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"Członkowie ci nie mogą · być członkami orga
nów kierowniczy.ch lub nadzorczych prywatnych za
ldadów ubezpieczeń, ani pracownikami tych zakładów". 

. Art. 2. Wykonanie rozporz~,dzenia niniejszego 
porucza się IV1inistrowi Skarbu. 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
de z dniem o.głoszenia. . '. 

Prezydent Rzeczypospolitej :· l. lv1 ościc hi 

Prezes Rady Ministrów i Minister-Spraw Wojskowych: 
'J .. Piłsudski . 

~Minister: K. Bariel 

IMiniśter Spr~w Wewnętrznyc~; Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

!Mh~ister Skarbu: G. Czechowicz 

\Minister Sptawiedliwości: A. Meyszfowicz 

.Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki . 

[M~nist~r Rolnictwa: K. Niezabyfowski 

IMinister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

'Mini~ter Komunikacji: Romocki ' 

:Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

• 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

'Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

tvlinister Poczt i Telegrafów: BoguslawMiedziński 

• 

118. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 lutego 1928 r. 

W sprawie zmiany 1 ad. 152 rqsyjskiej ustawy 
, górnicz,j. 

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

Art ' 1. Art. 152 rosyjskiej ustawy 'górniczej 
(Zbiór Praw Ces. Ros.' tom VII wyd. 1912 r.) otrzy
muje następujące brzmienie: 

;; "Nadzorcy górniczy otł'zymują wynagrodzenie 
w wysokości od 9.000 zł. do 18.000 zł. VI stosunku 
rocznym. Wydatek ten ponosi Skarb Państwa na 
rac~unek budietu Mil}isiersiwa Przemysłu i Handlu. 
Na pokrycie tego wydatku przemysłowcy górniczy 
(art~ 1058) wpłacają do Centralnę} Kasy Państwowej 
kwo;ty, odpowiadające ' poborom, otrzymywanym przez 
nadżorców górniczych, a to co kwartał zgóry, począw
szy od daty wyznaczenia nadzorcy górniczego. Oprócz 
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tego przemysłowcy górniczy obowiązani są dostarczać 
nadzorcom bezpłatnie mieszkania wraz ze światłem , , 
i opałem." 

Art. 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej:' 'l. Mościcki 
Prezes Rady Minidrów i Minister Spraw Wojskowych: 

J. Piłsudski 
Minister: K. Barle[ 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Za~ranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: ~. M eysztowicz . 

Minister Wyz:1ań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki . 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski .. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. KWlatliowski 

Minister Komunikacji : Romocki 

Minister Robót Publicznych: M oraczewski 

) ! 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. JU1'kiewict 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz' 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedzińskl 

119. 

Rozporządzenie 
Prezydenta RzeczypospolHeJ 

z dnia 7 lutego 1928 r. J. 

c przymu~owyrn wy~mpie na cele reformy rolnej nie-
.. __ _ ruchomoćci ziems!dch osób nieobiecnych. . . 

Na podstaVlie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą usta\vy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) , po
sta.nawiam co następuje: 

~rt. 1. 1) Nieruchomości ziemskie, nad które
mi, jako należącemi do osób nieobecnych, została 
wyznaczona kuratela sądowa, zarząd z ramienia 
władz administracy jnych lub samorządowych, albo 

' przymusowy zarząd pailstwowy, o ile nieobecność 
\'łłaściciela rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia, 
1922 roku i o ile na mie jscu nie znajdują się z liczby 
domniemanych spadkopierców z prawa mąż lub żona, 
zstępni, wstępni, bracia i siostry lub ich zstępni albo 
też osoby te na skutek wezwania nie zgłoszą · się 
w ciągu 30 dni - podlegają przymusowemu wykupo
wi na rzecz Skarbu Państwa na cele wskazane · 
wart. 1 ustawy z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu 
reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1): 



" 

, , 
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w całości, nie wyłączając lasów, wód, urządzeń go
spodarczych, budynków, inw:entarzy żywych i mart-
wych, zbiorów oraz zasiewów. ' 

2) Oznaczone w q:. 1 wezwanie winno być o.gło
szone w sposób prżyjęty zwyczajem . miejscowym 
w gminie,w ' którejobrębie znajduje 'się dana nieru
chomość, a rt.adto przez przybicie na budynku miesz
kalnym, jeżeli taki znajduje się w tej nieruchomości, 
or.a;z px:zez trzykrotne <?głoszenie w . urzędowej gaze
ci~ wojewódzkiej i w Mortitbrze Polskirri' wodstępach 
najmniej ·rqie:;ięczriych. Bieg oznaczonego VI cz. 1 ter
minu 30 dni liczy' się' od dnia 'ostatniego ogłoszenia. 
,. "t- "./, " , ~ , ". .• 

Art, 2. Przymusowy wykup nastąpi w trybie 
przewidzianym wart. 22 i 23 ustawy z dnia 28 grud
nia:1925 r.o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z r; 1926' Nr. 1,poz. 1). ' 
. I 

Art. 3. Osoby nieobecne lub ich sp~dkobiercy 
w razie ich zgłoszenia się po dokonaniu przymusowe
go wykupu mają prawo do otrzymania za przymusowo 
wykupione grunty wynagrodzenia według i w: trybie 
przepisów działu IV ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o 'wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. zr. 1926 
Nr. 1, poz. 1). .. 

" ' 

, Art. 4. Wykonanie rozpor'ządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Reform Rolnych VI por.ozu
mieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu oraz Spra
wiedliwości. 

Art. 5. 1) Rozporządzenie niniejsze obowiązu
je na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wy
jątkiem ' górnośląski"ej części wojew(>dztwa śląskie,go. 
. ' 2) Rozporządzenie niniejsze wchodzi Vi życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowią
zującą sprzeczne z 'niem postanowienia uS,tawy o wy
konani.u reformy rolnej, a w szcze.gólnościpunkt e 
cz. 1 art. 3 tej ustawy. ' 

Prezyde~t Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
- . . 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bar/el 

'Minister Spraw Wewnętrznych: Stawo; Sktaakowski 

Minister S~raw Zagranicznych: August · Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 
. .. 

Minister. Sprawie<iliwości: , A. M eyszlowicz 
", . " 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dabrucki 

Minister RolniCtwa: ' K. Niezaby/owski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
l-

Minist~ Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: M oraczewśki 

M1ntsłer Pracy i Opieki Społ~cznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister R~f~rin Rolriych: WifoldS/a~iewicz " 
Miriisfer Poczt i Tel~grafów: Bogustaw Miedziński 

Nr. 16. 
, ' , 

120. 

R~zporządzenie . ;. . 
Prezydenta ~ Rzec~ypospolitej . 

z ,dniaj ~ luiegp " 1928r. 

., . 
.. ' I ' 

. ,. : 

o wpisywaniu do ksiąg hipotecżn"ćh praw własndśei 
, polski~h ,:ps~t> pra~J?Yc~ k?~ci~ln'y~h i zak,ą~~ych. 

Na"p~a~tawie arL44 t'J.śt. (, KoristytucJf i tfłst1tL 
wy z dnia 2 sierpni?-)?2f> r .. ąupo:w:az~i,~'l~~ ,p,'{e~t 
denta Rzeczypospohtej do wydawama rozporządzeń 
z mocą ,ustaw;y, (D1. U. R, .P.Nr. 781. po<z . . 44$) po
stanawiamco następu.j~; · . ' .. ,:,~! ,> 

." Art. ' l. '. Wpisan:ie':~rawa wt~;ności n~ imię' ~'~l~ 
skiej osoby prawnej 'kościelneJ ,lub Z$łkbnnej wwX-
konaniu ' art. XXrV:usl.)'.i 2 Korjkbrda:ttiniiędzy 
S~oliCą ApośtQls~ą a : .Rt;ec7~pospolitą P~ol~ką, ·P?d:;' 
pIsanego w RzymIe dmalO luteg.o 1925 t. (Dz. U~ ' R. 
P .. Nr. 72. poz .. 501) m~' I:n,iej~?e .w tynt ~ypa.dku; ,~~y 
prawo to rozcIągało S1ę ' na ~ posla:daną w dmu lO_lu:: 
tego ~925 r, prz~z "polską osobę' prawną kośd~lrlą 
lub zakonną nieruchomość lub inne prawo, l~di 'nIe 
było wpisane dd~sięgi , hipotecznej{grunto)Vej, wie-
cHsteHna jej ,imię.- .. ,~. . . ; . , ,," ':" 

Przez posiadanie,. n~Etrt,!.li:hoIUoścUub ' in,nęgo PAlł; 
wa w rozumieniu ,rozpotządz;enia~nińiejszego rdz,~;j.ę . 
się faktycz~e władanie jawne i spokojne we włas

o

_ 
nem ' imieniu' i w dobrejwier2:e. jakby się było wła
ścicielem, o ile objęcie i Wykonywanie tego władania 
miało miejsce za . wiedzą i ,bez sprzeciwu poprzed
niego wtaścipiela. , - . ' . ' : -. . ..:_ ,c : 

Art. 2. . Osóbami prawrieriii 'kościelne'mi 'i Jźa.>' 
konnemi (art. 1) są jednostki ' r instytucje, posiadafił<. 
ce osobowość prawną' w' rozumieniu : pr-awaka:no:. 
nicznego. ... . . 

Art. 3, -Wpisanie ' prawa własności dokS'ię~i 
hipotecznej · (gruntowej, ~wieczy,stej) ' następuje na 
podstawie deklaracji właściwego ordynarjusza (ar
c5biskupa, biskupa, administratora diecezji). ' ~, -,,-

Wymagane przez poszczególne ustawy zezwo
lenie jawnego z księgi wieczysteL właściciela.na ~<;l9.~ 
konanie wpisu hipotecznego nie jest' potrzebne. · .. 

, Art. ' 4. Deklaracja.·winn:'a ż~wieraĆ: ' ., ': 
-l) dokładne określenie ni~ruchomości lub , in .. 

nego prawa i posiadanie według art. 1 ust. 2; " 
. 2) wymienienie polskiej 9śoby prawnej - ko
ścielnej lub ,zakonnej,.D-il któr.ej . imię - wpis hipot'ł.ga;. 
ny ma nas.tąpićj , . . ,I 

3) podanie okoliczności' i dowodówj iitwik.rdż~~ 
jących, że prawo powyższe odpowiada warunkom, 
przewidzianym wart. 1 ust. 2./ ." 

;ArJ~ ?Dekl~r'acj((P«?świadc;za . delegat ,.Rząd:~. 
wyznaczony dla danej diecezji przez Radę Ministrów 
na wniosek Prezesa Rady Mińistrów z pośród: funki-

. cjonarjusz6w państ~owych; .; " ;' . '1:;. 

Art • . 6., Po~:~i~dczenie d~legata: R.zą~u .i~ąf 
stwierdz'eniem danych, zawartych ' w deklaracji ordy
narjusza, ;l;l. mię<izy- innemi.: tego. Że ,przedstawione 
w deklaracji prawo było w posiadaniu polskie; osoby 
prawnej ' koścle1iler lubiakQIl'Ilej w dniu 10 ' lutegQ 

~ . I, ; . 


