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74. 

RozporządzenIe 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 1 lutego 1927 r. 

o zniesieniu służebności w województwie kie
leckie m, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem 
i w zachodniej części województwa biało-

stockiego. 

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnja 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ust~wy (Dz. U. ' R. P. N2 78, poz. 443) postanawiam 
co następuje: 

f\ rt . 1. 1. Na mocy niniejszego rozporządzenia 
ulegają zniesieniu na podstawie umowy albo w try
bie przymusowym służebności, które wynikają z urzą
pzenia ziemskiego włościan i rolników, zrównanych 
z włościanami . 

2. Na zasadzie niniejszego rozporządzenia do
konywa s i€; · również podziału wynagrodzenia za zno
szone s łużebności, podziału pastwisk, zwanych wspó\
nemi z dworem, i wygonów dworskich, na których 
Qsady tabelówe mają służebności pastwiskowe, oraz 
zamiany gruotó,w w związku zę znos~eniem służebności. 

Dział I. Postanowienia ogólne. 

Dowody. 

Hrt. 2. Dowodem istnienia, postaci i rozcią
głości służebności, wymienionych w cz. ' 1 art. 1, 
jest wpis w tabeli likwidacyjnej lub nadawczej. W razie 
zaginięcia tabeli fakt istnienia wpisów służebnościo
wych winien być udowodniony za pomocą innych 
dokumentów urzędowych • 

Strony. 
- , 1 

Rrt. 3. 1. Przedstawicielami dziedzin władną
cych są przedstawiciele osad tabelowych, uprawnio
nych do korzystania ze służebności niezależnie od 
tego, czy służebności zosta ły nadane indywidualnie 
poszczególnym osadom tabelowym, grupom osad 
ta belowych, czy też łącznie wszystkim osadom tabe-
lowym jednej wsi (osady, miasta). . 

. 2. Za przedstawiciela osady tabelowej uznaje się 
właści ciera lub jego zastępc€; prawnego, powołanego 
w trybie przez prawo przewidzianym (kuratora, opie
kuna, pełnomocnika); w przypadku nieobecności 
właściciela, jak również w braku zast€;pcy prawnego, 
o'raz w razie , wątpliwości, kto jest wlaścicielem
każdego, w czy jem posiadaniu znajduje się osada 
tągęlowa. -

3. Jeżeli' osacla tabelowa jest we wspólnem 
p9siadaniw kilku o!?ób podzielnie lul:;> niepodzielnie, 
pr~~dsta\~icielem osady tabelowej jest jeden ze w~pół 
właścicieli lub współposiadaczy, obrany przez pozo 
stałych, a j eżeli zgoda co do wyboru nie nastąpi, 
to najstąrszy z nich wiekiem. Wybór lub starszeń
stwo stwierdza urząd gminny, komisarz. ziemski lub 
j~9q zastępca. 

, - ' 4. Prz'ed§tawicielem własności gminnej lub gro
madzkiej (osady szkolne, kowalskie, sołtysówki i inne) 
jest ~ urz~du wójt gminy lub właśt;:iwy sołtys, 

5. Wymienien i w artykule mmeJszym przedsta
wiciele przy czynnościach, wypływających z niniej

. szego rozporządzenia, działaj ą bez potrzeby uzyski
wania specjalnych do tego upoważnie ń. 

Rrt. 4. 1. Przedstawiciele dziedzin władnącyc'h 
występują w postępowan iu , przewidziane m w niniep 
szem rozporządzeniu , osobiście tylko wówczas, gdy 
jest ich nie więcej jak trzech; w przeciwnym razie 
działają przez pełnomocników, [wybranych w liczbie 
najwyżej trzech. ' 

2. Pełnomocnicy są wybierani na zebraniach 
przedstawicieli dziedzin władnących. Każdy z tycl;t 
przedstawicieli ma na zebraniu taką i l ość głosów, 
ile osad tabelowych reprezentuje. 

3. Zebrania zwołuje i na nich przewodniczy 
sołtys wsi lub wójt gminy. Nie bierze on udziału 
w glosowaniu, jeżeli nie jest przedstawicielem dzie
dziny władnącej. Zebranie może zwołać również ko
misarz ziemski lub jego zastępca, który wówczas 
przewodniczy zebremiu. 

4. Zebrania są ważne, jeżeli obecni przedsta~ 
wiają przynajmniej połowę ogólnej ilości zaintereso' 
wanych osad tabelowych. 

5. Uchwały zapadają zwykłą większością gło
sów, reprezentowanych na zebraniu. Treść uchwały 
winna obejmować wyrażny zakres udzielonego peł
nomocnictwa. 

6. Każdy przedstawiciel osady tabel owej oraz 
komisarz ziemski lub jego za stępca ma prawo ustnie 
lub na piśmie zażądać od sołtysa wsi zwołania ZEr· 
brania, przewidzianego w cz. 2 n iniejszego artykułu; 
żądania przedstawicieli osad tabelowych winny być 
wykonane w ciągu trzech dni od dnia ich otrzyma
nia, żądanie zaś komisarza ziemskiego lub jego z·a
stępcy - ściśle w oznaczonym przez niego terminie; 

Rrt. 5. 1. Ze strony dziedziny sł~żebnej wy-' 
stępuje osobiście lub przez pełnomocnika właściciel 
lub osoba, która ' tę ' dtiedz i rtę posiada w rozumieniu 
art. 2229 kodeksu cywilnego. W tym przypadku nie 
mają zastosowania art. 5 i 46 prawa o ustaleniu włas~ 
ROŚci dóbr nieruchornych, o przywilejach i hipote
kach z dnia 26 kwietnia 1818 r. (D. P. T. V. str. 295). 

2. W imien iu współwłaścicie li lub współposia
daczy dziedz iny służebnej występ l}je wyznaczony 
przez nich pełnomocnik, w braku zaś tegoż - naj
starszy z nich obecny w kraju i znany z pobytu; 
starszeństwo stwierdza urząd gminny, komisarz ziem
ski lub jego zastępcę. 

3, Pełnomocnictwa winny być wydane w for .. 
mie aktu notarjalnego lub ąktu prywątnego z podpi
sami, uwierzyte lnionemi przez notarjusza, przez urząd 
gminny lub przez pąństwową władzę admini s.tracyjną. 

4. W imieniu więcej niż t rzech właścicieli lub 
posiada~zy ń'feruchgmośc:i ?:j ęm~kicn. rp~pąrcelowa~ 
nych lul:> PoZq~t13jącyeh w pędzięll1~m P9:;iaQąniu (np. 
wsie drobnoszlacheckie), winni występową~ pełno
mocnicy w liczbie nią wi~cej jak t r~€!ch, powołani 
w drodze uchwały, powziętej przez zwykłą większość 
obecnych na zebraniu, na które stawiła się przynaj
mniej połowa właścicieli lub posiad~qy. Pq:;ia'danie 
stwierdza urząd gminny. Zeb ranie zwołuje się w try
bie, przepisanym dla zwoływania zeb rań przedstawi
c:ięli dziedzin władnących . 
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Rrt. 6. 1. Jako przedstawiciele dziedzin wład
nących i służebnych, stanowiących własność Skarbu 
państwa występują władze, pod których zarządem 
dane dziedziny pozostają. 

Dla gruntów będących pod zarządem władz woj
skowych właściwe są organa IV\inisterstwa Reform 
Rolnych. -

2. W zakresie niniejszęgo rozporządzenia po
wyższe władze mają prawo zbywan ia nieruchom ego 
majątku państwowego , jeżeli wartość zbywanego ma
jątku nie przekracza 100.000 złotych. 

_ .f\rt. 7. Osobom, których prawa zostały naru-
szone przez uchwały, powzięte na zebraniach przed
stawicieli dziedzin władnących lub służebnej, służy 
w ciągu 7-iu dni od dnia powzięcia uchwały prawo 
skęrgi za pośrednictwem powiatowego urzędu ziem
skiego do okręgowej komisji ziemskiej, która roz" 
strzyga ostatecznie. 

.f\rt. 8. 1. Jeżeli strona zainteresowana nie 
przedstawi dowodu, że osoby, których prawa są ujaw
nione w dziale III i IV wykazu hipotecznego, godzą 
się na zamierzone na mQcy niniejszego rozporzą
dzenia wydzielenie gruntów, to właściwy okręgowy 
urząd ziemski winien zawiadomić o tern wydzieleniu 
powyższe osoby. Zawiadomienie winno być dokona
ne przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Pol
skim, a jeżeli prawnie obrane miejsce zamieszkania 
jest ujawnione w aktach, na które powołuje się wy
kaz hipoteczn·y, - nadto przez doręczenie zawiado
mienia. Osobom tym należy na żądanie doręczać 
odpisy wszelkich orzeczeń, zapadłych w dalszym to
ku postępowania. Orzeczenia te mogą zapaść dopie
ro po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia 
zawiadomienia, jeżeli wyżej wymienione osoby wcześ
niej nie zgłoszą braku zainteresowania lub nie zażą
dają dore;czenia odpisów orzeczeń. 
.. 2. Wydzielenie wynagrodzenia za znoszone słu
zebności z nieruchomości, która nie jest niemi obcią
zona, może nastąpić jedynie za zgodą jej właściciela 
oraz osób; na których rzecz ujawnione są w wykazie 
hipotecznym prawa do tej nieruchomości. 

••.•• .,;'? 

Doręczenia. 

A.rt. 9. 1. Wszelkie zawiad(Hnieni~, wezwania 
ł .dot~tzel1ia odpisów orzeczeń uskutecznia się przez 
WtE:cZenie :ta pośrednictwem urzędu gminnego za 
potwierdzeniem odbiotu: 

. a) przedstawicielowi dZiedziny władnącej, wystę-
\. pującemu osobiście (art. 4) - do rąk włas

nych, do rąk pr"awnego zastępcy lub domo-
wnika; . 

h) pełriomoCnikom przedstawicieli dziedziny 
władnącej (cz. 1 art. 4) lub ;:;łużebnej (cz. 4 
art 5) - do rąk jednego z nich; potwierdze
nie odbioru przez, jednego z pełnoiTlocników 
uznaje się za wystarczający dowód doręcze
nia wszystkim pełnomoGnikom; 

. e) pr~edstawicielowi dziedziny służebnej (cz. 1 
'::. i 2 art. .5) - do rąk własnych lub do rąk 

pełnomocnika, a ' w rC3zie nieobecności w ma
jątku właściciela lub wszystkich współwłaści
cieli i niewyznączenia pełnomocnika -: do-

mownikowi lub osobie, wchodzącej w skład 
personelu administracji teg0ż majątku; 

d) osobom, których prawa są ujawnione w dzia
le III i IV wykazu hipotecznego (art. 8) - do 
rąk własnych, do rąk prawnego zastępcy lub 
domowników; 

e) członkom komisji oszacowania służebności
do rąk własnych lub domowl')ików. 

2. W razie niemożności dor~czenia należy wy~ 
wiesić egzemplarz dowodu doręczenia w urzędzie 
gminnym z jednoczesnem zawiadomieniem urz~du 
wysyłającego o przyczynie niedoręczenia i o dniu 
wywieszenia. 

3. Ten sam tryb będzie stosowany w odnie
sieniu do osób, nie biorących udziału w postępowa
niu, które jednak w związim z tem postępowaniem 
zgłoszą podania lub skargi-z zastrzeżeniem, że do
ręczenie uznaje się za dokonane w stosunku do 
wszystkich podpisanych na dane m podaniu lub skar .. 
dze, o ile zostanie dokonane chocia'żby jednej z osób 
podpisanych. 

4. Termin zaskarżenia orzeczeń liczy s.iEl od 
dnia, następującego po dniu ich doręczenia lub wy
wieszenia. 

5. Przy powyższem doręczaniu nie ma zasto
sowania przepis art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 roku o zakresie działania Ministra Reform RoI. 
nych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. 
U. R. P. N2 90, poz. 706). 

Cz~ściowe znoszenie służebności. 

.f\rt. 10. Przy znoszeniu służebności nie wszyst~ 
kich jednocześnie dziedzin władnących, posiadajC!!
cych uprawnienia służebnościowe na jednej dziedzi
nie służebnej, lecz niektórych tylko z tych dzied~ln. 
oddanie tytułem wynagrodzenia ża zniesienie słuieb
ności części dziedziny służebnej ze zwolnieniem· tej 
części od służebności reszty dZiedzin władnących 
motliwe jest tylko wówczas, gdy komiSarz ziernśki 
w ciągu dwóch tygodni od złożenia umowy o znie
sienie służebności lub przed przystąpieniem do opra
cowania w trybie przymusowym projektu zniesie-nia 
służebności nie stwierdzi, że przez takie zmniejsze
nie dziedziny ·służebnej uprawnienia służebnoś<!lowe 
reszty dziedzin władnących są niedostetecznie za-_ 
bezpieczone. . " 'I 

flrt. 11. 1. Służebności, które w czaSie uwła~~· 
czenia obciążały nieruchomość ziemską, jaktj j~dt1ą 
dziedzinę służebną, a następnie po jej podZiale na 
kilka jednostek, wydzielonych hipotecznie, były wy
konywane nie na całej dziedzinie słuiebnej, mÓ€lą 
być znoszone na poszczególnych jednostkach hlpiQ
tecznych oddzielnie tak, jakgdyby stosunek sł!lżab· 
nośdowy istniał jedynie między terni jedm:lstkarfii, 
jako dziedziną słuiebną, Gl dziedzinami władhą~erhj, 
które na nich wykonywały swoje upravJhienia. W tym 
przypadku cała pierwotna nieruchomość ziemsl'<ói iEl
staje zwolniona od zniesionych służebności . 

2. Zastosowanie postanowie nia cz. 1 nie prz~
sąd za prawa domagania się przez właśc;:iciela jes
nostki hipotecznej, z której wydzielono wyha!iJr~dze~ 
nie .za służebności, odszkodowania od właścicieli p@
zostałych jednostek hipotecznych. 
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3. Przewidziane w cz. 1 postępowanie jest do· 
zwalone tylko wówczas, gdy nie spowoduje uszczu-

_ plenia uprawnień służebnościowych lub utrudnienia 
ich racjonalnego znoszenia w stosunku do wszyst
kich dziedzin, na rzecz których cala pierwotna nie· 

.ruchomość była obciążona służebnościami. 

Władze orzekające. 

Rrt. 12. 1. Orzekanie w sprawach, normo
wanych niniejszem rozporządzeniem, należy do okrę

' gowych komisyj ziemskich. Okręgowe .komisje ziem
skie orzekają na posiedzeniach jawnych, jeżeli raz· 
porządzenie niniejsze nie stanowi inaczej. 

2. Od nieostatecznych orzeczeń okręgowej ko
misi,i ziemskiej strony mogą w ciągu 30 dni odwolać 
się za pośrednictwem prezesa okręgowego urzędu 
ziemskiego do Głównej Komisji Ziemskiej. 

3. Osoby, zainteresowane w danem postępo
waniu, jak również osoby, spokrewnione z niemi do 
drugiego stopnia włącznie i spowinowacone w pierw
szym stopniu, winny być wyłączone od udziału w ko
misjach ziemskich na wniosek stron, zgłoszony naj
później przed rozpoczęciem rozprawy. 

l\rt. 13. Postępowanie w ok ręgowej komisji 
_ ziemskie] powinno być zakończone w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia przekazania sprawy komisji; w ta

' kim samym terminie winno być zakończone postę
.. powanie w Głównej Komisji Ziemskiej przy rozważa

niu odwołań od orzeczeń okręgowej komisji ziemskiej. 

Dział 11. Znoszenie służebności w trybie 
umownym. 

Rrt. 14. Na podstawie umowy mogą być zno
szone całkowicie albo częściowo poszczególne upraw
nienia słuźebnościowe tylko całej dziedziny władną
cej: osady tabelowej (indywidualne), grupy takich 
osad (grupowe), wszystkich osad tabelowych jednej 
wsi (gromadzkie). 

Rrt. 15. 1. W razie wydzielenia na wspólną 
własność wynagrodzenia za słuźebności, przysługu
jące indywidualnie osadom tabelowym, udział po
szczególnej osady w wartości powyższego wynagro
dzenia musi być ściśle określony. 

2. Wynagrodzenie w gruntach za .- służebności, 
przysługujące wspólnie grupie osad lub wszystkim 
osadom tabelowym jednej wsi, winno być wydzie
lone na wspólną ich własność. _ 

Rrt. 16. W razie wydzielenia za znoszone słu
żebności wynagrodzenia w użytkach, znajdujących 
się w posiadaniu drobnych dzierżawców rolnych, 
do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych 
dzierżawców (Dz. U. R. P. N2 75, poz. 741), właściciel 
dziedziny służebnej obowiązany jest wzamian za do
tychczas posiadane działk i dać drobnym dzi erżawcom 
odpowiadające pod względem wartości rolniczej 
u.żytki na warunkach, przewidzianych w powołanej 
ustawie z dnia 31 lipca 1924 r. Dzierżawcy ci na. 
skutek zarządzenia powiatowego urzędu ziemskiego 
muszą się usunąć z dotychczasowych dz iałek i objąć 
w posiadanie · dzierżawne wyznaczone im nowe 
działki. 

Rrt. 17. Przy umownem znoszeniu służebno
SCI artykuł 5 ma zastosowanie z tą zmianą, że po
siadanie winno być przynajmniej roczne i że ze 
strony częściowo rozparcelowanej dziedziny służebnej 
występują i podpisują umowy przedstawiciele tych 
gruntów, z których wydziela się wynagrodzenie ' za 
służebności. -

Rrt. 18. 1. Jako wynagrodzenie za znoszone 
służebności mogą być wydzielone obszary leśne lub 
grunty z pod lasu tylko wówczas, gdy właściwa wła
dza ochrony lasów stwierdzi, że nie posiadają one 
cech ochronnych. Nie dotyczy to jednak enklaw 
ochronnych, stanowiących nie więcej jak 20% wy
dzielonego obszaru leśnego lub gruntów z pod lasu. 

2. Na wyrąb drzewostanu i zmianę użytkowa
nia gruntów pozbawionych cech ochronnych winno 
być dla ważności umowy przed jej zatwierdzeniem 
uzyskane zezwolenie właściwej władzy ochrony la
sów. Zezwolenie to będzie udzielone, gdy grunty te 
nadają się do użytkowania rolnego. 

3. Jeżeli strona zainteresowana zwróci siE: do 
właściwej władzy ochrony lasów o wypowiedzeriie 
się co do cech ochronnych projektowanych do wy
dzielenia obszarów, albo o udzielenie zezwolenia na 
zmianę ich użytkowania lub wyrąb drzewostanu, 
a w ciągu 30 dni od otrzymania podania w należy. 
tej formie władza nie udzieli odmownej odpowiedzi, 
co winno być przez tę władzę stwierdzone, to po
danie strony należy uważać za przychylnie zała-
twione. . 

4. Jeżeli strony nie przedłożą takich zezwoleń 
razem z umową, to powiatowy urząd ziemski zwrÓci 
się do właściwej władzy ochrony lasów, która w cią
gu 30 dni od dnia otrzymania odezwy winna zak9-
munikować powiatowemu urzędowi ziemskiemu sYfą 
decyzję. W razie . nienadesłania decyzji w powyż~ 
szym terminie urzędy ziemskie mogą uznać, że od
nośne obszary są pozbawione cech ochronnych i źe 
żądane zezwolenie zostało udzielone. 

l\rt. 19. 1. Umowy, dotyczące zniesienia słu
żebności, winny być zawierane w formie aktu nota
rjalnego lub w formie aktu prywatnego, sporządzo
nego w obecności przynajmniej dwóch świadków, 
niezainteresowanych w zniesieniu tych służebności, 
z podpisami, uwierzytelnionemi przez notarjusza, przez 
urząd gminny lub przez państwową władzę admini
stracyjną. Każda ze stron ma prawo przedstawić do 
powiatowego urzędu ziemskiego umowę, albo Jej 
uwierzytelniony odpis oraz domagać się jej zatwier
dzenia i wykonania. 

2. Powyższe umowy z chwilą ich zawarcia wią
żą strony oraz osoby, które wstąpiły w ich prawa. 

3. Umowy, których zaty.rierdzenia odmówią ko
misje ziemskie, uważa się za rozwiązane z mocy sa
mego prawa z chwilą uprawomocnienia się orze
czenia. 

Rrt. 20, 1. Okręgowa komisja ziemska od
mowI zatwierdzenia umowy tylko w jednym z nastę
pujących przypadków: 

a) w razie niezgodności umowy z przepisami 
niniejszego rozporządzenia oraz w razie na
ruszenia innych przepisów prawnych; 
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bJ jeżeli jako ,wynegrodzenie zosta ly wyznaczone 
grunty, których przynależność do dliedziny 
służebnej jest przedmiotem sporu sądowego; 

c) jeżeli treść umowy jest niejasna, albo grani
ce wynagrodzenia w gruncie nie są wymżnie 
zaznaczone, albo ze względu na niewątpliwie 
nadm}erny rozmiar wynagrodzenia gruntowe
gQ, wyznaczonego za znoszone służebności 
,z,drzewostanem lub bez drzewostanu, nasu
~ia się uzasadnione podejrzenie, że umowa 

, jest pozorną; 
d)' gdyby wykonanie umowy miało uniemożli

wić racjon alną naprawę ustroju rolnego dzie-
, dzin władnących lub służebnej, albo spowodo
wałoby szachownicę gruntów, nieusprawiedli
wioną niemożnością innego załatwienia spra
wy, albo gdyby niektóre z wyznaczonych ja
ko wynagrodzenie gruntów były pozbawione 
niezbędnego dojazdu. 

2. Jeżeli okręgowa komisja ziemska uzna na 
skutek skargi osób zainteresowanych , że wynagro
dzenie za indvwidualne służebności zostało wydzie
lone dla niektórych osad tabelowych nadmiernie, 
z krzywdą dla pozostałych osad, to może zatwierdzić 
u~owę tak, jak gdyby ,wyl!agrodzenie zostało wy
dZIelone n,a wspólną własność uprawnionych osad 
tabelowych; wówczas okręgowa komisja ziemska win
na ściśle określić udziały poszczególnych osad tabe~ 
lowych w wartości wspólnego wynagrodzenia. 
. 3. Zatwierdzając umowę, okręgowa komisja 

ZIemska wyznaczy zarazem stronie, która się zobowia
zała do pokrycia kosztów sporządzenia dokumentó~ 
pomiarowych, w braku zaś takiego warunku w umo
wie-:-obu stronom ścisły, przynajmniej trzymiesięcz
ny termin do przedłożenia tych dokumen~ów okrę
gowemu urzędowi ziemskiemu. 

I\rt. 21. 1. Jeżeli do czasu otrzymania umo
wy przez okręgową komisję ziemską nie zostaną 
zgło:z?ne prz~z osoby zainteresowane sprzeciwy, to 
komiSja rozwazy sprawę na posiedzeniu niejawnem. 

, 2. Jeżeli w terminie, wskazanym wart. 13 
okrę~ow~ k<;>misja ziemska nie wyda o rzeczenia, t~ 
uznaje Się, ze umowa została zatwierdzona. 

Dział III: Znoszenie służebno~ci w trybie przy· 
, musowym. 

J\rt. 22. 1. W razie zaginięcia tabel fakt ist
ł'llenia w. nich wpisów służebnościpwych ~oże być 
udowodmony poza dokumentami urzędowemi rów
nie'ż i na podstawie przeprowadzonego z urzędu ba
dani~ na mocy decyzji okręgowej komisji ziemskiej. 

2. Dla określeńia postaci i rozciągłości służeb
ności ,' miarodajne są wpisy tabelowe, a w razie ich 
zaginięcia :- ~pisy hipoteczne. W braku wpisów ta
~~Iowy~h I hlpotec.znych, lub w razie ich niejasno-
5<:1, o Ile uprzedmo zostało udowodnione istnienie 
w.pi.só'w tabelowych - zgodne ustalenie stron i wy
mklurzędowego zbadania stosunków służebnościo
wych. 
: . 3: . Postać i rozciągłość służebności mogą być 

do.wleazlOne ze,znaniami świadków zbadanych w są
?zle p.od przyslE~ęą, o tyle, o ile zostały stwierdzone' 
mneml dowodami. 

.' 

Rrt. 23. 1. Przy stosowaniu trybu przymusowe
go ulegają znie,sieniu jednocześnie wszystkie' upraw· 
nienia służebnościowe, obciążBjące dziedzi nę służebną 
na rzecz osad tabelowych jednej wsi (osady,' miasta). 

2. Służebności czerpania wody, pojenia bydła, 
kopania piasku, gliny, wapienia i innych materjałów, 
oraz służebności przegonu i przejazdu mogą być 
znoszone przymusowo na mocy niniejszego rozpo
rządzenia tylko wówczas, gdy gospodarcze korzyści, 
osiągane z tych służebności, przy uwzględnieniu 
miejscowych warunków mogą być odpowiednio za
stąpione. 

flrt. 24. 1. WynEigrodzenie za przymusowo 
znoszone służebności pastwiskowe i ' leśne (opałowe. 
budulco we, zbieranie posuszu i ściółki) v.in no być 
wyznaczone, o ile niniejsze rozporządzenie nie sta
n~wi inaczej, w przydatnych dla dziedzin władnących 
uzytkach rolnych, leśnych, nie mających znaczenia 
ochronnego, lub w innych (torfowych i t. p.) i prze
dewszystkiem z tych o bszarów, na których te słu
żebności mogą być prawnie wykonywane. 

2. Lasy, mające znaczenie ochronne, tylko 
:vtedy mogą być włączone do obszaru, wydzielonego 
Jako wynagrodzenie za znoszone służebności, gdy 
stanowią enklawy, nieprzekraczające 20% obszaru 
leśnego lub gruntów z pod lasu. 

3. Wynagrodzenie za służebności pastwiskowe 
winno być wydzielone w użytkach rolnych lub 
w gruntach z pod lasu bez rosnącego na nim drze· 
wostanu, a za służebności leśne wraz z drzewo
stanem. Jednak za zgodą obu stron wynagrodzenie 
:v grunta~h wra~ ~. drzewostanem może być wydzielone 
I za słuzebnoscl pastwiskowe, a w gruntach bez 
drzewostanu - i za służebności leśne. 

4. J.ako wynagrodzenie za znoszone służebno. 
ści ~ie ?:ogą by~ wydzielo?e grunty, których przy
naleznosc do dZledzll1y słuzebnej jest przedmiotem 
sporu sądowego. 

Art. 25. Wynagrodzenie pieniężne może być 
wyznaczone za znoszone przymusowo służebności 
tylko w jednym z n istc:pujący~h przypadkóvJ: 

a) za zgodą stron; 
b) gdy dziedzina służebna nie posiada użytków, 

wskazanych w cz. 1 art. 24, lub gdy posia
dane użytki są niezbędne dla celów obrony 
Państwa; 

c) gdy dziedzina służebna posiada wskazane 
w cz. 1 art. 24 użytki jedynie w takiej odle
głości od dziedzin władnących, że wydziele
nie tych użytków nie dawałoby tym , dziedzi
nom możności prowadzenia na nich ra,cjo
nalnej gospodarki; 

d) :v przypa~k~ch z~oszenia służebnoś~i innych, 
Jak pastwIskowe I leśne' 

e) gdy, d~ie~zina służebna 'nal~ży do drobnych 
rolnlkow I grunty tej dziedziny oraz dziedzin 
władnących, nie leżą w szachownicy; 

, f) w~ ws~ystk!ch przypadkach, gdy przez wy. 
dZIelenIe wynagrodzenia w gruncie obszar 
I?oszc~ególnego gospodarstwa dziedziny słu
zebnej uległby zmniejszeniu poniżej 20 ha. 

1\rt. 26. 1. Wynagrodzenie za przymusowo 
znoszone służebności może być wydzielone i w użyt-
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kach (art. 24), znajdujących się w posiadaniu drob
nych dzierżawców rolJlych, do których mają zasto-

. sClwanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. 
w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców (Dz. U. 
R. 'P. Ne 75, poz. 741). . 
, ,.,' 2. W razie przewidzianego w cz, 1 wydzielenia 
wyn'asrodzęnia, drobni dzierżawcy rolni winni być 
przeniesieni na wyd".ielone im nowe działki na via
rl,l[1kąch, wskazanych w powołallej ustawie z dnia 
31 . lipca 1924 r. Jeżeli właściciel dziedziny służebnej 
vr, ' wy'znaczonym mu przez powiatowy urząd ziemski 
miesięcznym terminie nie wskaże działek zastępczych 
ąlą cJmpnych dzierżawców, to powiatowy 4rząd ziem
ski wy!:naczy dla nich z gruntów dziedziny słutebnej 
tegoż właściciela nowe działki, odpowiadające pod 
wia!,ę~em wartości rolniczej potychq:ąs dzierżawi 0-

'WrD" j zarządzi przeniesienie dzierżawqSw na te dział
~i : . Qdy powi~tQwy urząd ziemski stwierdzi, iż wy
dz:jęleIlie zastępczych działek z uwagi ną miejscQwe 
wąrun~i byłoby niemożliwe lub naruszałoby interesy 
,gospodarcze w sposób oczywisty, to or~eknie, że 
ymowa ~Ięga rozwiązani~ po upływie P91 roku od 
ąc;:m:q:ęnia dzierżawcom orzeczenia. Właścidei obo

-wi?\~any będzie W tym przypadku wypłacić dzierż!ó\\'v· 
c.9rn qąszkodpwanie w wysokości trzykn;>tnego czyn' 
szu roczn~go. Powiatowy. urząd zj~ms~i nie I może 
VfY;1:l1a~zy~ zast~pczych dZlałe\< na obszarach,' pbdle
~alącYc!l wyłącZ'e[lju od obowiązku pprcelaC}fjnego 
ila z~. · ~ sadzi~ art. 4 ustawy z. doia 28 grudnia 1925 r. 
ą wy~onamu reformy rolnej (pz. U. R; P. z 1926 r. 
He 1'; ' p.oz. 1), ani te~ ną gruntach, uprzednio już zwol
nionych od tego obowiązku na mocy art. 5 tejie 
u~ti=lwy, Zarządzęnią powiatowęgp urzęqu ziemskiego 
mogą być zaskąriqoe w trybie ~rt. 44 ustawy z dni~ 
1l sięr-pnia 19,23 r.o lakre§ie dziąłąflia Ministra Re
.f9~IT1 , Ro.lnych i oraanizacji urz~qów i korpi~yj ziem
S~!~11 (02;. U. R. P. Ne 90, paz, 7a6)~ 
: ~: Przewidzianego w cz. 2 odsz~oqowi'll1ia m9ż- . 

na dochodzić tylko YJ drodze sądowej. 
. . 4, Dzięrżawc;y winni !J~unąć się zpzi.ę~??lwio

n'y€O ęfiałek po zębrąniu plonów. 
: . " 5. NieprzenięsieQie ~~ięrżawcgw i niewypłacę

'nie im odszkodowania nie wstrzymuje wypzięlenia 
z ~~ięf~~Wignych użytków wyn99foc!?enia za znosj!one 
sły~ęl:lflqści. . -

Hrt. 27. Wynagrodzenie za ZI1PSZPfle służeb
-n'Cl~ci fl!9Że py~ wyd~ielonę z !:ąłego obsząru dzie
d?\oy słpżebnę'j, niez?leżnję od tego; czy służebności 
byTy wykonywane na calYlTl jej ' p!J§zal'~e, czy też 
tylkpm~ -gQ~zq;e9.plnyeh czę~dach, wyodrębnionych 
P9 fww!:?taniu s!użep,nGlści W oddzielnę jednpstki hi
poteczne. Wydzielenie to jest pozwolol!e tylko wów
qa~~ gc:jy jest niezbędne do ząchowanią ra~joflalnej 
struktury gospodarczej ząrówno di!il'ldzin władnących, 
j~k i dl.ied2;iny słjJżebnej. 

I\rt. 28. 1. Wynagrodzęnie za sł~żębności, 
, Pff}'sługującę indywidualnie POS2;częgólnym o~1'\dom 
tabelqwyrn, wydziela się oddzielnie dla kąic;lej. esady 
tąpalowęj W formie moillwi~ niewYrri?gąjącej sca-
leflii:l. , . 

' :2, Wyna~rodzenie to meże być również wy
ą~iell;m~ , nil wspólnęt włąsnoś~ 4prąymiony§hosad 
t€łbelowy~h, Q il~ okręgowy I,lf:?:ąą fięJ1)?ki . lP;n.iOl, ~fl 

! 

jest to konieczne że w?lglEloU na mi~Jscowe st~§unki 
agrąrne . 

3. Wynagrodzenie za służebności, nalei'ące do 
wszystkicI:! (gromadzkie) h.lb pewnej grupy {gn.lp'owe) 
osad tabelowych jednej wsi, winno być wycjzielone 
na wspólną własność. . 

I\rt. 29. Przy' znos?:enil,.l służebnośl;li łącznie ze 
scalaniem gruntów dziedzin władnącycn i służebnej, 
wynagrodzenie za służebnqś\=i, przysług~jące posz
czególnym osadom tabelowym indywidlląlni!~, pewnej 
ich grUPie lub wszystkim o~adom tabelpwym jednej 
wsi, rnqże być wyznac~(me W ide?llnęi c:l~ś\=i wartości 
gruntć!w !:<lłej dliedzin~ . służebnej ąlbo jej części. 
Wyd:lielenie wynagrodzenia ną gri.ln~ie n/ilstąpi łącz
nie ze s!:1'Ileniem gr~ntów. . 

l\r~.;30- 1. PostEjpc;:l\vanie wprpż" powiatowy 
urząd ziemski, właściwy dla dziedzin władnC!cych: , 

. R.na sl~utek podapia wł~ści\=iela lub po~iada
Cl?J, w rozumienill art. 2?29 \<opeksu cywilnego Cl\bp 
jednego ze 1WspółwłaścicieU lub. taki~hże współppsi(i-
daczy Q~ied~iny służebnej; , ' 

. 8. na sigItek podalliĘl , pe~nQmocnik!i\w prz~qst?l
wicjeli osad tabelpwych lub jednego r. takiCh przei:l~ 
stawicieli, upoważnionych dą Qsobistego wyst~pp'~ 
wąnjai . " , 

C. :z: urzędw 
a) pr~y przebudOwie ustroju rolnęgo ną 9b§~~~ 

rze dziedziny służebnej lup władną!2ydH " , 
b) przy przeprowadzaniu męljoracji; ' . 
~) na wniosek włąściwej władzy pcnrOnY las,sw 

w związku 2; zątwięglz~fliem Illb wykgn,mię\!l 
pląn 4 ~rzG\dzeniagospqd~rstwa leśnegę; . 

d) (:0. ~? w.~fy,stkil=h , stuże.b~~śc;i, ktpr~ podleg,ąją 
znieSieniU na mpcy nlnJe)SZe9P ro~pqn:'19fę· . 
nia, jeżeli do dnia ' 1 stycznia 1930 r. nie zo· 
stańą zFliesione. · . , 

2. Jeżeli znoszone są służębności pastwiskowe 
lub leśne, a nadto inne śłużebności, obci ążającę t~ 
sal11ą dliedzinę służebną, te;> powiatpwy ~r1;Ad fiem
ski może wyodrębnić znoszenie tych innyęh służel?
ności w ()ddzięlnępqst~ppwanie~ którega tok flię 
będzie oddziaływał na ' ppstępawanie znosii!eniasłl,l
żebności pastwiskowych lub leśnych. • 

J. . P9~tęł'lOWaflię pr2iYlTlllSQWe nię p.~~b~wi~ 
stron możności zniesięflip W jęgo toku służebności 
na podstawie umowy i zostaje wstrzymane w razie 
przedłożenia\Jl'zęd€lm ~iemskim rakiej umqwy, ,a przy 
jej :latwierdzenju pą:ez eluęgpwą ' komisją 2iiems~ą, 
ulega Umof2lęniu. 

. 4. NiewybraFlie pm~z stFony pełnernacników 
(art. a i !l) nie ;wstrzymyje postępowaflia. 

: Art, :31. . VI F~~ię papr~jaktĘlWaFli~. jąką WYl1ą~ 
gfQ(;L~~nie la 4!FlQSZaoe :?'ły~ąl:mę~~i, ~bs~arów le~nyctt 
lu~ ? i ęffii ~ ppg la:ou, powl~tę\\,y I,m~ąą ~ieml>.ki 
zwrqc;i &ię 0.13 własęiwęj włąd~y O~hfQ!1Y IA~ÓW O ust~· 
lenie, . qy clFlnę pl?\i~F\ry pQ§il'ldają <;6eny Qc;hrQmH~. 
or§?; ~ . -~ę~WOlęllię n~ WYfs:łQ , ~r~ęwę§t~my i ~ffłian~ 
użytkowania. Władza ta w ciągu ,jednego mie~;~C;i\\ 
oę ęaty otrzymc:lflią , Qcle~wy wir-ma zą~~rnl"milwwać 
powiatowąm4 4r~ęclp.wi zięrmkięł'r!!:! §wą c;I~W1ij~~ 
Ję~~!i Yri!§~y ztflm~l<ię ni~ . ętFfYfl1ąj~ W PPWy~~zyrn 
terminie tei decyzji, to mogą uzna~. ~ę Q~I'lQ$!'\eęb~ 
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', $~Ęlry są ' pozbawione cech . ochronnych i iŻe żądane 
zezwolenie wstało udzielone. 

, . lift. 32. l. Projekt przymusowego z'1iesienią 
" sł~~ębflości _ opracowl-lje komisją qszacowania sIu
żepnpści ' !wY składzie następującym: 

i:l) IN ~haraldefze przewodniCząc.ego - KOll1isar;z 
, . ~iemski, jegoza~tępcą lub os,oba, delegowanA 

, .' przez okręgowy urzą9 ;demski; 
'J p) po jednvm- przędstawicielu każdej strony lub 

, jego zastępcy, \Yy~naczonych przez nią l- po
za grona Qsóq, ' zaiIit~res9w9nych ,w sprawie 
(cz. ~ ąrt. 12). . 

" , 4, Przy ppra<;owywaniLJ projektu n;pgą brać 
' ug:ział rzęqoznp:Wcy, powołani pr~ez pO\viatowy urząd 
zjęrn;:;ki na wl1ipse~ ~omisjC. 

I\rt. 33. Jeżeli strony lub jedna z nich, IN cią
!lu , 14-~1l dni od daty otrzymania wezvianili powiato
\'{ego JJrzędu ziemskies,o, nie zgłoszą nazwisk ~wych 

' 'Pried~tawicieli i zastępców ze wskązal1iem ich za
mieszkania oraz złożeniem oswiadczenią, że powie
h~ohe mandaty przyjmują, to opracowanie projektu 

, zl1ięsienia służebności naJeży do' komisarza ziemskie
,go! jeg'<;> zastępcy tub delegata okręgowego urzędu 
~}ęm~kięgo. ' .l 

I\rt. 34. Odwołanie przedstawicieli lub ich za
stę~ców z komisji może nastąpić za zgopą obu stron 
:przy jednoczesnem wskazaniu zastępców i ich za
lT)ieszkania ·oraz złoteniu ()św.iadci!eni~, że mandat 
prlyjmują. . 
, \ 

" I1rt. 3:5. W przypad~u;gdy dwa posiedzenia 
~omjsji nie dojdą do sh:utku' z POWpd4 'niestawien

,pictwa \:złQnków lup ich, zpstęp~ów pomImo ;1:ay.'ia
, ąomięni.a q PQsied~eo i u,kqrnisflri! i!iem?ki lub jego 
Z~!itępca rnq~~ rOi!\lfiązać . komisję, o częm winjen 
zi:łwii'loomić str9!1Y i q;lqnk.ów kgl11isji; WÓWCZaS pro
jękt opracqWlJ je on sam, jego Z?stępcą lub deleg?)t 

t"qIHi;:gpwegq urzędu ziemskiego. . , " - . . ~ . " , 

l\rt. 36. 1. Projekt winien być opracowany 
' 'Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia na 
:;'podstawie szactmkuzn05zanych slużebnaścipo ob~
. znaniu się z wnioskami i życzeniami stron. 

~. Projekt' winien zawierać: 
a) wysz<;:?!=gólnienie postaci i ' rozciągłości ZI1O-

szonych ' służebności; ' . 
ą) ęszacowanie słutebności i użytków, wydzie

lonych tytulem wynagrodzenia za s!uź'ebno-
, .. ,:. ści,oFaz \vymiehienie zasad szaQunku; 

c) wysz<;zegqlnienie rpdzi1ju, obszaru i położe-
. nia wymienionych w p. b l,1żytkpw, gdy rów

nocześnie nlę jest prowadzone scalanie grun
tóVJ (art. 2~)! lub też wysokości wynagrodze
nia w 9qf9witnie ze szczegółowem umoty
w'?wanie'm z ~st~~owania tąj{iego wynągro-
9zęnifl. · '.., , . 

E\rt. 37. 1. O~~lIę wartości w~zystkich slu
ź'elmośd phepf'0wadza się na p0clstawie prżeciętnyeh 

' cen rynkQwyeh 'W danej okolky z oKresu dwuletrrię
: ~ę, liqąc:; wstecz od chVJili rozpoczęcia oprawwania 

projektu, po~zem ustaloną ro<;:Zflą wartość prawny<::h 
. koq:yśd śłu?ebnpś.:iowych . kapitalizuj~ się według 
. stepy .3 i l/S Q/a, t j. , mnoży się przez -30, ., 

9.1 

2. Wartość użytków, przypądajątych qp wy
dzielenia jako , równowartość za zl1oszones!ljI~ei:?no~E:i, 
ustala się podług pri!eciętnych cen rynkowych z wy,. 
żej wymienionego. okresu 'dwuietniego .. 

ft.rt. 38. W razie zgpdnego życzęnia przed sta~ 
wicieli obu ~tro n komisja oszacowania &łużebności 
może opracować projekt przynlusowego znie f'j ienją 
sllJżebnpści nie na pod!>tawie szczegółowego i~h sfą· 

. cunku, lecz na podstawie norm, zawartych W inqtr~k~ 
cjgc/1 wydąwanych przez Ministra Reform Rolnycn 
w por~)Zutn ieniLj z Ministrem Rolnictwą i Qóbr Ppp
stw0wYch dla poszczególnych częśl= i lub ; dla całych 
obszarów, na których nin iejsze rpzporzi;)Ozenif.! ob9~ 
wiązuje. . . 

I1rt. 39. Projekt zniesienia służebności, sporzą
dzony oddzi~lnie dla h:ażdej wsi (osady, miasta), zo
staje przez komisarza ziemskiego lub jego ?ąst~pc~ 
okazany przedstawicielom dziedziny służębnej i ' dzi~~ 
dzin władnących na zwobnem w tym ce,lu zeliril\liJJ 
prze;:lstawicięli wszystkich tych dziedzin. Nieobechi 
na zebraniu, mimo zawiadornieniĘl o jęgo terl1l,inię, 
będą uważani za przyjmujących projekt. ' . Przedstąwi.
cielom siuży prawo zgłoszenia sprzecjwu: Uzasadl1ie
Ilie sprzeciwu nąleży złożyć ną piśmie do PQWiil.iQ
wego urzędJ.4 f:iemskiego w ciągu 14-tu : dni od: d9ty 
z.ebrania. W razie niezłożenia uzasadnienia w poWyż· 
szym te rm inie uznąje się, iż sprzeciwy .zostały ' co,f
nięte. Niestawieniesię przedstąwicieli na ze!:?r?lnie 
nie wst~zymuje ' prze;>łania projeldu do 9kręgowegp 
urz~du · zi ~rnskiego. ' . ' 

flrt. 40. Gdy na powołan'em war-Ł. 39 zebra
niu projekt zniesienia służebności zostanie prżyjęty 
w rozumieniu tego artykułu przez właścicie li dzie· 
dziny służebnej i Z\vykłą większość przedstawicieli 
dziedzin włądnących, CO komisarz ziemski Jub jego za
stępca winien usta lić w protokóle,któ!y . w tY,m 
przypadku zastąpi umowę, alba gdy w toku przy
musowego postępowania strony zawrą umqwę o znie
sienie służebności-dalszy bieg postępowania przy
musowego ulegnie zawieszeniu do <;;>:as u z~kończeni~ 
sprawy w trybie umownym. . , 

flrt. 41. ' Gdy projekt zniesienia służEóności nie 
zostanie przyjęty w rozumieniu art. 39 pr~ez , którą
kolwiek ze stron, powiatowy urząd! zie'fllskl, pę . 
upływie t~rminu do złożenia uzasadnhmia ~przeci\.v!'h 
przesyła do okręgowego urzędu ziemski~goakta 
sprawy ze sprzeeiwami oraz opinj ę . swoją co do pro
jektu i sprzeciwów, celem zbaaania pod ; wzglęcjel1'l 
prąwnym i wniesienia na posiedzenie okręgowej kę· 
misji ziemskiej, która albo projekt · ten zatwięfdz~, 
albo wprowadza w nim zmiany, albo go P9rzu~ą. 

flrt. 42. 1. Wartości wyznaczonego w użytkach 
wynagrodzenią nie wolneJ przed oddaniem tego wy. 
na§fodzenia w posiadanię dziedzinQm właanąeym 
zmnię.jszi'lć bez zezwolenia lIrzęclów ziemskit:h. ' 

2. Osbby, winne takiegG zmniejszenia warteścj 
wynagrodzenia, ulegają karze na podstawie <1ft. , 139 
Kodeksu karnego oraz zobowiązane są do odpowiecl~ 
niegG odszkodowania na rzecz uprawnionych diliedżin 
władnących. 
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J\rt. 43. 1. W razie zatwierdzenia projektu, 
wyznaczającego wynagrodzenie za znoszone slużeb
no,ści w g,otowiżnie, okręgowa komisja zięmska ustali 
jednocześnie tryb spłaty tego wynagrodtenia, przy
czem moż~ rqzłożyć spłatę na raty, płatne naj dłużej 
w ciągu trzech lat przy oprocentowani!l w stosunku 
8% rocznie. Orzeczenia w tym przedmiocie mają 
moc wyrol'5ów sądowych i ulegają wykonaniu w try
bie, przewidzianym w ustawie postępowania cywil
nego (kom9rnicy, wójcf). Szczegółowe przepisy w tym 
,przedmiocię wyda Minister Sprawiedliwości w poro
zumieniu z Ministrem Reform Rolnych: PostanOwie
oię to . dotyczy również orzeczeń, wydanych .przed 

'wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Da cza
su całkowitej spłaty wynagrodzenia dziedziny wład· 
nące mają prawo nadal korzystać z ~prawnień słu· 
żebnościowych. 

2. Jeżeli w toku postępowania zostanie ujaw
niom~, że w imieniu ,osady tabelowej występuje oso
biście lub przez pełnomocnika osoba, która nie jest 
bezspornym właścicielem tej osady, to prz}fpadająca 
na tę osadę część wynagrodzenia w gotowiźnie win
l1a być zlo~ona do depozytu sądowego w papierach 
pupilarnych, opiewających na złote w złocie, Jeżeli 
Vi ciągu tr.zech lat od daty złożenia .do depozytu 
nikt nie wylegitymuje się wobec sądu, że jest bez· 
spornym właścicielem osady lub jego , pełnomocni
kiem, i nie podniesie depozytu, to sąd wyda depo· 
zyt osobie, która występowała w imieniu osady w po' 
stępowaniu zniesienia służebności. Osobie tej będą 
,wydawane .przez cały czas do chwili podniesienia 
lub wydania depozytu kupony od zdeponowanych 
papierów pupilarnych. 

Dział IV. Podział wynagrodzęnia. 

. flrt. 44. 1. Podział pomiędzy poszczególne 
osady tabidowe wynagrodzenia, wydzielonego na 
wspólną własność za indywidualne służebności, wi7 
nien być dokonany według jego wartości na mocy 

,uchwały zwykłej większości wszystkich z.ainteresowa
nych przedstawicieli dziedzin władnących zgodnie 
l określeniem udziałów osad tabelowy<;h. 

2. Na mocy uchwały większości 2/3 wszystkich 
przedsb;'l\vi~ieli zainteresowanych dziedzin władnących, 
wynagrodz~nie, wydzielone na wspólną własność za 
służebnośd grupowe lub gromadzkie, ulega podzia
jpwi według jego wartości pomiędzy wszystkie ,upraw
,nione osady t?1belowe - przy zastosowaniu jedno· 
litej zasady, przyjętej w uchwale - z zastrzeżeniem, 
ie poszczególnej osadzie tabelowej nie może być 
:\"ydzieloqy I obszar mniejszej wartości, jak wartość 
.Rołowy obszaru, który przypadlby na mocy podziału, 
pri!ęprow.adzonego stosownie do przepisu "cz. 3 ni· 
niejszego' artykułu. 

· 3. , Na , podstawie uchwały zwykłej większości 
przedstawicieli, wymienionych w cz. 2. podział ws,pól· 
nego wy~agrodzenia pomiędzy wszystkie uprawnione 
osady tabelowe winien być przeprowadzony w ten 
sposób, że jedną połowę wartości tego wynag'rodze· 
nia dzieli się według ilości powyższych osad, a dru· 

.,gą połowę 'wartości - w procentowym stosunku 
'oQsząru poszczególnej uprawnionej osady tabeiowej 
do ogólnEgo obszaru wszystkich tych osad. 

4. Łącznie z podziałem wspólnego wynagro
dzenia stosownie do cz. l, 2 hJb 3 przedstawici:ete 
osad tabelowych mogą uchwalić podział wynagro' 
dzenia na poszczególne gospodarstwa-odpowiednio 
do obszarów gruntów każdego gospodarstwa w osa
dzie tabelowej, o ile z tytułÓw prawnych nie wyni
ka inaczej. Grunty, przypadające dla każdego "gospo
darstwa, winny być wydzielone w formie moiliw·je 
niewymagającejscalenia. '.::0",'; 

5. Część pastwiska lub wygonu dworskiego, 
przypadająca ~Ia poszczególnej wsi (osady, miasta), 
dzieli się na zasada'ch, wskaz.anych VI częściach 1, 
2 lub 3 oraz w cz. 4 niniejszego artykułu. 

6. Projekt podziału, sporządzony przez mierni
czego, zatwierdza komisarz ziem~ki. W razie zgłosze
nia przez strony sprzeciwu w ciągu 14 drii od dnia 
doręczenia im orzeczenia o zatwierdzeniu' projektu 
podziału, . komisarz ziemski winien przekazać sprawE: 
za pośrednictwem okręgowego urzędu ziemskiego 
do okręgowej komisji ziemskiej, ~tóra rozstrzyga 
ostatecznie. Wniesienie wpisu dodatkowego do tabeli 
likwidacyjnej lub nadawczej celel1l ujawnienia w niej 
podziału dokonywa się przez dołączenie do Qryginału 
i odpisów tej tabeli odp,isów prawomocnego orze
czenia komisarza ziemskiego lub okręgowej komisji 
ziemskiej. W tym przypadku ,nie mają zastosowa
nia przepisy art. 86 ustawy' oorgariizacji ziemskiej 
włościan (Zwód Praw Tom IX kont. 1913 r. osobn. 
dod. ks. IX). 

7. Jeżeli podział wspólnego wynagrodzenia na
stępuje w toku postępowania znoszenia służebności 
lub podziału gruntów, wspólnie użytkowanych, to pro
jekt podziału okręgowa komisja ziemska może za
twierdzić łącznie z projektem zniesienia służebności 
lub podziału gruntów, wspóinie uży'tkowanych. 

8. Przy scalaniu gruntów powyższe podziały 
odbywają się w trybie przepisów ustawy o scalaniu 
gruntów. Jeżeli rada uczestników scalenia nie ustali 
zasad podziału, to wspólne wynagrodzenie zostanie 
podzielone z urzędu według zasad, wskazanych 
w cz. 3 i 4. 

Dział V. Podział gruntów, wspólnie , użytko
wanych .. 

Ilrt. 45. 1. Pastwiskp, zwane wspólnemi 
z dworem. oraz wygony .dworskie, na których osady 
tabeiowe mają służebności pastwiskowe, ulegają po
działowi pomiędzy strony w trybie umownym lub 
przymusowym, przewidzianym w niniejszem, rozpo
dzeniu dla znoszenia służebności. . ,', 

2. Przy przymusowym podziale na ' rzecz grun," 
tów dworskich należy wydzielać część pastwiska lub 
wygonu, odpowiadającą 1/3 wartości całego ' obszaru 
tego pastwiska lub wygonu, pozostałe 2/3 ulegają po
działowi pomiędzy uprawnione wsie (osady, miasta) 
w stosunku do ' ilości inwentarz~, zapisanego we w/a;· 
ściwych tabelach likwidacyjnych lub nadawczych. " 

3~ Jeżeli przypadająca dla osad , ·tabelowycl1 
cz~ść pastwiska jest zbyt daleko położona . od -grun· 
tów osad, !ub gdy-jednocześnie ulegają zniesieniu 
służebności, ciążące ' na nieruchomości, w której skład 
wchodzi ulegające podziałowi pastwisko, albo jeżeli 
przy przymusowym podziale wymagają tego warunki 
gospodarcze dziedziny służebnej, lub też na zgodne 



żądanie , obu stron - wzamian za wyzeJ wymienioną 
(:;zt:ść pastwiska może być wydzielony inny równej 
w,utości użytek tej dziedziny. 

t . ...:. 

Dział VI. Wykonanie orzecze)l. 

-:.'; ,Rrt. 4.6. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
iatwierdzającego um6wę l'Ub projekt, okręgowy urząd 
ziemski dQkonywa następujących czynności: 
~ - ' a) ' jeżęli wynagrodzenie nie zostało wyznaczone 

w gotowiźnie l.ub w idealnej części nierucho· 
mości , ziemskiej, zarządza wykonanie umowy 
lub projektu na gruncie, wprowadzenie upraw
nionych w posiadanie wydzielonych im grun-

, tów, oraz sporządzenie niezbędnych dokumen
tów pomiarowych przy przymusowem postę· 
powaniu; przy umowne m postępowaniu IN ra
zie nieprzedłożenia przez strony w .wyzna
czonym terminie dokumentów pomiarowych, 

11 : 
jak również w· razie przedłożenia wadliwie spo
rządzonych dokumentów - okręgowy urząd 
ziemski zarządza sporządzenie ich na koszt 
strony, która się do tego zobówiązała wedle 
umowy, wzglĘdnie na koszt obu stron; wszel
kich czynności, związanych ze sporządzeniem 

I.'i·· 

O:f 

tych dokumentów pomiarowych, wykonaniem 
umowy lub ' projektu na gruncie, przeniesie·' 
niem i usunięciem drobnych dzierżawców rol
nych oraz wprowadzeniem w , posiadanie, 
urzędy ziemskie dokonywają w trybie admi
nistracyjnym bez uzyskania w tym celu zgody 
stron lub zainteresowanych osób trzecich; 

b) ustala na podstawie żatwierdzonego projektu 
lub umowy i wykończonych dokumentów po
miarowych treść dodatkowego wpisu do ta-
beli; , 

c) zeznaje w wydziale hipotecznym przez dele
gata, ' do tego szczególnie umocowanego, 
wnioski niezbędne do wykonania orzeczenia 
we właściwych I<sięgach hipoteCznych; 

d) wnosi wpis dodatkowy do przedstawionych 
przez strony odpisów tabeli likwidacyjnej lub 
nadawczej przez dołącZenie' vipisu, ustalonego 
przez okręgowy urząd ziemski; 

.e) przesyła odpis wpisu dodatkowego do llfiini- ' 
sterstwa Reform Rolnych w celu dołączenia 
go do oryg inału tabeli. 

·Przy wniesieniu powyższych wpisów dodatko
wy~h do tabel. nie mają · zastosowania przepisy arty
kułO?, 215, 216 I 217 ustawy o organizacji włościańskiej 
(Zwod Praw t. IX kont. 1913 r. osobn. dod. ks. IX). 

, Rrt. 47. 1. Grunty, wydzielone na mocy ni
niejs~,ego rozporządzenia, wolne są z chwilą uprawo
:tlJocnienia się , orzeczenia, zatwierdzającego umowę 
t~b proj~kt tego wydzielenia, od wszelkich ci ężarów 
i ogJ:aniqeńprawa własności; zapisanych w dzia tach ' 
III i ·IV wyka;:u hipotecznego nieruchomości, z której 
zo;stalY ,wydzielone. " ' 
, ~ 2, Z chwilą uprawomocnienia się orzeCZe nia , 

,zatwi.erdzająceg? umowę lub projekt, , oraz wprowa
dzema uprawnIonych w posiadanie, wydzieloneao 
wynagrodzenią, dziedzina służebna zostaje zwolnio~a 
od .zniesionych obciąż~ń. 

Dział VII. Przepisy końcowe. 
Zamiana gruntów. 

. flrt. 48. W toku zniesienia służebności mogą 
być przez strony oddzielnie zawarte w trybie i ze 
skutkami niniejszego rozporządzenia lub objęte urno': 
wą o zniesienie służebności wszelkie umowy o za
mianę gruntów dziedzin służebnej i władnącej. Umo
wy takie, gdy co do projektowanej zamiany nie zo~ 
stenie zgłoszony sprzeciw, ulegają zatwierdzeniu i wy
konaniu w trybie, przewidzianym w niniejszem roź
porządzehiu dla znoszenia służebności. W takim ra
zie przepisy art. 12 ustawy o organizacji ziemskiej 
włościan (Zwód Praw t. IX kont. 1913 r. osobn. dod. 
ks. IX) nie mają zastosowania. 

SłużebnOŚci, nie wynikające 'z urządzenia ziemskiego 
, włościan. 

f\rt. 49. 1. Służebności o takim samym cha
rakterze gospodarczym, jak te, które wynikają z urzą
dzenia ziemskiego włościan, lecz nieujawnione w ta~ 
belach likwidacyjnych i nędawczych, mogą ulec przy
musowemu zniesieniu w trybie i na zasadach, prze
widzianych w niniejszem rozporządzeniu dla przy
musowego znoszenia służebności, tylko przy przy
musowym Wykupie na cele reformy rolnej, przy par
celacji dziedziny służebnej, scalaniu gruntów, meljo
racji oraz VI związku :l zatwierdzeniem lub wykona
niem planu urządzenia gospodarstwa -leśnego i tylko 
wówczas, gdy są ujawnione w wykazie hipotecznym 
d:mej dziedziny służebnej. ' 

2. Postać i rozciągłość tych służebności określa 
się jedynie na podstawie wpisu hipotecznego_ 

Służebności bezprzedmiotowe. 

Rrt. 50 . . Jeżeli służebnOści stały się bezprzed
miotowe albo w wyniku przebudowy ustroju rolne
go na obszarze dziedziny zarówno służebn'ej, jak 
i władnącej, arbo na zasadzie odnośnych ' przepisów 
prawnych, a zwłaszcza z powodu połączenia w jed
nej osobie ' prawa własności do jednej lub kilku ośad 
tabelowych i całej tej czc:ści dziedzinysłużebhej,' na 
której służebności mogą być prawnie wykonywane 
przez te osady, to okręgowa komisja ziemska' stwier
dzi na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego wy· 
gaśnięcie takich służebności. 

Odtwarzanie umów. ' 

flrt. 51. Umowy usine, za\varte' przed dniem 
28 maja 1920 L, oraz zaginione takież umowy na 
piśmie, których odpisy uwierzytelnione, zaświadćzo
ne lub uznane protokólarnie przez obie strony za 
ważne, nie zachowały się " mogą być odtworzone na 
żądanie jednej ze stron lub z urzędu - w drodze 
protokólarnego dochodzenia komisarza ziemskiego 
lub jego zastępcy, jeżeli w wyniku tych umów za
niechano wykonywania uprawnierl służebnościowych 
i wynegrodzenie, wydzielone za te uprawnienia w na
turze, zostało objęte VI posiadanie przez przedstawi
cieli osad tabelowych_ 

Postępowanie uproszczone. 

Art. 52. 1. W przypadkach, gdy zni!2sienię 
służebności lub podział gruntów wspólnie użytkowa-- " 



nych jest szcZególnie trudny ze względu na dużą 
ilość uprawnionych , lub gdy zachodzi potrzeba bar
dzo szybkiego postępowania w związku z prowadzo
ną na tymże terenie inną akcją naprawy ustrbju roi· 
riego .(scalanie, parcelacja i t. p.)" do spraw, unormo
wanych niniejśzem rozporządzeniem; może być Źiil
stosowane postępowanie uproszczone: 

2. Uproszczenia te, mogą dotyczyć ustalenia 
iasad oszacowania korzyści służebnościowych na 
podstawie norm, ostatnio stosowanych przy umOW
nem znoszeniu odpowiednich rodzajów służebności, 
i ,\yskazania sposobu przeprowadzenia tego oszaco
wania, a także przedłożenia dokumentów, sporządze
nia" PQiniaróW, wymaganych przy normalnem postą
powaniu, oraz zastąpienia zawiadomień . idotęczeń 
osobis,tyc~ ,przez odpowiednie ogłoszenia. 

3. W tym przypadku czynności, zastrzeżone 
w niniejszem rozporządzeniu komisarwm ziemskim, 
kh zastępcami delegatom okręgowych urzędów 
iiemski<;:h ,o.raz powiatowym urzędom ziemskim 
i ' korriisJom oszacowania słuźebności, wykonywać 
bt;:'dzie wymaczony przez , Ministra Reform Rolnych 
kotiiisarz , słu~ebnościowy przy pomocy przydzielonych 
do niego, a nięzależnych od właściwych terytorjalnie 
p0Wiatowych urzędów , ziemskich i okręgowych 
ur;eędów ziemskich komisarzy i podkomisarzy zism
Skich; ,czynności, zasttżeżone okręgowym urzędom 
tietńskim wart. art. 8, 28,41, ·51 i 5'4, wykonywać bę
dii~ tenie komtsarz służebnościowy; powstałe czyn
ńeśd okręgowego urzędu zlemskiego oraz czyn
ności okręgowej komisji ziemskiej wykonywać bę
azie " specjałnydefegat Ministra Reform Rolnych. 
Od zarządzeń i orzeczeÓ' komIsarza służebnh'ściowego 
ora,z przydzielonych do niego komisarzy i podko
misarzy ziemskiCh służy odwołanie -do delegata Mi
nistra Reform Rolnych; od nieostatecznych orzeczeń 
dei~gata, powziętych w zastępstwie okręgowej ko
misj,i ziemskiej, służy prawo odwołania do Ciłó\vnej 
!Komisji :Ziemskiej. • 

4. Obszar, na którym będzie stosowane postę
powanie up~oszczone, or,az rozmiary stosowanych 
uproszczeń będą ~kreślane w każdym przypadku 
przez Ministra Reform Rolnych w drodze rozporzą
dzeń, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo
lit-ej Polskiej. 

Koszty. 

l\rt. · 53. 1. Tytułem z\vrotu kosztów wykona
nia projektów oraz ,:\,szelkich kosztów p0st~[9owania 
przymusowego urzędy ziemskie pobierać będą opła,ty, 
Y'yri)ierzane przez okręgowy urząd ziemski. Wyso
kóść tych opłat, sposób ich pobIerania, warLiriki za
kredytowania w przypadkacn wyjąfkowych, jako też 
warunki zaliczkowego po~rycia p'rzez tHzędy zi'emskie 
kosztów sporządzenia dokumentów pomia~owych p'rzy 
p'estępowaniu umownem i wysokość opłat za spo
rządzenie tych dokumenfów przez urzędy :li'ł~mskie 
na kosz~ ' stron - określi rozporządzenIe Ministra 
Reform Rolnych w porozumieniu z Minisfrem Skarbu. 
Opłaty mogą być zaluedytowane i zaliCZKOWO po
kryte przez urzędy ziemskie na , czas nie dłu'ższy, 
jak 5 lat. 

2. ,Wymienione opłaty ponoszą: przy, postępo
waniu umowriem stron'a; którą ten warunek obowią
zuje wedle' umowv. VI braku tego warunku orat przy 

postępowaniu przymusowam - obie strony po ' pGi4 ' 
łowie. 

3. Przy pracach, podejmowanych Ę'lil tniejscu 
w związku z postępowaniem, strony ,obowiązane są , 
na każde żądanie urzędów zię,m3kich do świa-dcz,el) 
w naturte, które zostaną ustalone VI rozporządzeniu ' 
Ministra Reform Rolnych. , ' 
, 4. Od osób, uchylających , siEi , od r?ęczony~h.., 
świadczeń, kószfy ' tych świadtzefJ, pokryte 'prŻe'z 
urzędy ziemSkie, będą §Ciągiii~te Vi t'r'ybfe 'adtriirii
śhacyjnyrtl, jako bezsporne Należności s~athowe.Nie' 
dotyczy to zastępców prawnych, wystEa:iująćych jako. 
strony w imieliiu ' władz parJśtwowych. " ' " 

Przepisy~rzejściowe. 

Rrt 54. Postanowienia niniejszego rozporzą~ , 
dzenia winny być stosowane ' równieź Vi da'lsiym ' 
biegu postępo\vania ' w sp'rawach, ' wszcz~tych pr,zed ' 
wejściem vi żyCle tego rozporządzenia, jeźeli do tego 
czasu opracoWane , przez komisje szacunkowo - ro~·, 
jemae p-rojekty przymusowe riie były okalane stró~ 
nom w trybie przepisu § 6'2 rozP'o'rządzerila Prezesa 
dłówne~o Urz~du Ziemskiego z dnra 14 grudnia' 
1922 ~. (Dz. U~ R. ~. z 1923 t. N2 ,8, poź. 49); jedhakż~ 
wszelkie czynności, prawn'ie dokonańe i zgodne z ni~ 
niejszemi prżeplsam' i, oraż , wstelkie umowy zach,o,. 
wują , moc obowiązującą IN dalszem postępowaniu. 
ZatWierdzenie umów, wy~'ieif!o'.riych wart 51, oraz , 
Wszelkich zawartych przed wejści'em w zycie niniej~ 
szego rozpqrządzenia umów, VI ktÓ'rycą wyniku przed
stawiciele dZiedzi,n wtadnących źanrech'afi Wykonywa·, 
nia upta:wni'e~' służebnośdowydt i objęli , ~ posiada
nre wynagrodzenie za te uprawQ'ienici', jak również 
WMszenie' W związku z, zatWierdzeniem fych umów 
dodatkowych wpisów do tcrbel .=. wihno nastąpić 
w try~ie niniejszego r~zporządzenia., Oktę'g'bWy urząd 
zf~mskl ,moie w tych przyp:,Mkacl'l żwo'llii'ć strony 
ód prżedrożehia od,nbśriyc~ doy/qdów pomiarowych, 
jeiel'i uzna ta' możliwe ustaJe'nle treśd dodatkowych 
wpisów i' wniesienie' ich do tabet tl'a p6dśtawie za
twierdżonej umowy i' ,o'piso graniC, sporządionegO' 
przez RorTi'isarża iiemskfe'gó. 

Moc, obowiązująca roz'p6rządżenia': 

Art. 55. Rozporząd'renie niniejsze obowiązuje 
na obszarach województwa kieiecklego, fubelskiego, 
łÓ'dzkie~o r wa'tśzaws;kie'gd ótaz p'b'Wia'tow: ostrołęckie
go" ostfowskiego, wysoko - mai-oWieckiego, ło~żrń- 
skiege" ko flie:Mkieg o, ŚZCiu:C'zyńskiego, su\va·!skie!!io . 
i atig:i1s'~0wsk-łeg0 wo}ewÓ'dztvia bi·ałosto'ek,tego'. 

Rtt~ 56.. ~Ó'Zpbtządżeńh~' niniejsze' wclTotJizi w iy· 
de ćz:tertJaste§e cfri~ia' P'o' j'ego' ogłośieni'iif róWno:::·teśMe 
tracą met w'steI'kie priepisy pia\Vile d'bfythćias ób'o:' :: 
wiązufcfce Vi spi'a;waćh nlem unormowanych:, w stćre~ , 
góltiośd przep'fśy ustawy z dnia 7 maj~ 1920rc~u ' ° Hkwidacjri ser.wffufów na: fl~ieni'e b.: Kfóleśtwa KEi'ń· 
gresowego (Dz. U. R. P. N2 42, poz. 249) 'i (J'slfaWy 
z d Fii;ci: 7 kWletnl~ 192-'2 _ tektJ, (Dż. U. R; P.' N2 30, 
peż'. 239 i N2 35, po'z. 304) w przedIiiic:itfe:IiI,żiFp'e'ł
ńretJra' i zmian: w powyzszej uśtawre,. 

Postatio'wleIiia. róipbrzą:dzetl'ia ni:fl.ie}Sie'g0' o·je 
uchybiają w niczem przepisóm prawnymi k,t6re pite- " 



/ ' 

WiS\<1ją właściwość sądów w sporach Ó u3talenie sa
mego Isthiehla uprihvhlen służebnościowych. 

, flrt. $7. ' Wykonahie hini~jslego rozporządże
ni~ , powierza się MjńistrowiReforrii ~olnych w po
rb'Z'\ltnleniu z Ministrem Spraw'iedliwOśti. . . . , 

, Prezya~nt Rze':lypospolitej: /. Móścicki 

Pt~zęs Riidy Minist~ów , , ' , 
" ": i Minister SprawWojslrowych, J;Pilsu,dski 

Mlnistef! 'K; Btlttel 

M'inlster Spraw Wewnętrznych ! ' Stawaj Skiadiwwski 
Mihiśtet SpraW Zagtanićznych: August Zaleski 
Minister Skarbu: a. CifJt!JóWitz 

Mlhishk SprawiedllWbśtii: A. MeysztQwicz 

Mihister Wyznań R~ligijHyth i OśWiecenia l'ublićiheg9: 
Dl': Ddbfti'eki 

MinJster Rolnictwa i bóer Pdth;twoy!ych; , , , 
, - 2 '., ' " K. Nfezabytows!:i 

Minister Przemyśłu i HBflEłJij~ E. Kwiatkowski 

Miiiister ' Kt::lt11UnlkE3<i:ji! Rolt1/jekl 

Mińl~fer Róbót t='ubli~inydi i Moraciew~ki 
Minister Pracy i Opieki Spóled~h~j ! Dh Jufklewi'ez 

Mlrtjiter :Reform 'Rolnych! Witold Słanie~icż 
~lnjstef PadŁ i telegf~f6w: 13oij!:lsfaw f1isaziós!ci 

15. 
, , RG~p9riądzenie 

Pf@zycłente ' RzEH:1iypąsp6Iitej 

t thiii!J 1 lutegd 1927 t. 

o ,lniesienitiSłużebheŚ<)i tV \vojęi1{qdztwie wo
łyńskieml pdleskiemr Ji.qWóg.rótizkięm, wileń
skiem i we ws~hodi1iej !:żęści wojevJództwa 

, '.' " biaiosfddw~§e. 

. Ną i!~sadi!e ęrf ,,44 UsL 6 Kons!ytucJI i ustawy 
z ,dnia 2 śierphia 1926 f. ó. tipotVciihieiiiU Pfezydenta 
~zE!tiy~d~~tHi,t(:!j~6 ,Wydźi\yaHia i'óij:;ófiądien ż mocą 
ustawy (Oz. t1 ~. ~. }itQ 78, pot. i/43) pósŁanawiam 
(ta Ha§hWuje: 

Rtt. 1. ,. Na [no!;:)' nit1iejsz~~b tOlpbrzątlie
ftia , ulegają miesl~hl u nli f:)btlstawie 4movJy ęlbb 
w trybie przymusowym służebności, kt0te Wyhi~,ają 
i tJtządfetiict żi~rnskiegd vJłościan i rolHil<ów; zrów-
MriytH i . włGscicinami. ' , 

" t!; Nfi żasaazIe niriiejszegd rtH! petządierila do,-
,keriy'lkta sią również pod:ziału wyriagrdate.l1ia , za zh,,,!
szbne shiżebriosci, podiiału pastwisl<; zwanyeh ~spól· 
fi~it1j WY91:H1i:!mi; l~śhych sianbl\osów i pastWisk we 
wspÓlnem użytKowahiu, STaŻ żahllariy gruntów w fwią1! ' 
ku ze znoszeniem służebności. 

• 

Ozia~ l. Postanowienia ogólne. 
Dowody. 

Art. 2. Dmvodem istnienia, postaci i fO~Gj~g
łości służebności, wymiehionych w cz. 1 at.t. 11 jł1at 
uj ~whienie ich w aktach, dotyczących uwłaSeczertla, 
lub w innych dokumentach urzędowych. 

Strony. 

flrt. 3; 1. Prźedstawitielanil dziedzif1 włat/ną- ' 
cych są przedstawiciele samodzielnych góspodarstw, 
uprawnionych do kortyst2i liia z~ słil?ebiidSci, niew~ , 
l eżrie ód tegd, cźY służebności zostały nadane lfidy .. 
widLialhie poszczególnym gospodarstwom, gru\Jdhi gos
podarstw" , cZy też łącznie wszystkifn gO$plJdarśtwbm 
wsi (miaś~eczka, miasta). , 

2. Za samodzielhe uznawac należy ~5s"ot;lat 
stwa , niezal~żhie i na Własny racHunek pi'tJWadztHl~, 
posiadające wydżielbnE! z t:5ierwotiiyth liadiiałÓw gtlir'Hy 
o okreśionych gtaiiicath, s~andwiące odr~bhe Wat~!Łaty , 
rolne i dpłacające sartiodźleliiiepodatki gfL1htawt:!. 

3. Za przedstawiciela samodzielnego gBspódź!f
st\va uznaje się właściciela lub jego źasfE:pc€,: p~a:J/-' 
nego, pówolanego w trybie przez prawd pW~widLia· 

' nym (kuratora, opiekuna, pełnomocnika): w ~rzypad. 
ku nieobethOści właściciel a , jal< równi€!z \jJ br~kl1 zl!
stępcy prawnego, arat w tazie Wątpliwdsci, kto je§t' 
właścicielem - każdego, w czyje m posiadatilu zHClj-
auJe się gbspodarstwo. ' 

4. Jeżell gospodarstwo j~st , \l~e wspólti€!fh pc;. 
siadani li , kilku ósób, ~fżedstawkielem tegd ' gósp(j
rlarstwa jest jeden te współwłaścicieli ILib wsp$/pti
śiadciczy, obr~riy prżez pożostalych, a jeżeli zfjo~a co 
do wyboru nie riastąpi, to li,aJstarsźy L hiCli Wi~l<iE!ltL 
Wybór lLib starszenstwo stwl~rdla utżąd gffilhny, kd· 
fnisari ziemski lub jegó. zastępca. .' . 

5. PflećlstaWiciel~iii własr/ości gminnej lUB gro
madzkiej (ós ady śikbltie i ihhe) jest z ilriędli' w&jt 
gminY, lub \V.l:~śćiwy sołtys. , ' ' 

6. Wymieńj(~hi w artyKule hlniejszyfrl przedsh~
v/lciede prży <:zynnosciacH, w'ypłYwającyt~ z tiifJiejśl~
go rozporządzeilia, dżiałają Bez pqłiźel5y Uiy§kwm- . 
nia specjalnych do tego upBWai hiefl. 

flrt. '4. 1. PrzeclstaWici E! le dziedzin Władną- ' 
tych występllją VI pbstęj:>awtlh,iu, pW~*lą1:iarietti Vi hl· 
hj~jsterti fbzp6rtądiehiu; bstilJiście fyll<!d w 6wc.z i!. s, 
gdy jest ith Hie więcej, j~k , hzećh; Vi pfźel:iiwHym 
t8ż!t: dzia!ąją przez pełhdrni::lcHik6w, wybtanyc:Jt \'1 Ht:t;." 
bie najwyżej trzech. ': 

' 2. Pełhtlmotnit:y Sq tvyl:ii~fahj na zebraniach ~ 
~tl~aśbwk!e li 8tl!:!dźin 'klaahettych. K~My i fych 
prżetlstaWltlel! ftia mi żebtart ii::! taRtt i16§c gt&§8W" , 
ile gospodarstw tefjte2efltUj~ . 

3. Zebrania . zwołuje i na niEh przewednicży 
soHy,s .. vś i I,Lib wojt gminy . . Nie bierze dh Udz,iąlu. _ 
VI ,g!bsb y:a,riiu, jete1i nie JE:sf przedstawicielem .aź-l~,
chiny władnące,'. , Zeb i'iinie iiioże żw6la:€ fówti i ~ź .ks-c 
tnisai'z ż/emski ub jego zastępca l IHary w6vJczas prze- , 
wódhi~zy ,zebrafiiu. , ' 

4. Zebrania są ważne, jeżelI ob,ecni jJriedśM
wiają przynajmniej połowę ogólnej il6sCi zainteteso-
wanych 9C?sp0sarstw. , " 

5, Uchwaly zapaElają zwykłą większością gło
sów reprezentowanych na zebraniu. treść \:Ichwały 


