 
prywatnych z · pr,awem publiczności tylk9 
wowczas, gdy własciwe władze administracyj'
ne zarządzą skasowanie tych dróg; 

c) nie wliczają się do norm, wskazanych w cz. 1 
art. 4, ' grunty położone pod zabudowaniami 
m!eszkalnemi, gospodarczemi i przemysłowe, i 
mI ,?raz pod podwórzami i parkami, jeżeli 
połozone są w granicach obszaru, zwolnio
nego ~d o~owiązku parcelacyjnego na mocy 
art. 4 I 5, lub też bezpośrednio z tym obsza-
rem graniczą; . 

d) tereny zabudowane, nie odpowiadające wska
zaniom p. c niniejszego paragrafu, tylko wów
czas nie będą zaliczane do norm, wskaza-

ł nych w cz. 1 art. 4, gdy mimo oddalenia od 
obszarów, pozostawianych właścicielowi mo
gą być przez niego wykorzystane racjonalnie 
pod względem gospodarczym. 

§ 9. W przypadku rozbieżności poglądów okrę
gowego urzędu ziemskiego i właścicie l a , czy dane 
d r?gi, yvod y, sa?y lub tereny zabu dowa ne podlegają 
dZIałanIu cz. 2 I 3 art. 4, okręgowy urząd ziemski 
wInIen. zasięgną~ opinji rzeczoznawcy, delegowanego 
przez Izbę rolnIczą, przez wskazane przez Minister. 
st.wo Rolnictwa i Dóbr Państwowych organizacje rol~ 
nIcze lub przez urząd wojewódzki. . 
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Do art. 5. 

I § 10. Obszar wyłączeń, dokonywanyth na mb
cy cz. 1 art. 5, określony będzie w każdym poszcze-
gólnym przypadku indywidualnie. ' 

§ 11. U dowodnienie istn ienia warunków, uza
sadniających zastosowanie części 1 art. 5 do nieru
chomości ziemskiej, obciąża właściciela tejże nieru
chomości. Udowodnienie to może być dokonane 
W każdy sposób. 

§ 12. Podania o przyznanie wyłączeń z mocy 
art. 5 winny być składane Ministrowi Reform Rol
nych za pośrednictwem właściwego terytorjal nie okrę
gowego urzędu ziemskiego. Do podań tych winny 
być dołączone: 

a) zaświadczenie, potwierdzające prawo własl'lo · 
-ści petenta do nieruchomości ziemskiej, z któ
rej wyłączen ie ma być dokonan e; 

b) zaświadczenie , ustalajające st n obciążenia 
te j nieruchomości serwitutami; 

c) deklaracja z uwierzytelnionym podpisem, 
stwierdzająca stan władania petenta nieru
chomościami ziemskiemi na c ałym obszarze 
Państwa Polskiego; 

d) dowody, stwie rdzające zasadność p rośby o wy
łączenie ; 

e) plan lub szkic nieruchomości ze wskazaniem 
obsza'ru, granic i specyfikacji kultur rolnych 
p rojektowanego wyłączenia. 

§ 13. Właścid~lowi służy prawo złożenia po
dania o przyznanie z mocy art. 5 większego obsza
ru" zwol nionego od obowiązku parce lacyj nego, niż 
wskazany wart. 4, a to bez żądania ścisłego usta
lenia i odgra niczenia wyłączeń z mocy a rt. 4. W tym 
przypadku uznaje - się, że do okręgowegourzędt.; 
ziemskiego nie wpłynął wniosek przewidziany w cz. 1 
art. 16, a ustalone w tym artyku le postępowanie 
i bieg terminu nie mają zastosowania. Jednakże właś
tkielowi ' s łuży ' prawo zgłoszenia odrębnych wniosków 
dla wyłączeń z art. 4 i art. 5; w tym przypadku 
okręgowy urząd ziemski ' prześle do Min isterstwa 

, Reform Rolnych wniosek o wyłączenie gruntów z mo
::.y art. 5 dopie ro po określeniu w trybie art. 16 pod
stawowych norm władania, wskazanych wart. 4. 

§ 14. Decyzje o zezwoleniu na wyłączenie 
w myśl cz. 1 art. 5 mogą być uwarunkowane złoże
niem sporządzonego przez miern iczego przys ięgłego 
planu obsza ru wyłączanego. 

§ 15. Za gazetę urzędową w rozumieniu cz. 5 
art. 5 uznaje s i ę Monitor Polski. 

§ 16. Zastosowanie cz. 6 art. 5 następuje na 
skutek wniosku okręgowego urzędu ziemskiego. 
Wniosek ten winien być oparty na protokól arnem 
stwierd zeniu zmian lub niewykonania warunków, któ 
re uza sad ni ały zwolnienie od obowiązku parce lacyj
nego z m ocy art. 5; stwierdzenie wykon ywa komisarz 
ziemski , lub delegat okręgowego urzędu zie mskie
go !;la gruncie w obecności przedsta wiciela Minister
sŁwaRolnidwa i Dóbr Państwowych i dwu niezain
te resowanych świadków, po uprzedzeniu właściciela 
przynajmniej na 14 dni o dniu zjazdu na grunt. 

Do działu JI. 
Do art. 13. 

§ 17. Na poczet . wykonania planu parcelacyj
nego, wyznaczonego dla gruntów · prywatnych, z?\
liczone będą wszelkie grunty, poza gruntami, umięsz~ 
czanemi nól wykazie imiennym {nie wylą,zając grun
tów, wymienionych w punktach bi c cz. 1 art. 2), 
które zostały oddane w posiadanie nabywców zgod
nie Z zatwierdzonym projekte m parcelacyjnym i -wy'
kazem nabywców-po ogłosze n iu te!:lO planu, a przed 
dniem 1-go listopada roku, w l<tórym plan ten został 
ogłoszony, . o ile grunta te dzielone były z-, uwzględ
nieniem przepisów Cz. 1 do 5 art. 50 orazczęśc,i~ 2 
art. 60. ' . - , 

. "I, 

§ 18. Za'liczenie na poczet wykonania pfatlU 
parcelacyjnego, wyznaczonego dla gruntów prywat
nych, następuje bez względu 'na to, czy grunty ' t~ 
zostały rozparcelowane w tryb ie rozdziałów B i :C 
działu VI, czy też przez ' Państwowy Bank Rolny 
w drodze komisowej. " 

. § 19. Nadto na p0krycie córocznego planu 
parcelacyjnego, wyinaczonego dla gruntów prywat
nych, zalitiOrie będą następujące grunty: , 

a) sprzedane Państwowemu Bankowi Rolnemu 
w myśl art. 15, lub też na zasadzie teg-oz 
artykułu rozparcelowane przez właścic:ielaj . 

b) sprzedane dawni ej na podstawie tegoż art. 15, 
a nie zaliczone na ppczet wykonania jednego 
z poprzednich planów parcelacyjnych; 

c) rozparcelowane po dniu 9 stycznia 1926 r. 
w znacze niu cz. 3 art. 11 przed ogłoszeniem 
danego planu , parcelacyjnego, jeżeli nie zo
stały zaliczone na poczet wykonania .jednegp 
z poprzednich planów parcelacyjnych; . _ .. 

d) nabyte przez urzędy ziemskie na mocy ar:t. .3 
i 8 lub przez Państwowy Bank Rolny ,i TO~
parcelowane w znacze niu cz. 3 art. 11 · pl;> 
ogłoszeniu danego p lanu, a przed dniem 1 ,H
stopada tego roku, w którym plan ten zo
stał ogłoszony. 

§ 20. W myśl postanowień § 17 - 19 zaliczo
ne będą na poczet wykonania planu parcelacyjneflo 
te tylko grunty, które położone są w okręgach, po
wiatach lub grupach powiatów, oznaczonych w tym 
planie. 

§ 21. Jeżeli w dniu 1 listopada ,roku poprze
dzajłlcego ten rok, dla którego ustalono plan parce
lacyjny,okaże się, że łączna ilość gruntów, które 
w myśl § 17 - 19 winny być zaliczone na poczet 
wykonania planu parcelacyjnego, przewyższa ilość, 
oznaczoną w tym planie dla danego ob,szaru, to 
nadwyżka ta winMbyć zaliczoną ha poczet wyko
nania najblIższego planu pa rcelacyjnego, dotyczącego 
danego ókręgu ziemskiego, powiatu lub grupy pó-
wiatów. . 

Do art. 15. 

§ 22. I1rt. 15 może być zastosowany w kai
dym czasie i niezależnie od tego, czy plan parcela
cyjny w danym roku uwzględniał odpowiedni okrąg 
ziemski, powiat lub . grupę powiatów. 

, i 
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§ 23. Obowiązek rozparcelowania nakłada Mi
nister Reform Rolnych na podstawie stwierdzonej 
konIeczności zwiększenia obszaru s~illl'Jnych gospo
darstw, ' pozostawiając właścicielowi cztery tygodnie 
na postawienLe wniosku o zastosowanie do gruntów, 
Objętych powyższym obowiązkiem, przepisów art. 5. 

l' §~4. Bieg terhiihu, przewidzianego w cz. 3 
iHt~ d 5 oraz § 23, rOzpoczyna się od daty zawia
dorilienia właściciela nieruchomości o decyzji Mini- . 
:stra ~. Reform Rolnych, nakładającej obowiązek roz· 
perCelów2H1ia . . 

§ '25. 'Obowiąl~k rozparcelów~nia, nałożony na 
mocy art. 15, nIe stosuje się do ' gruntów, które 
w myśl postanowień ustawy g scalaniu gruntów nie 
będą włączone lub będą wyłączone z obszaru scale
nia; obowiązek ten ustaje w ' razie zaniechania scale
nia. Gdy którykolwiek ze wskazanych przez urzędy 
żlemskie utz€Stników scalenia odstąpi I od nabycia 
dodatkowej diiałki, tó obszar, co do którego nałoiono 
óbówiążek rożparćelowania zmniejsza się odpowiednio. 
Póstahowienia niniejsżegó paragrafu nie ódt1bsżą Się 

,do gruntóW. cO dó których zostały już zawarte przez 
właśCiciela umowy kupna - sprżedaży cży to Ż Pan
stwowym Bankiem Rolnym, cty też z posżczególny
mi UCżestnlkami scalenia lub ich gtLlpami, o Ile treść 
J,If:nowy nie st.anowi inac zej. 

Do działu III. 

Do art. 16. 

§ 26, WlaŚcicie l m;ajątl<IJ, przekraczającego pod
!ittlwowe normy władania «,nt. 4). składa wniosek do 
tego okt~9ówegg urzędu ziemskiego, na którego 
obszarze zamierza zatrzymać wyłączenie z mocy art. 4. 
Jeżeli zaś zamierza wyłączenie to zatrzymać z nieru
chomości, położonych na obszarże właściwości tery
torjalnej kilku okrę9owych u rzędów ziemskich, to 
składa wniosek do jednego z tych urzędów według 
swego wyboru. 

I § 27. W razie omymania przez właściciela żą
dania co do zgłosżenia wniosku O wyłączenie ż mo
'cy art. 4 od kilku okręgowych urzędÓw ziemskich, 
wl~ś{lclel · winien złożyć wnioSek do jednego z tych 
urtć::dów. na których obslarŻe zamierza pozostawić so
bie wyłqCzenie. 

§28. 1. Do wniosku właściciela, składanego 
w dwóch egzemplaT2ach. winny być dołączone w jed 
nym egzemplarzu: 

a) dowody. stwierdzające prawO wlasności pe- ' 
tenta doniNuchomoścl , z których projekto-
wane jest wyłączenie, " 

b) deklaracja o wszystkich posiadanych przez 
niego nieruchomościach ziemskich na obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej z uwierzytelnio
nym pod pisem właściciela, 

c) odrys planu. kOpjd m apy katastralnej lub 
SZKic terenu z zaznaczeniem poszczególnych 
uiytk6w oraż projektowanych wyłączeń. 

2. Podpis właściciela może być uWierzytelnio
ny przez Kom isarza ziemskiego lub przez urząd 
gminny. 

§ 29. Po przyj~ciu wniosku wraz ze wszystkie
mi załącznikami, wskazane mi w § 28. . okręgowy 
urząd ziemski zwraca właścicielowi jeden z dwóch 
egzemplarzy po stwierdzeniu ha nim daty otrzyma
nia wniosku lub też ostatniego załącznika, gdy wszyst
kie załączniki 'nie były złożone jednocześnie z poda
niem. Od tej daty rozpoczyna się bieg terminu. 
przewidzianego w CZE!ści :3 art. 16. 

§ 30. Jeżeli wniosek właśCiciela nie żostatlie 
załatwlohy w terminie, wsl<8żanym w części 3 art. 16. 
ź uwzględniehiern przepisów § 29, to okręgówy 
urząd ziemski obowiązany będzie na żądani€! wł~
ŚW;;iela stwierdżię, iż wniosek jego w odnieSieniU db 
zaprojektowanego wyłączenia z mocy art. 4 - ' rllll 
moc wniosku, zatwierdzonego w rozumieniu art. . 16. 

§ 31. Wskazany w cz. 4 art. 16 obowiązek 
przedstawienia planu dotyczy Jedynie obszaru wyłą
czeóia. a nie , całego majątku. 

§ 32. Przy dokonywaniu wyłączenia z urzędu 
kośżty sporządzenia planów tego wyłączenia, prze
widzianych w cz. 4 aft. 16, obciązają właściciela 
i winny być przez niego w wysokości, stWierdzonej 
przez okręgowy urząd ziemski, wpłacone do kasy 
skarbowej w przeciągu miesiąca od dnia zawlado· 
mienia przez okręgowy urząd ziemski. 

Do art. i7. 

§ 33. Obowiązek załatwienia przez urzędy 
ziemskie wszystkich spraw związanych z ustaleniem 
wyłączeń z mocy art. 4 i 5 IN ciągu roku, dla kt6· 
rego został ustalony plan parcelacyjny, dotyczy nie;. 
rozparcelowanych dobrowolnie nieruchomości ziem
skich. objętych wykazem imiennym. 

Do art. 18. 

§ 34. . Okręgowym urzędom ziemskim służy 
prawo wydawania komisarzom ziemskim ogólnych 
upoważnień do zgłaszania w imieniu okręgowych 
urzędów ziemskich żądań do właściwych władz 
w sprawie sporządzenia i wydania wyciągów i odpi
sów, wskazanych w cz. 2 art. 18. 

§ 35. Pod określeniem "Księgi hipoteczne" ro
zumie się nie tylko same księgi, lecz i wszelkie po
rnocnicze zbiory, dokumentów; jako operaty kata
:>tralne rozumie się nie tylko protokóły parcelowe 

. i zbioryarkuszów posiadania lub innych dokumen-
tów, ustalających stan posiadania, ale również i ma
py katastralne. 

§ 36. Gdyby okazało się, że na skutek zno
szenia służebności cały wyznaczony z mocy wykazu 
imiennego do przymusowego wykupu obszar lub 
jego · częŚć winny być przeznaczone na wynagrodze
nie za znoszone służebności, wówczas projektowane
mu wykupowi może być poddany bez dodatkowego 
ogłaszania w wykazie imiennym taki obszar z nale
żących do tegoż właśc iciela nieruchomości ziem
skich. o jaki został zmniejszony na skutek zniesienia 
słu żebno~ci obszar, umieszczony' w wykazie imien
nym. W każdym razie winny być w tym przypadku 
zachowane postanowienia art. 4 oraz przyznane wy
łączenia 2 mocy art. 5. 
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Do art . . 19. 

§. 37. Za majątki większe w ro~umi eniu cz. 1 
. art. 19 uznawane będą nieruchomości tych właści
cieli, którzy na terenie danego okręgu, powiatu lub 
grupy powiatów posiadZlją największy obszar gruntów. 

.'t 

§ 38. Z mZljątków, pomieszczonych w wykazie 
imiennym, może być wyznaczony ao :.przymusowego 
wykupu cały podlegający obowiązkoVł i . parcelacyjne
mu obszar lub jego część, niez;:lłeż[lie od tego, czy 
niepoddawany przymusowemu wykupowi obszar 
okaże się większym lub mniejszym niż u innych 
właścicieli, których majątki równi~żs-,ą zamieszczone 
w wykazie imiennym. 

Do art. 21. -' ; 

§ 39. Przewidziane w cz. '1 art. 21 orzeczenie 
okręgowego urzędu ziemskiego, ' \.~in ho zawierać 
oznaczenie granic i obszarów podda:iiyc,h przymuso
wemu wykupowi gruntów na podstawie istniejących 
,map katastralnych lub planów, a w'. ('azie', ich braku, 
na podstawie pomiarów w tym celu -,z'Clrządzonych 
przez okręgowy urząd ziemski. W -województwach, 
'posiadających kataster gruntowy, winny : być podane 
numery parcel katastralnych, przyczęw: :,w razie wy
kupu części parceli winny być wyraźnie " oznaczone 
granice i obszar tej części. 

§ 40. Wpłacenie przez . okręgowy urząd ziem
ski części szacunku równocześnie ze złożeniem do 
okręgowej komisji ziemskiej . wniosku o ustalenie 
wynagrodzenia w myśl p. a cz. 2 art. 3t , winno być 
udowodnione pokwitowaniem właścidela lub dowo
dem złożenia części szacunku do depozytu sądu. 

§ 41. Datę złożenia wniosku szacunkowego do 
okr,ęgowej komisji ziemskiej stwierqza przewodni
czący komisji. ' 

§ 42. Objęcie wykupywanego obszaru w po
siadanie władz ziemskich może nasfąpić ' dopiero 
wówczas, gdy uprawomocni się orzeczenie , okręgo
wego urzędu ziemskiego. wydane na mocy części 1 
art. 21, lub też po wydaniu w tej sprawie orzeczenia 
Ministra Reform Rolnych w drugiej installcji - oraz 
po wykonaniu czynności, przewidzianych w§§ 40 i 41. 

§ 43. ;Zawiadomienie o terminie objęcia w po-
. siadanie wykupywanej nieruchomości winno być wy
słane listem poleconym przez okr~gowy urząd 
ziemski do właściciela co najmniej na ' 14 dni , przed 
wyznaczonym terminem i ogłoszone pub:licznie we 
właściwej gminie. 

§ 44. Objęcia w posiadanie dokpna proto
kólarnie w obecności właściciela i dwu postronnych 
świadków urzędnik upoważniony przez okręgowy 
urząd ziemski. Protokół ten stanowić ' będzie dowód 
objęcia w posiadanie danego obszaru W 'rozumieniu 
części 3 art. 21. Nieobecność Vy'łaśCiCiela ILib oamowa 
podpisania przez niego protokółu, nie s'kutkuje nie· 
ważności tego protokółu_ ~ 

§ 45. Przy obejmowaniu majątkIJ w posiadanie 
upoważniony przez okręgowy urząd ziew ski urzędnik 

winien stwierd z ić, czy -nie z a szły w wmtości tego 
majątku zmiany od czasu szacowonin objektu przez 
komisję klasyfikLlcyjno -szacunkową i odpo.wiednie 

· sprawozdanie w tej sp ta\vie przesłać niezwłocznie do 
okrE;gowego urzędu zie mskiegb. Sprawozdanie winno 
być dołączone do materjałów, na których . okręgpwa 
Komisja zi e mskLl oprze decy.zję co do wysokości wy-
nagrodzenia za wykupione objekty. . I 

ł 
.: . 

Do art. 23 i 24. \ 
,.; 

§ 46. Przy wykonywaniu postanowień ctęś.d 2 
art. 23 i' cz c; ści 2 art. 24 mają analogiczne .zasto:so
wanie §9' 40-45. 

,~' 

Do ort. 26. 

§ 47. 1. Okręgowe urzędy ziemskie ' ~p'l~gać 
będą na rachunek instytucyj długoterminowego . kre
dytu jedynie te procenty oraz raty, obciążające Skarb 

· Państwa z tytułu prz~jętej przez Skorb Państwa wie-
· rzytelności, które będą . płatne w czasie od przeJęcia 
przez Ministerstwo Reform Rolnych wykupionej nie
ruchomości w posiadanie do czasu przelc:nia wymie-
nionej wierzytelności na nabywców parcel ~ o, ,ile 
w drodze porozumienia z instytucją długotermino
wego kredytu spłata ral: zapadających nie zosfabie 
inaczej uregulowana. .' . ~ 

Należne za ten sam okres podatki państwowe 
i komunalne od wykupionej nieruchomości opłacać 
będą okręgowe urzędy ziemskie z funduszu obro· 
towego reformy rolnej. 

2. Koszty instytucji kredytu długoterminowego, 
związane z . dokonaniem segregacji wierzyte'lnoś~i. 
obliczone według norm, które ustali Minister Reform 

· Rolnych, ponoszą Skarb Państwa i właściciel wy
kupionej nieruchomości proporcjonalnie do sum, wy· 
nikłych z segregacji. 

Do działu IV. 
Do art . 27. 

§ 48. O wartości służebności, obciążających 
poddane przymusowemu wykupowi obszary, a pod
legających zniesieniu w trybie przepisów o znoszeniu 
służebności, wyda opinję komisja klasyfikacyjno
szacunkowa, powodując się zasadami, obowiązująceIT)i 
w danej miejscowości przy znoszeniu służebności 
w drodze przymusowej. Komisja ta wyda opinjE; 
również o wartości innych ciężarów gruntowych, 
któreby mogły pozostać przy gruncie_ 

§ 49. Ceny jednostkowe składowych CZęSCI 
nieruchomości, poddanych przymusowemu wykupo
wi, ustalane będą w przepisach, wydawanych na 
mocy części 3 art. 27, w złotych w złocie. 

Do ar~. 29. 

§ 50. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia 
za wykupione grunty, okręgowa komisja ziemska 
winna uwzględniać nie tylko wniosek okręgowego 
urzędu ziemskiego oraz sprawozdanie o stanie ma
jątku podczas obejmowania jego w posiadanie, ale 
także dodatkowe sprawozdania urzędów ziemskich 
o zmianach , zaszłych w wartości majątku po jego 
oszacowaniu. a przed objęciem w posiadanie. 
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Do Clrt. 30. 

,,'::, § 51. W braku dowodów, stwierdzających cenę 
~', qstCltniego odpłatnego nabycia, okręgowa komisja 
"tziemska zawezwie rzeczoznawców ce lem ' stwierdze
'- iBia cen, za które były nabywane w trybie właści
~,\~ychprze-pj'sów rosyjskich', powolanych w p. c art. 3, 

'nieruchomości ziemskie w podobnych warunkach 
i w czasie, zbliżonym do czasu ostatniego odpłatnego 
nabycia szacowanych obszarów. 

; _ § 52. Gdy na podstawie dowodów, s~wierdza' 
, Jących cenę ostatniego odpłatnego nabycia, nie może 
, być ustalona oddzielnie cena części wykupywanej. -

wówczas cena szacunkowa calej nieruchomości, usta· 
' Iona według zasad art. 30, podzielona będzie pro· 

" pgrcjonalnie do szacunku wykupywanej i pozosta· 
·'5 .... ianej wł?ścicielowi części, przeprowadzonego według 
) zasad ' art. 27 i 28. , ts' . 
Ji': - § 53: Przy obliczaniu wartości uskutecznionych 

: przez właściciela wkładów w : myś\ cz. 2 art. 30 mają 
;sanal,ogiczne zastosowahie art. 27 i 28. 

'~;:-~" . § 54. Wynagrodzenie ustalone w rublach winno 
. ,hyc plzerachowane według skali § 2 rozporządzenia 
,~:l?tef:ydelJta Rzeczypospo litej z dnia 14 maja 1924 r. 
" o przerachowaniu zobowiązań prywatno·prawnych 
, (Dz. U. R. p. z 1925 r. N2 30,p.oz. 213), przyjmując , 

-W danym przypadku , że 1 złoty równa się złotemu 
~,W, : złocie . . 

§ 55. Urzędy Skarbowe, władze hipoteczne oraz 
'-notarjusze, archiwa państWOWE: i inne urzędy obo· 
' wiązane są na żądanie okręgowego urzędu ziem· 
'skiego udostępnić swe akta celem ustalenia ceny . 
'przeWidzianej w cz. 2 art. 30. 

Do art. 31 . 

§ 56. Za ogólny w rozumieniu części 1 art. 31 
uznaje się obszar wszystkich nieruchomości ziemskich, 
należących do właścicie la wykupionej nieruchomości 

,IW granicach Państwa Polskiego, nie wyłączając lasów, 
; ;wód i nieużytków. 

§ 57. Prlewidziany w ustępie koijcowym cz, ) 
"art. 31 okres pięcioletni oblicza się od terminu 
uiszczenia każdej z osobna części wynagrodzenia 

'zgodnie z terminami I podziałem. przewidzianemi 
:.w cz . 2 i 3 art. 31. 
1'.:,. 

§ 58 • . Ustalany dla każdego roku w myśl po· 
stanowień cz. 1 art. 31 kurs listów Państwowej Renty 

,;Ziemskiej będzie ogłaszany w Monitorze Polskim 
w stosunku procentowym do nominalnej wartości. 

§ 59. Płatną w gotowiźnie część wynagrodze· 
nia przelicza się na złote (złote oDiegowe) według 
wartości złota, ogłaszanej przez Ministra Skarbu 
w Monitorze Polskim stosownie do rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ~ dnia 27 kwiet· 
nia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 36, poz. 385) i ustawy 
z dnia 1 lipca 1925 r. (Dz. U, R. P. N2 76, poz . 534), 
przyjmując złoty w złocie za 9/31 grama czystego 
złota. Za podstawę do przeliczenia przyjmuje się 
wartość złota z dnia, poprzedzającego dokonanie za' 
płaty lub złożenie do depozytu każdej części wyna· 
grodzenia, ' 

§ 60. Część wynagrodzenia, płatną w listach 
50/o-wej Państwowej Renty Ziemskiej w złocie, należy 
ustalić w symie podzielnej przez 400, przyczem 
reszta" nie przekraczająca 200 złotych w zło,cie, wy
płaca się nie w listach, a w gotpwiżnie według kursu 
urzędowego listów renty, jeżeli zaś reszta przekracza 
200 złotych w złocie, to się ją zaokrągla do 400 zło
tych i odpowiednio obniża się część gotówkową wy· 
płaty też według kursu urzędowego listów. -

§ 61.. Wartość bieżących i zapadłych kupo~ów 
przyjmuje się · jako . gotowizna. 

§ 62. Część wynagrodzenia, składaną zgodnie 
z wymogami ostatniego ustępu cz. Fej art. 31 do 
depozytu w Państwowym Banku Rolnym, należy za' 
okrąglać do 100 złotych wzwyż, jeżeli reszta od dzie· 
lenia częśd wynagrodzenia, wypłacanej w listach 
według nominalnej wartości, przez 1 00 prze krac~a 
50 złotych" lub też obniżać, jeżeli reszta nie p'rzek r?-
cza 50 złotych. . _ .:, . 

§ 63. . Gdyby list; przechowywany w depożicie 
Państwowego Banku Rolnego, został wylosowany 
przed upłYwem okresu S-letniego, przewidzianego 

. wart. 31, to ' należność za ten list winna być wypła-
cona właścićielowi w gotowiżnie bezzwłocznie po wy-
losowaniu. - . 

Do art. 33. 

§ 64. ' Jeżeli zaspokojenie pretensji Instytucj i 
kredytu długoterminowego ma być dokonane w try' 
bie art. 33, to należny kapitał winien być uiszczony 
w listach zastawnych danej instytucji, zaległe pro
centy-w kuponach ubiegłych od listów lub VI. goto
wiźnie, a inne zaleg/ości - w gotowiźnie. Wszelkie 
wierzytelności instytucji kredytu długoterminowego 
winny być spłacane przez Państwo w sposób, prze
widziany w ustawach lub statutach odnośnych insty
tucyj. 

Do art. 36. 

§ 65. Należności państwowe, wyliczone wart. 3't) 
(podatek od ' spadków i darowizn oraz podatek ma
jątkowy). mogą być płacone według kursu urzędó
wego i tern i listami, które znajdują się w depozyde 
Państwowego Banku Rolnego. W 'tym przypadku 
na wnio.sek -zainteresowanej osoby Państwowy Bank 
Rolny przekaże właściwej instytucji odpowiedni~ ilość 
listów renty. 

Do art. 37. 

§ 66. Przed wpłaceniem właścicielowi pierw~ 
szej raty ,wynagrodzenia za przymusowo wykupiony 
obszar winien okręgowy urząd ziemski w ra'zie· za
chodzących wątpliwości zażądać przedstawienia do
wodów obywatelstwa właściciela. 

, § 67 , W razie braku należytych dowodów oby
watelstwa p,Olsk,iego okręgowy urząd ziemski złoży 
odnośną cz~ść wynagrodzenia do depozytu sądu 
i zawiadomi równocześnie o tem właściciela oraz 
Ministerstwo Reform Rolnych. 

§ 68. Wysokość wynagrodzenia w razie ' stwi'er· 
dzenia, iż właściciel wykupionego obszaru nie jest 
obywatelem polskim. będzie us~aloną w trybie, pfZl~~ 
widzianym' IN ustawie o · wykonaniu reformy rolne.i 

.~ 
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z dnia 28 !;Ji'lJdnia 1925 t., jednak tmy uwzg l~dnie 
hiu zastrzeżeń, wymien ionych w cz. 1 att '37. 

§ 69. W przypadku wst rzyma nia pn:ez Rad €! 
Ministrów wypłaty wyna S]r odz(imia w , myśl cz. 2 

,art. 37 Minist€ r Reform Roln yc;h t;arządt;i zabezpie
czenie ustalonego wynagrodze nia przez zlo.i ~ ni € tego 
wynagrodzenia w zloty"h w 6IG"i€ do depozytu 
w Państwowym Banku Rolnym z <1astrzeze niem pG
stanowień cz. 2 art. 37. 

Do działu V. 

bo art. 36 I 39. 

. § 70. P6shiiiowiehia att. 38 nie dófycżq przy· 
: padków, w któtyćh rozWiązan ie stGsunku dzierzaw
nego nast€!puje nCl podstawie póstanówień kótJt Fa ktu 
dzierzawnego. 

§ 71. Umowy dzierżawne 1. I'Mey att 38 wy
powiada okręgowy urząd ziemski; Państwowy Ban,k 
Rolny lub- na żądanie Ministerstwa Reform Rolnych 
albo ok ręgowego urzędu . zi~rfl$klegó --:- inlia władza 
lub instytucja, pod której z a rządem znajduje S Ię wy· 
dzierżawiony majątek. 

§ 72. Spór pomiędzy dzierżawcą a wła ścicielem 
w sprawie o.dszkodowania ' z tytułu uprawni e ń dzler· 
żawcy, wynikających Z umowy dzierżawnej i przewi- ' 
dzianych wart. 38 i 39, - nie powoduje odroczenia 
terminu opuszczenia przeznaczonego do parcelacji 
objektu . 

§ 73. Przy Szacowaniu nieiamor tyzowanych 
a pożytecznych dla gospoda rstwa wkładów, o ile 
wkłady te dotyczyły urządzeń m e ljoracyjnych, stóso
wane b€!dą zasa dy, przewidziane w cz. 4 art. 27. 

§ 74. Jeżeli nie zachodzi spór pomiędzy Skar
bem Państwa, ' Pańshvowym Bankiem Rolnym, fun
dacją lub instytucją naukową z jednej strony, a dzier
żawcą z drugiej stróny w przedmiocie uprawnień, 
wynikających ., z . art. 38, to odszkodowanie ńależne 

dz ierżawcy winno być wypłacone przedupływern 
sześciomiesięcznego okresu likwidacyjnego, pr2ewi
dzianego w cz. 1 art. 38. 

' bo art. 40. . 
§ 75. Przy wykonywaniu postarJowień cz. 2 

art. 40 ma analogiczne zastosowanie § 72. 

§ 76. Jeżeli wykaz im ienny nie wskazuje, które 
grunty z dzierżawionej , częściowo . Iub ;W cąło.ści nie
ruchomości ziemskiej podlegają wykupowi, to okrę
gowy urząd ziemski przed nastąpieniem terminu roz
wiązania umowy dzierżawnej zawiadomi dzi erżawcę, 
na które z dzierżawionych przez niegogruntóyv właś
cici e l uzysk?>ł zezwolenie , na parcelację, a.łbo które 
z dzierżawionych gruntów zostały przeznaczone do 
przymusowego wykupu w trybie cz. 1 e.rt. 21. 

Do art, 43. 

§ 77. Zastrzeżone w cz. 2 att. 43 pierwszeń
. stwo do nabycia ziemi dla dzierżawcow, podlegają
cych ochron ie na mocy ustawy z dni a 31 lipca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. NQ 75, poz. 741), gaśnie, · j eżeli dżier
żawcy ci nie zgłoszą s wych kandy~atur na nabyw-

ców ziemi w wy2naczony m dla zgłaszania się ter
minie. 

§ 78. O te m , czy Pozo$ttlwienie dżieri1'lWc6w 
na dotychcza sowyc h d t ielka<::h I,Jniernożliwia prawidłó
w~ parcelaCję, decydują okr~gowe urzędy , ziemskie. 

Do art. 44 i 4$. 

§ 19_ 1. Za pr:l{;ównikóW folwarc::~nych (SłLl~bE: 
folwarczn ą) w rozu mien iu <:: 2. 2 ~ 6 ar t. 44 I att. 45 
uz naje si€! bezro ln ych robGtników rolnych oraz rze
mi eślników łolwarcznych, zWiązanych z pracodawcfl 
tocznemi llmowami, co rok odnaWiańe:hil I obowląza-

. nyćh do śt~ .łej pracy w danej ni ~ rućhbrnO~cl, a ptz~de
wŚiyśtkiem tyc h, któ rzy ptbwadżq WłaS nE! gospodat
stWo dot'Mwe j tamit:stkują wraz z rod:ż!naml w m!esz
kźlniu sł u żbowem . la rodżinę w zt1ac2eni\.1 tych~e 
artykułów uwa:1a się rt'Iał1onka (kę) Oraz kreWnych 
i powinowatych pierwszego i drugiego stophia pra
cownika folwarczn~go , o ile zamieszkują z nim i sta'
nowią jedno ognisko domowe. 

2. Postanowienia cz. 5 art. 44 i art. 45 mają za: 
stosowanie do tych tylko osób, odpowiadających wy
mogom cz. 3 art. 44; które byiy zatrudnione w parcelo
wanym majątku, ha warunkach wskazanych w ClI 1 
niniejszego paragrafu, lub też na warunkach. ulgt;J
wych i pracę t€! Wskutek parcelacji utraći!y. PrzepiS 
t ell nie wyląćta praWa innych zasłużonych piac:óW
nlków folwar ttt'lyc h (gta cj alistów), a w tern i of!tja
listów-gracj a li stów, do otrzymania odpraw VI my~ 1 
cz. 3 art. 44. 

§ 80. 1. O ilo ś ci służby, która w myśll1rt. 46 
i 52 winna być uwzględniona przy parcelacji, decy
dują okręgowe urz t:;dy ziemskie, biorąc również pOd 
uwag€! kulturę .i przeciętny obszar ziemi uprawnej, 
przypadający w danej okolicy na jednego pracownika 
folwarcznego, posiad a j ącego uprawnienia z art. 45. 

2. Maksymalna ilość służby, tracąca prac€! na 
skutek cZG:sc:iow ej parcelacji jednostki gośpodarczej, 
okreś la S ię według form uły: x : (y ~ x) t:::: 2 : U, 
w której "x" oZnaCZa li czbE: pósż uk i waną, "y~ ozna
CZa ogólną ilość służby posiadającej IN danej jednostce 
gospodarczej kwalifikacje, wskazane w art. 45 I 52, 
"z " oznacza, ob:szar ·parcelowanych użytków rolnych, 
,.u': ~ ob!>zar pozostających u właściciela użytków 
rolnych dan ej jednostki gospodarczej. 

3. Wyinaczen ie z ogólnej liczby służby fol
warcznej danej jednostki gospodarcze j tobotnik6w, 
którzy w związl~u z parcelacją części obszaru mają 
ulec zwolnie niu ze służby-nalMy do własciciela. 

§ 81. 1. Za zrzekających sią nabycia działki 
w rozumieniu cz. 5 art. ~4 uznaje się tych pracowni
ków, którzy we wskazanym im przez właściciela co 
najmniej 4-tygodniowym terminie po ogłoszeniu wa,
runków parcelacj i nie zgłoszą na piśmie chElci naby
cia ziemi na ogłoszonych warunkach. ' 

2. Gdyby jednak ogłoszona cena ziemi lost~ła 
w n astępstwie obnIżona przez właściciela lub pr~ez 
okręgową komisję ziemską w trybie art. 71; to pra
cownikom rolnym, o ile dotychczas zgłoszenia nie 
wykonali, służy prawo ' dokonania tego zgłoszenia . 

§ 82. Pod pojęcie służby folwarcznej w rozu
mie niu art .. 44 i 45 nie podp",da slużbaosob!sta, 
której praca nie jest b ezpośrednio związana z ziemią. 
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jako warsztatem pracy (kamerdynerzy, lokaJe, poko· 
jowe, kucharze, kucharki, strzelcy i t. p.) oraz ro· 
botnicy, .zająci w przemyśle, choćby w przemyśle 
rolniczym, jeżeli ich głównem ztljęciemjest praca, 
wskazana w niniejszym paragrafle. 

§ 83. Jeżeli miejscowe warunki nie pozwalają 
na nadzielenIe ziemią służby folwarcznej i jednocześnie 
na uiupełnienie ' w związku z postępowaniem scale
niowem (att. 15) gospodarstw karłowatych do norm, 
ustalonych przez Ministerstwo Reform Rolnych, tt> 
pIerwszeństwo winno być przyznane właśticlelom 
karłowatych gospodarstw, natomiast p'racowńicy fb1-
warczni są uprawnieni ' do otrzymania zi'emi z parce
lacji rządowej lub Państwowego Banku Rolnego w in
fi~m miejscu. 

§ 84. Oznaczony VI <:Ź. 2 art. 45 termin roczny 
. Bezy si~ od dnia wprowad~enia nabywcy VI- posiada
nie działki. 

Do działu VI. 
00 art. 46. 

I. § 85. Szczeg6łowe przepisy, dotyczące prze
:prowadzania parcelacji i nadzoru ńaG nią, ustali od· 
·r~bha instrukcja. 

Do art. 47. 

. § 86. Zgłoszenia o wydzielenie grtlhtów na 
ćele wskazane w p. c art. 47 oraz na cele przemysło· 
we winny być składane w terminach i trybie, tlsta
)onych dla składania zgłoszeń o nabycie ziemi. 
Wnioski o wydzielenie gruntów na cele wskazane 
W p. c art. 47 winny być zgłaszane lub aprobowane 
przez właściwe władze państwowe. 

Dó art. 48. 

. . §87. Zamiana gruntów w myśl cz. 1 art. 48 
winna się odbywać na podstawie oSzacowania za
mienianych gruntów, dokonanego w trybie, wskaza
nym w § 115 niniejszego rozporządzenia. 

Do att. 52. 

. ' . § 88. Obowiązek udowodnienia posiadania kwa
lifikacyJ, wymaganych przez art. 52, obciąża kandy· 
dat6w na nabywców. O wystarczalności tych kwa
lifikacyj decydują władze, zatwierdzająi:e projekty 
parcelacji. 

Do art. 53. 

§ 89. Istnienie warunków, przewidzianych Vi p.e 
art. 53, winno być: przez reemigranta należyCie wy
kazane. 

§ 90. 1. O ile dana parcelacja nie została 
wszczęŁa w trybie art. 15 lub też O ile nie był 
zastosowany § 83 lub art. 51, to po utworzeniu zgodnie 
.z ert. 45 i §§ 79. 80,82 i 83;gospodarstw dla rodzin służ
by folwarcznej, tracącej pracę wskutek parcedacji da
nych obszaróy.r, jak również dla drobnych dllerzaw· 
c:.6w zgodnie z art. 43 i § 77 - pozostały parcelo· 
wany obszar winien być zużytkowany dla: 
. A) uzupełnienia gospodarstw karłowatych, wy-

magaj i1lcych tego uzupełnienia, 
B) powiększenia innych gospodarstw drobnych, 

których powiększenie jest ze względów gospo' 

d"'lfczych pożądane, oraz dla stworrenia 'gospo
~~rs-tw samodl~ejnych dłca osób. kroie sprze
dały swe dotychczasowe k,arłowaie .lub ma
łorolne g-ospo:d.erstwa, 

C) stworzenia gospodarstw dla bezrolnych. 
2. W każdej z tych grup (f\, B, C) kandydaci 

uwz-gtędnieni być W~{łfl1 w n<lstępującej koleiności: 
, a) dzle1iaw(;y i oficjaHści majątków paf<:ełowe

~J'ych, 
b) lasłuzenł ź-ołnierz-e i j-nweHdz1 armji polskiej 

or:az polskich rorma<:yj ocootni<:~Y'ch, 
c) rodziny, t. j. wdowy i sieroty pozostał'e po 

poległych żołn'ierza-ch armji polskiej oraz pol
sk~ch forma<:yj ochotn-ic zydł, 

d) abso.lwend s.zk.,ł rO~.[lkzy-ch i -ogr.odniczych, 
e) reemłgrand zmuszeru opuś<:ic granice obcy-ch 

państw ze wzglę.d-ówpo-Iity,czny,ch. 

f) inni kandydaci z danej grupy . 
3. przy zatwierdzani'u nabywców uwzględniani 

będą kandydaci z każd-ej następnej kategorji dopiero 
po tJl,.vzgJądnien-iu ws\!:ystkkh kandydatów, należących 
do poprzedni·ej kategori~·. jeieli uprawnien-i są do na
bycia ziemi i we w}.Glściwym c,zils·ie i trybie zgłosili 
chą~ jej nabycia. 

f)o -art. 54. 

§ 91. ·Pod przeważną CZęSClą gospodarstwa 
w rozumieniu · cz. 2 art. 54 rozumie się większą co 
do obszaru część gospodarstwa. 

'Do art. 57. 

§ '9'2. Pbd nazwą instytutyj kredytu długoter
minowego należy rb.zumieć instytucje kredytowe, 
które wedle swych statutów są uprawnione udzielać 
dtugoterminow~go 'kredyru na hipoteki nieruchomości, 
spłacalneg<> systemem amortyzacji. . 

§ 93. Obowiązek instytucyj kr~dytu długorer
mInowego dokonania podziału 4 segregacji pozyczkl, 
l;)bti~żającej parcelowany majątek PQllilędzy nabyw· 
cow poszaeg'Ółnych pattei. dotyczy poiyczekambr
tyzacyjnych, udziełany'Ch b.ądi w gotówt:e, bądź w li
stach z~staWJ1yth. 

§ 94. Gdy kwota długu, przypadająca przy se
greg~tji na aljenowaną (kiałką; wynosi mniej, jak 
dozwolone VI statucie danej instytucji kredytu długo
terminowego minimum, pu-eno$zalne przy segregacji 
długu, to w przypadku takim mają moc prawną pfite
pisy statutowe danej instytucji przy zastosowaniu 
przerachowan ia na złote tego minimum według § 6 
rotponąGlzenia PreJtydenta Rzeczypospolit~j (Dz. u. 
R. P. zr. 1925 .J'f2 30 poz. 213). 

Do alt. 58. 

§ 95. Zatwierdzane przez prezesa okt€:~owegó 
urzędu ziemskiego projekty parcelacji winny zawie
rać plan pódziatu oraz cenę sprzedażnq poszczegól
nyth działek. 

§ 96. Orzetzenie, zatWierdzające projekt par
celacyjny, podaje się do wiadomości zainteresowa
nych przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu gminy 
(w6jtClwstwa), IlIb hit gmin, na których obszarze po
łoiony jest p"are:elowany majątek, OraZ we właściwym 
powiatowym . urz~dzie ziemskim. Ogłoszenie winno 
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być wywieszone przez dni 14, po których upływie 
orzeczenie uznaje się za doręczone wszystkim zain
tereso"ianym. Po dokonc::niu ogłoszenia wójt podnje 
władzy wysyłającej datę wykonania. " 

Do ;;;rt. 59. 

§ 97. Przcdkładnne komisarzowi Ministra Re
form RoJnych w myśl cz. 2 art. 59 projekty ,parce
lacji winny zawiernć plan podziału, wykaz nabywców 
oraz cenę i warunki sprzedaży poszczególnych dzia-

. lek, ustalone ostatecznie przez decydujące władze 
Banku. 

Do art: 60. 

§ 98. Za gospodarstwo wzorowe w rozumieniu 
Cz. 2 art. 60 należy . uważać tworzone przy parcelacji 
gospodarstwa w myśl przepisów tego artykulu, o ile 
prze krn czają obszar wskazany w cz. 1 art. 50. 

§ 99. Przy ustalaniu obszaru ośrodków mają 
zastosowanie przepisy cz. 7 art. 50. 

§ 100. Cenę wykupu danego gospodarstwa 
wzorowego, przewidzianą w cz. 3 art. 60~ określa 
okręgowy urząd ziemski, biorąc pod uwagę wartość 
sZacunkową składowych części tego gospodarstwa 
mi podstawie szacunku, przeprowadzonego zgodnie 
z przepisami art. 27 do 30 oraz z uwzględnieniem 
zmian, zaszłych od dnia przejęcia nier'uchdmości do 
dnia przekazania jej nowonabywcy. 

Do art. 61. 

§ 101. 1. Przy parcelacji, pr~eprowadzanej 
przez okręgowy urząd ziemski, każdy ' z . zatwierdzo
nych w wykazie nabywców ,(cz. 3 ' art. -58) winien 
złożyć deklarację, że zgadza się na nabycie przyzna
nej mu działki na warunkach, obowiązujących przy 
danej parcelacji, które winny być dokładnie w dekla
racji wyszczególnione. Wraz z deklaracją nabywca 
winien złożyć dowód wpłacenia obowiązującego za
datku. Na podstawie tej deklaracji okręgowy urząd 
ziemski wy ca orzeczenie, przewidziane w cz. 1 art. 61. 

. 2. Nabywcy, zakwalifikowani prze,d wejściem 
w zycie niniejszego rozporządzenia, zwolnieni są od 
obowiązku składani a deklaracji. , 

§ 102. Zaświadczenie o wykonalności orzecze· 
nia wyda okręgowy urząd ziemski po uiszczeniu 
przez nabywcę wpłat i opłat, przewidzianych wart. 
72 i 88. 

Do art. 62, 63, 64 I 65. 

§ 103. Przy parcelacji, związanej z zamianą 
na użytki rolne gruntów leśnych, podlegających prze
pisol1l o ochronie lasów, wymaganem b<:;dzie zezwo
lenie właściwych władz ochrony lasów na dokonanie 
tej zamiany. 

§ 104. 1. Zarówno podanie o zezwolenie na 
par-celację, jak i o zatwierdzenie projektu parcelacji 
oraz wykazy nabywców winny być składane w dwóch 
egzem plarzach do powiatowego urzędu ?iemskiego 
wraz z załącznikami, wyszczególnionemi w instrukcji 
parcelacyjnej (§ 85). 

2. Powiatowy urząd ziemski po stwierdzeniu, 
iż podanie to , projekt parcelacyjny względnie wykazy 
nabywców pod względem formalnym odpowiadają 

obowiqzując:ym przepisom i zawierają wszystkie wy· 
magane załączniki, potwierdza otrzymanie podania 
o zezwolenie na parcelację, projektu parcelacyjnego 
rub też wykazu 'nabywcó\" ze wsbzaniem daty otrzy~ 
mania na jedny m z egzemplarzy, który zwraca pe
tentowi. Uchybie'.1ie wymogom formalnym lub nie' 
do łqczenie któregokolwi:::k z wymaga.nych zułqczni
ków uzasndnia nieprzyjęcie podaniu, projektu parce· 
Iacyjnego lu~ też wykazu r.abywców; w tym przy
padku postanowienia art. 64 lub cz. 3 art. 65 nie będą 
mialy zast030wania. \'la żądanie skkdajqcego po
d;mic powiutowy urząd ziemski winien stwierdzić na 
piśmie przyczynę nieprzyjęcia podania. 

§ 105. Po uzyskaniu zezwolenia obowiązany 
jest parcelujący doręczyć wójtowi lub sołtYSOWi pd
wiadomienie o zamiarze parcelacji, celem ogłoszenia 
w trybie § 96 mieszkańcom wsi, sąsiadujących z par: 
celowaną nieruchomością, tudzież zainteresowanej 
w parcelacji służbie folwarcznej i drobnym dzierżaw· 
com, podając w powiadomieniu o parcelacji co naJ
mniej 4-tygodniowy termin, do jakiego będą przyj
mowane zgłoszenia na kupno ziemi. 

§ 106. Parcelujący może zrzec się zezwolenia 
parcelacyjnego w ciągu 3 miesięcy od daty Jego 
otrzymania. 

§ 107. Przepisy § 96 mają analogiczne zasto
sowanie przy parcelacji, prowadzonej przez instytucje 
upoważnione oraz przez osoby prywatne. 

§ 108. Za osoby, uprawnione do zgfaszania o'd~ 
wołań od orzeczeń okręgowego urzędu ziemskieg0, 
zatwierdzających projekt parcelacyj ny ' lub wykazy' 
nabywców, uznaje się osoby, przeprowadzające par
celację, oraz wszystkich tych, którzy we właściwym 
trybie i czasie, przyjmując ogłoszone warunki; zglo
sili chęć nabycia działki Z danej parcelacji. Przepis 
ten nie narusza postanowier. § 81. 

§ 109. Brak decyzji okręgowego urzędu ziem~ 
skiego w sprawie zatwierdzenia projektu parcelacyJ
nego lub też wykazu nabywców w terminie, wskaza~ 
nym w cz. 1 art. 64 i w cz. 3 art. 65, winien być 
na żądanie petenta stwierdzony przez okręgowy urząd 
ziemski ze wskazaniem skutków, wypływających 
z art. 64. W tych przypadkach mają analogiczne za~ 
stosowanie ' postanowienia § 96. . 

§ 110. 1. Upoważnienia do zawodowego wyko: 
nywania czynności parcelacyjnych w rozumieniu usta~ 
wy z dnia 28 grudnia 1925 roku o wykol)aniu refor:" 
my rolnej udzielają osobom fizycznym i odwołują 
prezesi okręgowych urzędów ziemskich, na których , 
terenie osoby te zamierzają wykonywać parcelację 
nieruchomości ziemskich. 

2. Prezesi okręgowych urzędów ziemskich mo
gą - za uprzednią zgodą Ministra Reform Rolnycłl 
w każdym poszczególnym przypadku - uzależnić 
udzielenie upoważnienia od złożenia kaucji lub udzie
lenia odpowiedniego zabezpieczenia. 

§ 111. 1. Upoważnienia w rozumieniu § 110 
udzielane będą na określony teren działania lub też 
mogą ograniczać się do jednej albo kilku oznaczo
nych nieruchomości ziemskich. 
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2. Udzielenie, zmiana lub uchylenie upoważnie
nia ogólnego (na określony teren) ogłaszane będzie 
w;, urzędowych gazetach wojewódzkich na koszt upo
ważnionego. 
.. "::-, ~ 

'J § 112. Osoba fizyczna, ubiegająca ' s i ę o upo
w~żnienie parcelacyjne, winna udowodnić, że posia
dą obyw.atelstwo polskie" nieskazitelną p rzeszłość 
oraz- dostateczn,e przygotowanie do czynności parce
~ą~yjnych, oparte na zawodowem wykształceniu i na 
dQtychczasoWej działalności w dziedzinie parcelacji. 

i !~ 

,:' § 113, Nieprzestrzeganie przez upoważnione 
osoby fizyczne postanowień ustawy z dnIa 28 grud
qia : 1:925 roku o wykonaniu reformy rolnej - oraz bę
d,?\,fych. z nią w związku rozporządzeń, przepisów, 
ifIstrukcyj i ząrządzeń . powoduje wstrzymanie, ogra
nic~enie -lub odwołanie upoważnienia. 

Do art. 66. 

§ 114. - Rygory, przewidziane wart. ,66, będą 
n<Jlały zastosowanie i wówczas, gdy objęcie działek 
w posiadanie nastąpi 'bez zezwolenia ltib zgody wła
ś,cic!~la, __ o ile nie wystąpi on na _ drogę sądową 
d usunj(:~de z gruntu tych osób. 

,-"~ ?: _ . J 

Do działu VII. 

Do. art. 68 i 69. 

§ 115. Cenę sprzedażną działek ziemi ustala 
pr.ezes okr.ęgowego urzędu ziemskiego, biorąc pod 
uwagę zarówno wartość przychodową, jak i miejsco-
we ceny sprzedażne . '_ 

Do art. 70. 

§ 116. Podane wart. 68 i 69 zasady szacunku 
nie mają zastosowania do tych przypadków, w których 
cena sprzedażna gruntów, oddanych w posiadanie 
nabywców, została ustalona na podstawie dotychcza
sowych przepisów i zatwierdzona przez prezesów 
okręgowych urzędów ziemskich przed dniem 9 stycz
nia 1926 r. 

Do art. 71. 

_ _ § 117. O ile okręgowy urżąd ziemski uzna po
dąne w projekcie parcelacyjnym ceny sprzedażne za 
spekulacyjnie wygórowane, winien on w przeciągu 
dwóch tygodni od daty złożenia projektu zwrócić się 
do okręgowej - komisji ziemski.ej z wnioskiem o wy
danie opinji zgodnie z cz. 2 art. 71 i niezwłocznie 
zawiadomić o tern osobę, która złożyła projekt par
celacyjny. W tym przypadku obowiązywać będą je
dynie terminy, wskazane wart. 71. 

§ 1 t8. Na rzeczoznawców nie mogą być po
woływane osoby, zainteresowane w ustalaniu cen 
przy parcelacji wdanej okolicy~ Koszty wynagrodze
riia rzeczoznawców ponosi Ministerstwo Reform Rol
nych;' określa je każdorazowo , okręgowa komisja 
ziemska. 

. Do działu VIII. 

Do art. 72. 

§ 119. - Za równoznaczne z zawarciem umowy 
W rozumieniu art. 72 Lizriaje się podpisanie dekla-

racji zgodnie z ' § 101, dla nabywców zaś, zak?lalifi~ 
kowanych przed wejściem w życie niniejszego ro~
porządzenia ...:.. wydanie orżeczeriia w I)lyśl art. 61. 

§ 120. Za długoterminowy w rozumieniu zda
nia końcowego art. 72 uzna ie się wszelki udzielony 
w myś l tego a rtykułu kredyt dla spłacenia reszty ce
ny kupna, spła calny, w ratach amortyzacjnych . . 

Do art. 73. 

§ 121. Zaprzenoszących się w znaczeniu cz. , ~ 
art. 73 uzn aje się tych właścicieli karłowatych gos
podarstw, któ rzy na żądanie lub za zgodą okręgowe
go urzędu ziemskiego p rzenoszą się _ na nabywanę 
samodzielne 'gospodarstwa lub też na gośpodarstVia1 
powsta łe n'aobśzarach, dokupionych w zwiążkti zę 
scaleniem i włączonych dobbszaru scalehiowe'go. 

Do działu IX. 

' Do art. 78, 

§ 122. '_ O ile nieruchomość ziemska" należąca
do ordynacji lub związana węzłami spbstytucji -po":, 
wierniczej _. ,albo , .ograniczeniami własności, stale d.o 
tej nieruchó~pści przywiązanemi, została obciążona 
na przeprowadzenie istniejących meljoracyj rolnych 
albo też budOwę lub rozszerze nie zakładów przemy
słowych na wolnych od obowiązku parcelacyjnego 
obszarach, to wymienione w cz. 2 art. 78 władze bę
dą uprawnione do wyrażania zgody, aby część fun
duszów, os i ągniętych z parcelacji gruntów z danej 
nieruchomości, zo stała zużyta na pokrycie tego' 
obciążenia. 

Do działu X. 

Do art. 81. 

§ 123. Za zakończone w rozumieniu cz. t 
art. 81 uznaje się sprawy, dotyczące takich parce
lacyj i osadnictwa, w których wyniku zakwalifikowa
ni przez właściwe władze nabywcy weszli w posia
danie działek na podstawie zatwierd'zonych p rze~ 
właściwe władze projektów parcelacyjilych i otrzymali 
tytuły własności (przewłaszczenie). 

§ 124. Sprawy, dotyczące przymusowego wy- , 
kupu na cele parcelacji i osadnictwa, z wyłączeniem 
spraw, wszczętych na mocy ustawy z dnia 17 gru
dnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi 
w niektórych, powiatach Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. z r. 1921 N2 4 poz. 17), uznaje ~ię 
w rozumieniu cz. 1 art. 81 za zakończone, jeżel i, 
uprawomocniły się orzeczenia o wykupie, służące
według . cloty'chczasowych przepisów za podstawę do : 
przepisania tytułu własności na rzecz Skarbu Pań
stwa. Gdy . właściciel nie otrzymał odszkodowania, 
lub też wysokość tego odszkodowania nie została 
ustalona, to wypłacenie odszkodowania lub też jego',. 
wymiar winny nastąpi~ ,na Zasadach Działu IV usta
wy z. dn. 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu, reformy, 
rolnej. 

Do art. 84. 

§ 125. 1. Przepisy art. 84 mają ' zastosowanie 
wówczas, gdy: a) ' albo ' osoby zainteresowane udowo-

.' 
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d'FJlPCT, iż przed zło'żel1fem proJeMI!l paH:efacyjn:ego do 
okręgowego urzędu li'emslUego dd zatwferdzenia, 
zgłaszały si'ę o nab-rde dzi-ałki zjiemi z ni,ertldl'omo
ści. ziemskiej,. p~zy które} pafcelacJi utraE:Hy pracę, 
b) albo w operacie parcelaE:J"jnym hlb w aktach 
okręg,owego urzędu zi1emskieg,o okażą· s.ię dowody, 
stwiercfz aj.ące takie zgloszeflLa si~" c) arbo zostzmie 
ustalone, że osoby te we właściwym terminie zaskar
żyły orzeczenie okręgowego urzędu ziemskiego, .po
mijające ich w wykazie nabywców, o ile ' zg.losJły we 
właściwym czasie chęć nabycia ziemi z parcelowanej 
niemchomości. 

2. Przepi'sy art. 84 nie sfosują się jednak do 
osób, które, aczkolwIek zgfosiły we właściwym czasie 
ch~ć' nabycia ziemi, to jednak w następstwie dobro-
wolnIe cofnęły swoje zgłoszenia. . 

I 

Do działu XI. 
Do art. 90. 

. § 126. Za zawierane na czas dłuższy ponad 
lat 6 w rozumieniu art. 90 uznaje się również umo-. 
wy, zawarte na czas krótszy, niż łat 6- lUD bez 'okre
śłonego terminu, jeżeli uzależniają one przedłużenie 
umowy dzierżawnej od Jednostronnej woli dzierżawty 
na czas nie ograniczony lub też na czas dłuższy po
nad lat 6 od dnia zawarcia pierwotnej umowy. 

00 art. 91. 

§ 127. Ustalenie przewidzianych .;; ·cz. 2 art. 10 
wyłączeń w przypadku zastosowania d,?, danej niem
chomości postanowień cz. l art. 91 dokonane b~dzie 
przez Ministra Re.fo.rm Rolnych na podstawie opinji 
każdorazowo w tym celu powolanej ~omlsii" składa
jącej się z przedstawicieli zainteresowanych fv\inistrów. 
Komisja ta ustali swoją opinję po wysłuchaniu wnios· 
ków rzeczoznawców oraz władz zainteresowanej fun
dacji lub instytucji naukowej. 

Do art. 92. 

§ 128. przy stosowaniu przepisów · art. 92 ria 
obszarze obowiązywania ustawy o organIzaCji ziem
skiej włościarl (Zwód Praw t. IX, dod. specjalny, 
księga IX) nie maja zastosowania postandwtenia art. 
art. 273 do 280 włącznie tejże ustawy. 

§ 129. Zamiana przewidziana w ,art. 92 prze
prowadta się na podstawie orzeczenia prezesa te
go okręgowego urzędu ziemskiego, na którego te
renie znajdują sie: grunty państwowe, podtegające 
zamianie,-po dokonaniu oszacowania zamienIanych 
objektów w myśl przepisów art. 6B . i 69. . 

Do art. 93. 
§ 130 . . USKutecznIanie zawiadomień, o których 

mowa wart. 93, należy do sądu, komornika lub no
tarjusza, powołanego w myśl przepispw. dzielnicowych 
do przeprowadzenia przetargu. 

§ 131. Rozporządzenie niniejSZe wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . ; 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 

K. Niezabytowski 
Minister Skarpu: a. Czecbowicz 
Minister Sprawiedlfw·osci: A. .Meysztowj~z 

, 

67. 

Rozporządzenie Mtnisba' Ska·r.btJ w por.'o-: 
zumieniu z Ministrem Sprawiedłtwo-śd . 

z dnia, 24 stycznia, 1927r' r,~ 

zmieniające niektóre postaJllGwienia rQ'zporzą~ 
dzenra Mrni's"tra Skarbu w poyozumrer.li-u z Ml-
nistrem Sprawiedłłwosei Z' dnia 15 sie~pnła 
19261'. \V sprawre regulowania ob~otł:l' dewiza
m1 i waJlJtami zagrantc21uem.i QlialZ obrotu pie-

ni~żnego z z~,ranicą. _, 

Na podstawie tlstawy z dnta 2 marca 1923 f • . 
w przedmiocie udzielenia Mini:strrowi Skarbu . upo~' 
ważnienia do regulowania w drodze rozpouądzeń 
obrotu pieniężnego z krajiami zagl'anrcznemr orai 
obrotu obcemi walutami (Dz. U. R. P. N!! 25, poz. 154) 
w brzmieniu, nadanem jej ustawą z dnia 23 lipca 
1926 f. (Dz. U. R. P. ~ 8J •. poz'. 463),' zarządza sj~ 
co następuJe: . . 

§ 1. Rozporządzeni,e Ministra Ska~bu w po.ro:
zumieniuz Ministrem Sprawi'edliwości z dnia 15 sierp' 
nia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami 
i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego 
z zagranicą (Dz. U. R~ P. N2' 86, poz. 482) ulega na
stępującym zmianom: 

-1. W § 12 ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie 
następujące~ "" W szczególności przy wysyłaniu pocztą 
za9rani(~ weksli i (.zeków. zaróVłoo z zezwolenia 
wład~y skarbowe} tg.odnie z postanowieniem ustępu 
1 niniejszego paragrafu jak i za pośrednictwem ban
ku dewizowego w myśl ustępu poprzedniego, wyma" 
gane jest nadto zaopatrzenie każdego wysyłanego 
wekslu oraz. czeku w adnotację władzy ~karbowej, 
która pozwolenie na wysyłk~ wydała. wzg~ądnie 
w adnotac)~ banku dewizowego. ktÓfy w r-zeczQfięi 
wysyłce pośredniczy. f\dnotacia taka winna by~ 
umieszczona na wekslu oraz na czeku w tell sPQ
sób, aby nie uszkodziła tekstu. i ma zawiera<: tre$(;! 
następującą: . 

"Zezwolono na wysianie zagranicę dnia .•.•• 
_ • • .. 192 .. r. L..... izba skarbowa (wzglę
dnie wydział skarbowy śląskiego urzędu wblewódz~ 
kiego) w ... I! - o ile weksel lub czek wysyłanyje$e 
za zezwoleniem władzy skarbowej, albo: "Wysłan~ 
zagranicę dnia • . . . . .. 192... r. Bank NN," 
(firmowy stempel banku) - o ile weksel lub qek . 
wysyłany jest za pośrednictwem banku dewizowego."" 

2. W § 15 vi wierszu piątym ustępu 1 oraZ. 
w wierszu trzecim ustępu 5 po słowie: "weksli" dQ-' 
daje się wyrazy: "i czeków". 

3. W § 21 dodaje si~ nowy ust~p 4 tre§ci na
st~pującej: 

"Zaświadczenie walutowe jest wazne w ciągu 
3'ch miesięcy od daty wystawienia, i w żadnym ra-
zie czasokres ten nie ulega przedłużeniu." . 

4. Po § 21 wsŁawia się nowy paragraf 21-21 
następującej treści: 

. ,,§ 21-a. Załadowanie na kolej' towaru, wywożo
nego za granicę polityczną, nie może nastąpić bez 
przedstawienia władzy kolejowej stacji załadQwczej 
odpowiedniego na ten ' towar zaświadczenia walu
towego. ' 


