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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
25 października NQ 92. I Rok 1927. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZf\DZENlfl PREZYDENTfl RZECZYPOSPOLITEJ: 

Poz.: 822-z dnia 14 października 
przy uwłaszczeniu . . 

823-z dnia 14 października 
824-z dnia 14 paździ ern i ka 

1927 r. o ustalaniu prawa własności do gruntów nadanych włościanom 

1927 r. o zwalczaniu żebractwa j włóczę gostwa. 

1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych. • • 

Zf\RZf\DZENIE PREZYDENTfl RZECZYPOSPOLITEJ 

• • • • • • • 

Poz.: 825-z dnia 11 października 1927 r. o zmianie ustępu lO, a) . wykazu właścicieli gruntów, stanowią
cego załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierBnia 1925 r. o wy
właszczeniu przymusowe m gruntów na rzecz Skarbu Par'lstwa do budowy ~olei Kalety-Herby-

1284 
1285 
1288 

Wie luń-Podzamcze •• . 1289 

ROZPORZf\DZENIE RRDY MINISTRÓW 

Poz.: 826-z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, del egacje (odkomenderowa-
nia) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokura. torów I oraz wojskowych 1289 

I 

ROZPORZI1DZENIR MINISTRÓW: 

Poz.: 827--Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepISOW, d otyczących ulg podatko-
wych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin pubi icinych. . 1293 

828-Skarbu z dnia 12 października 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dni a 6 grudnia 1926 r. 
w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw 
karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości 1294 

829-Sprawiedliwości z dnia 6 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie koniń-
skim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu . 1294 

830-'Sprawiedliwości z dnia 6 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołko-
wyskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie . . . . 1295 

831 -Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich 
Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem 1295 

832-Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich 
Żabno i Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem • • • '. ' . ' • • •• 1295 

OBWIESZCZENIE MINISTRF\ I 

Poz.: 833- Reform Rolnych z dnia 29 wrzesma 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów . 1295 
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822. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 14 października 1927 r. 

O ustalaniu prawa własności do gruntów nada, 
nych włościanom przy uwłaszczeniu. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 K<!lnstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz. 443) postanawiam 
co nastE;puje: 

Hrt. 1. W województwach: wileńskiem, nowo
gródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powia
tach: grodzieńskim, wołkowyskim, białostockim', biel
skim i sokólskim województwa białostockitllgo obo
wiązują vi sprawie .ustalania prElwa własności do grun
tów nadanych włościanom przy uwłaszczeniu prze
pisy zawarte w niniejszem rozporządzeniu. 

Hrt. 2. Jako dowody prawa własności do grun
.łów na.danych włościanom przy uwłaszczeniu (grunty 
nadziałowe, ukazowe) służą decyzje b. urzędów wło
ściańskich oraz urządzeń rolnych, wyroki i decyzje 
sądowe, dotyczące gruntów, nadanych włościanom 
przy uwłaszczeniu, wszelkie in,ne akty o własności, 
sporządzone Ma mocy przepisów obowiązujących 
i, w braku wyżej wymienionych dowodów, należycie 
zatwierdzone uchwały zebrań wiejskich (art. 3), stwier
dzające prawo własności faktycznego posiadacza. 

Rrt. 3. W zebraniElch wiejskich, wymienionych 
w rozporządzeniu niniejszem" biorą udział członkowie 
gromady whtjskiej, którzy posiadają w delnej wsi 
grunty nadane włościanom przy uwłaszczeniu na mocy 
wspólnego aktu nadania, obejmującego również grun
ty, mające być przedmiotem uchwały. Na zebraniach 
tych przewodniczy sołtys, który głosuje tylko wów
czas, gdy sam jest właścicielem gruntu, objE;tego 
tym samym aktem nadania. 

W g,łosowan iu nie biorą udziału osoby, których 
sprawa jest przedmiotem obrad. 

, Rrt. A. Uchwały zebrań wiejskich (art. 2 i 3) 
7;apadają , na skutek żądania osób zainteresowanych. 
Ządania te powinny być podane na piśmie do za
rządu gminnego lub zgłoszone tam d'o protokółu. 
Wójt gminy obowiązany jest w ciągu dni trzydziestu 
dla rozpatrzenia tych żądań zwołać zebranie wiejskie. 
O terminie zebrania należy pod~ć do wiadomości 
publicznej na siedem dni przed zebraniem przez 
obwieSZczenie ni!! domu sołtysa. Do ważności zebra
nia niezbędna jest obecność przynajmniej połowy 
osób, uprawni0nych do głosowania w myśl art. 3. 
Uchwały zapadają · wiE:'kszością głosów. 

Rrt. 5. UchwElły zebrania wiejskiego mogą albo 
stwierdz ić posiadanie gruntu prawem własności, albo 
odmówić temu żądaniu. 

W pierwszym wypadku winny one zawierać: 
a) wymienienie osoby właściciela, lub właści

cieli gruntu z ' określeniem części każdego 
z nich; 

b) określenie możliwie ścisłe obszaru gruntu, 
ilość składających grunt działek zierm, ich 
granice i rodzaj (place pod zabudowaniami, 
z wyszczególnieniem tych zabudowań , ogrody, 
pola orne, łąki, las, nieużytki i t. p.); 

c) wyjaśnienie, w jaki sposób grunt przeszedł 
do właściciel a. 

Powołanie się na plan i jego sporządzenie nie 
jest konieczne, oprócz wypadków, kiedy możliwie 
ścisłe określenie granic okaże się niemożliwe , w któ
rych to wypadkach plan powinien być sporządzony 
i załączony. Koszty sporządzenia pliilnu i inne po
nosi osoba; na której żądanie zostało zWQlane zebra
nie wiejskie. 

. nrt. 6. Uchwała powinna być zapisana do spe
cjalnej księgi uchwał gromady i w okresie dni czternastu 
od jej powzięcia ogłoszona przez przybIcie jej odpi
sów na domu sołtysa i w urzE;dzie gminy. Odpisy te 
powinny być wywieszone na przeciąg dni czternastu, 
w ciągu l<tórych osoby zainteresowane mogą zgła
szać swoje uwagi i sprzeciwy do wójta gminy. 

Rrt. 7. Po upływie dni trzydziestu od dnia za
padn iE;cia uchwały, ,stwierdzającej posiadanie gruntu 
na prawie własności, wójt gminy obowiązany je st oso
biśc1e lub przez delegowanego przez niego członka za 
rządu gminy w obecności dwóch świadków, znających 
stosunki miejscowe, sprawdzić uchwałę na miejscu, 
sporządzić o tern protokó ł, z wym ienieniem zgłoszo
nych uwag i sprzeciwów i wn,ioski swe razem z ' od
pisem uchwały przedstawić miejscowe mu sądowi 
pokoju. 

Rrt. 8. Po upływie trzydziestu dni po otrzyma
niu odpisu uchwały z potrzebnemi załącznikami, sąd 
pokoju, o ile nie ma skarg, może uchwałę zatwierdzić 
bez wzywania strony zainteresowanej, lub vi razie 
uznania ni esł uszności uchwały, odmówić jej zatwier
dzen ia, - w tym wypadku jednak po wysłuchaniu 
strony zai nteresowanej. W razie wniesien ia skarg, 
lub nastręczających się wątpliwości, sąd bada osoby 
zainteresowane i przeprowadza dochodzenia , jakie 
uzna za właściwe, poczem bądź zi!ltwierdza uchwałę, 
bądź odmawia jej zatwierdzenia, bądź zawiesza po· 
stępowanie w sprawie do czasu rozstrzyg ni~cia wy
nikających sporów w drodze powództwa. Po przed
stawieniu przez stronę prawomocnego wyroku sądo
wego sąd pokoju wznawia postępowan ie i w termi
nie 30-dniowym od dnia przedstawienia tego wyroku 
wydaje odpowiednią decyzję. 
. Decyzje sądu pokoju ulegają zaskarźeniu do 
sądu okrGgowego w ciągu dni trzydziestu od dnia 
doręczenill stronie odpisu d€Kyzji. Skargi podaje się 
do sądu pokoju, który przesyła je do sądu okrE;go- . 
we go w ciągu siedmiu dni . . Sąd okrE;gowy rozpatruje 
skargi z wezwaniem stron, których obecność nie jest 
obowiązkowa. Decyzje sądu okręgowego podlegają 
zaskarżeniu w trybie kasacyjnym do Sądu Najwyższe
go w ciągu dni sześćdziesięciu. . 

flrt. 9. Jeżeli zebranie wiejskie poweźmie 
uchwałę odmowną, albo pomimo dwukrotnego zwo
łania nie dojdzie do skutku, lub od powzięcia uchwały 
się uchyli, sołtys na żądanie strony w terminie 7-dnio
wym zawiadamia o tern wójta gminy, który sam za-
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r·ządzi docnodzenie w terminie 7-dniowym o słusz
JIlości żądania i wynik dochodzenia prześl e do sądu 
pokoju. Sąd pokoju w terminie 30-dniowym od dnia 
otrzymania doc ho dzenia po zbadaniu osób zaintere
sowanych i prieprowadzen iu dowodu, jaki uzna za 
właściwy , wyda stosown ie do art. 8 niniejszego roz
porządzenia odpowiednią decyzję, która, w ra zie 
uwzględnienia żądania strony, powiima zawierać. dane 
przewidziane wart. 5. 

flrt. ' lO. Należycie zatwierdzone uchwały ze
brań wiejskich i zas tępujące je decyzje sądów pokoju 
(art. 8 i 9) po ich uprawomocnieniu się, poza do
woda mi wymienionemi wart. 2 rozporządzenia ni
niejszego, są dostateczną podstawą do sporządzania 
aktów notarjalnych o przelewie, og raniczeniu lub 
obciążeni u pr aw własności do rzeczonego gruntu. 

Rrt. 11. Uchwały zebrania wiej sk iego i decyzje 
;>.ądowe nie pozbawiają osób trzecich możności do
chodzenia swych praw w drodze powództwa. 

Rrt. 12. Podania oraz wszelkiego rodzaju za
świ ądcze'niGl i odpisy w postępowa niu wynikającem 
z art. 3-1 2 niniej szego rozporządzenia. z wyjątkiem 
sądowego postępowania spornego oraz skarg kasa
cyjnych, wolne są od opIat państwowych i samo
rządowych. 

,Rrt. 13. Uchyla się art. 231-239 ks. I załącz
nika szczególnego do tomu IX Zwodu praw ros. 
(wydania z r. 1912) i gekret N!~ 315 I'laczelnego Do
wódcy Woj sk Litwy S rodkowej z dnia 13 sierpnia 
1921 r. w przedmiocie sporządzania · aktów stwier
dz aj ących prawo własno,ści na ziemię nadziałową 
(Dz. U. T. K. Rz. W. L. S. N2 30/40). 

flrt. 14. Sprawy, rozpoczęte na zasadzie de
~retu N2 315 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy 
Srodkowej z dnia 13 sierpnia 1921 r. i niezakor'lczone 
decyzją prawomocną, ulegają w dalszem postępowa
niu przepisom nini~jszego rozpor7ądzenia. 

flrt. 15. Wykonanie rozporz ądz enia niniejszego 
powierza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozu
mieniu z fY\inistrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem 
Reform Rolnych. 

flrt. 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie cztern astego dnia po jego ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pitsudski 

Min ister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: ~lalVoj Skladkowski . 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawied liwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświece nia Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minis ter Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Mil!ister Prz"emysłu i Handlu: E. Kwiat!wwski 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister 'Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurklewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

• 

823. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 14 października 1927 r. 

O zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa~ 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieni u Prezydenta 
Rzeczypospol itej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam 
co następuje: 

O żebractwie i włóczęgostwie. 

Rrt. 1. Ce lem zwalczania żebractwa i włóczę
gostwa stosuje się środki zapobiegawcze, poprawcze 
i karne względem osób, dopuszczających się czyn,ów, 
przewidzianych niniejszem rozporządzeniem. 

Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa nieletnich 
do lat siedemnastu uregulują przepisy specjal'ne. 

Rrt. 2. Żebrakiem, w rozUl1nieniu niniejszego 
rozporządzenia jest ten , kto zawedowo zajmuje się 
wypraszaniem dla siebie w jakikolwiek sposób jał
mużny. 

Rrt. 3. Włóczęgą, w rozumieniu ninie,jszego 
rozporządzenia jest ten, kto bez pracy i środków do 
życia zmienia stale miejsce swego pobytu nie 'w celu 
znalezienia pracy. . 

f\rt. 4. Postanowienia mmeJszego rozporzą-
dzenia stosuje się również do tego: _ 

a) kto nałogowo oddając się grze hazardowej, 
pijaństwu lub ostremu narkotyzowaniu się, 
dochodzi dó takiego stanu, iż dla utrzyma nia 
bądź jego samego, bądź tych, których obo
wiązany jest żywić, udzielić trzeba pomocy 
z tytułu opieki społecznej; 

b) kto pobiera wsparcia z tytułu opieki społecz
nej i wzb ra nia się wykonywać zaofiarowaną 
mu, a dostosowaną do jego sił i warunków. 
pracę· 

Zakłady zapobiegawcze i poprawcze. 

Rrt. 5. Do ·walki z żebractwem i włóczęGO-
stwem służą: 

1) domy pracy dobrowolnej, 
2) przytułki, ' 
3) domy pracy przY\TIusowej. 

Art. 6. Zakłady. wymienione w artykule 5, 
osiągają swój cel, zależnie od przeznaczenia, p rzez: 

, . 
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, . 


