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Dziennik Ustaw. Poz. 246 i 241. 491 

Art. 5. Oficerowie i szeregowi l'ezer y piloci 
tudzież ich r odziny mają Prawo , do ząo atrflenia 
w trybie i na zasadach l.Jstawy~ gnia 1S milr~ 1921 r, 
o zaopatrzeniu inVl'lali~ó'W , wojennych i ie rodzin 
oraz o zaopatrzeniu rodiin po poległych i z ąrłych, 
których śmierć znajd1Jje się w zwjązku pr yczYno., 
w;ym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 195) w brzmieniu, nadanem jej póź_ iejszemi 

,ustawami, o ile 'w czasie odbywania ochotniczych 
' lotów ćwiczebnych oficer lub szeregowy rezerwy 
pilot uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. 

i Ponadto W ra.zie ' śmierci; spowodo"/I nej wy-
padkiem lotniczym podczas odbywania och~tni,czych 
lotów ćwiczebnych, przysługuje rodzinie ąmarłcgo 
jędnorazowy zasHek pośmiertny w wysoko ' ci: 

a) dla rodziny qfi<iera. . 1500 zł. 
.: b) dla rodziny szeregowego . . • . 1000 zł. 
, , W braku rodziny należy się osobom,tóre po-
. niosły koszty pogrzebu, zwrot udowodnio ch wy-
datków do wysokości zasiłku pośmie;rtneg . 

Bliższe postano, ""ienia będą wydane I' drodze 
rozporządzenia wykonawczego. 

Art. 6. Wykonanie niniejszego rozporiądze

nia PO,rt:;cza si~ Mini~tr, owi SP, r,aw WOJSkOli ych. . 
Art. 1. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

, W życie z dniem 1 kwietnia 1928 r. 
"' . , " ' , 

Prezydent Rze<;zypospoHtej: ,. MOŚcifi 
Prezes Rady Ministrów· i Minister Spraw Woj kowych: 

, J. PilSUCi ski 
Minister: K. Bariel ' . 
Minister Spr~w Wewnętrznych: Sławo; Skfttdkowski 
Minister Spr'avl Zagranicznych: Aug{.l$t ta e$ki 
.Minister Skarbu: G, Czechowicz 
Minister Sprawiedliwości: A. Jl1eyszt9wicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu , liczn~go: 

" Dr. Dob ucki 
Minister Rolnictwa: K. Niezabyiowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatka ski 
Minister Komunikilcji: Romachi ' 
Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. J rkiewicz 
Minister Reform Rolnych: Witold Stqnieu;i z 
]\ii'nister Poczt i Telegrafów: Bogusław Mi dziński 

247. 

Rozporządzenie 
Prezydenta RzeCZYPOSPolitel I 

, , z dnią. 6 'marca 1928 r. ' , 

o skutkach nantszenia ' przepisów przy , arcel~eji 
, prywatnej. j 

Na podstawie art. '44 ust., 6 Konstytuli i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 ; r. o upciważniniu' Pre
zydenta Rzeczypospolitej do wydawania o~porzą· 
dzeń z mocą ustawy (Dz . . D. R. P. Nr. 78, poz. 443) 
post~nawiam co na~tępuie: ' 

Art. 1. O ile w , terminie przewidziailym 
'wart. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 19 grudąia 1927 ' r. o terminach ogł'aszania 
i wykonflnia planów parcelacyjnych ' i wykazów· 
imiennych nieruchomości podlegających wykupowi 
na cele reformy rolnej (Dz. D. R. p~ Nr. 114, poz~ 
973) O~!iie się, że oznaczone w wykązie -imiennym 
obszary gruntów prywatnych nie ,zostały rozparcelo
W~l.ile w rozumieniu cz. 3 art. 11 ustawy z ,' dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P.z ,r, 1926 Nr. l, ppz. l), względnie nie zostały 
sprzedane Państwowemu Bankowi Rolnemu - to 
okręgowe urzędy ziemskie mogą, w razie gdy par
celacja danego gruntu jest już rozpocżęta, zamiast 
przystąpić do wykonania przymusowego wykupu 
w myśl cz. 2 art. 20 pomienionej ustawy wykończyć. 
parcelację na koszt i niebezpieczeństwo właściciela 
lub osób i instytucyj upoważnionych do parcelacji. 

Art, 2. We wszystkich przypadkach przewi
dzianych wart. 63 ustawy z dnia 28 grudnia '1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej Minister Reform Rol
nych, zamiast wykonania parcelacji przez urząd 
ziemski lub Pą.ńsiwm.',y Bank Rolny na koszt i nie-, 
bezpieczeństwo właściciela dóbr parcelowanY9h lub 
instytucyj upoważnionych , może zastosować do tych 
gruntów, do których mógł być zastosowany art. 63 
powołanej ustawy, przymusowy wykup w trybie 
przewidzianym wart. 22 i23tejże ustawy. 

, Art. 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem 
górnośląskiej części województwa śląskiego, 

Aft. 4. Wykonanie rozporządzenia nJniejsze
go porucza się Ministrowi Reform Rolnych w poro
zumieniu z Ministrami Rolnictwa, Skarbu oraz Spra
wiedliwości. 

Art. $, Rozporządzenie nml~J3Ze wchodzi 
w życic z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc 
obowiązującą sprzeczne z tem ro~porządzeniem po
stanowienia ustawy z dnia '28 grudnia 1925 r. o wy
konaniQ reformy rolnej oraz dotychczas obowiązu
jące przepisy, wydane w przedmiotach unormQwa~ 
nych niniejszem rozporządzeniem. \ 

,Prezydent Rzeczypospolitej : l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw W OjSkÓVlych: , 
J. Piłsudski 

Minister: K. Barlei 
Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Skladkowshi 
Minister Spraw Za~ranicznych: August Zaleski 
Minister Skarbu: G. Czecńowicz 

Minister Sprawiedli.wości: A. Meyszlowicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

Dr. Dobrucki 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. KwiatkoU?~M 
Minister Komunikacji: RO/'l'lOcki 
Minister Robót Publicznych : Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. JU7kiewicz 
Minister Reform Rolnych: Wiiold Staniewicz 
~inister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziriski 


