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słępczego aresztu według słusznego ,uznaniCi,: jednak 
Qie, powyżej , 6 tygodni. " , '~ : " , 

, Art. 21. Skazany orzeczeniemE ' powiatowej 
władzy administracji ' ogóln~j może w ' ciągu ' siedmiu 
dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść , ue- ręce 
tej' władzy żądanie przekaz'ania sprawy wła.śdwemu 
sądowi ' okręgowemu, który rozstrzygaprawórriocnie 
przy odpowiedniem zastosowaniu ' przepisów ' postę
powania obowiązujących go w pierwsz~j instancji. 
Na 'Wniosek prokuratora będzie zarządzonepostępo
wilnie upro~zczonej wyrok sędziego nie ulega za-
s'karżetliu. " ' 

, W postęp'owaniu sądowem orze,czenie władzy 
administracyjnej zastępuje prawomocny akt oskar
żlmia ('wniosek w postępowaniu ' uproszczonem). 
Przed wyznaczeniem rozprawy prze'\v:odniczący (sę-

' dzia) może zarządzić przesłuchanie ' l'tzez właściwy 
~ądpówiatowy ' (pokoju) oskarżotlego, ' świadków 
i biegłych; świadków i 1;>iegłych mo'żna: przesłuchać 
pód przysięgą. Sąd postana\via według :swego uzna
nia, 'których świadków i bi~głych prz:esłucha na roz
prawie pod przysięgą lub bez zaprzysię'Żenia, a któ
rych zeznania będą odczytane; wolnóOaczytywać 
zapiski dochodzenia i inne części aktadministra-
~yjnyc~. ' , ', . 

Ządanie przekazania sprawy ~d.owi nie wstrzy
muje ' ściągnięcia grzyWny. " 

.' < . 
Art. 22; Wykonanie niniejszeg'u. rozporządze

nią. porucza , się Ministrowi Rolnictwa w porozumie
niu ,z Ministrem Przemysłu iHandluo~azipnyątimi- ' 
nistrami, stosownie do ich zakresu działapia! j!O zaś 
cio orzecznictwa karnego -:- Ministrow~ Sprą.~iedli~ 

,waści i Ministrowi Spraw W ewnętrznych~ 

Art. 23. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi 
w i;ycie na c~łym obszarze Państwa w,6 miesięcy 
~.,nia ogłoszenia. " '. ' ' 
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, ' R02:pOr2;ąPzę,nię , , 
Prę,zydenła JłzeCzYPOspoliłę.f 

.. , t 

żdnia 16ruarca '1928 r. ~ 
":.",, ! 

O rozgraniczeDiuDi~r~chomości ziemskich ' przy' ;' 
prze,budowie ustroju rojnego. "' .. 

Na podstawie ,art. 44 ust . 6 KOnŚtytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia '1926 r; oupow'ażnieniuPręzy'~ 
clenta Rzeczypospolitej :dei 'wydawania ' rClZporiądz'el1 
z mocą ustawy (Dz~ U. R. P. Nr. 78, poi. 443) posti(-;. 
nawiam có następuje: , , ' ' " , ,' , .. " ., ,,\ .. :;e; 

. . ~.. • : .1"' • . , . ' , I·~::..n 

Art. 1. W trybie, oznaczonym w ninI~Jszem 
rozporządzeniu dokonywane będzie rozgranic2:anie 
i wznawianie granic nreiuchomościziemskich prty 
przebudowie ' ustroju ' rohYego ' na' obszarze woje~ 
wództw: białostoćkiego, kieleckiego, lt.ibelskieg&; 
łódzkiegO, nowogródzkie"gó, poleskiego, warszaw~ 
skiego, wileńskiego i wołyńskiego: ' ",' n , 

Art. . 2. 1) PO,stępow.anię to~graniczeniowe 
(w sprawie rozgraniczenia lub : wznowienia grani~) 
wdraża okręgowy ll:r:"Ząd ziemski albo ' z urzędu, . al
bo na wniosek osob'y .zą.interesowąnej, zgłoszony 'iii 
pO,średóictwem , powiatowęgo ~urzę.du ziemskieg()'. 
Formę 2;głoszenia (na piśńlie, dQ' protókółu, jakie ,za'", 
łączniki i t. p.) ustalać' będzie 'Minister Reform E.ql~ 
nych w drodze rozporządzeq. . ,J., ', 

. 2) W drozenie postępowani;a następuje w dr:o; 
dze orzeczenia, które~o odpi$ ' winien być doręczqn~ 
właścicielom gruntów, po;między którymi ma nastą,
pk rozgraniczenie lub 'wznowiei'l\e granic. .' ' , ;' 

.. ' Art. 3. 1) Gdyotzeczenie o wdrożeniu pą~ 
stępowania rozgraniczeniówegóstaniesię wykońaI;! 
ne, okręgowy urząd ziemski wyznaczy do przepro
wadzenia rozgraniczenia lub wznowienia granic 
mierni~~zego, który wzywa osoby, oznaczone 'w cz. 2 
art. 2 lub ich prawnych zastępcew, abyby,ły obetnę 
przy czynllCtściach mierni~zego. Nieobecność .. osób 
zaintereso\v:lOych mimo wezwania nie wstrzymUj~ 
czynności mierniczego. ' '' ': 

2) ~feżeli post~powanie ' zostało ' wszczęte na 
wniosek osob}' zaintęresowanej, a ,oso.ba . ta nie sŁa
wi się na wezwanie mierniczego, -bezdostateczne~o. 
usprawiedliwienia niestawienniCtwa, to p'ostępowa
nie okręgowy urząd ziem$ki moi;e umorzyć. Koszt 
delegacji mierniczego w tym przypadku ponosi oso
ba, która . wni-psła o wdrożenie postępowania. 

3) .JeŻeIi nieobecność . ~ogokolwiek z, wezwa
nych przez mierniczego zosŁanie , uzasa,dnionachoro .. 
bą, śmiercią nieobecnego lub inną nie dającą się usu
nąć przeszkodą, to mierniczy zawiesi swe c~ynnąŚEl,i 
do czasu wyznaczenia prawneg() za~tępcy i doręiz~~' 
n~a mu wezwania. Jeżeli w . ciągu ' 3 miesięcyo,d dą ... 
ty zawieszenia czynnośCi, ;zastęp<1fl prawny nie zo
sŁanie wyznaczony, to czynno,śc,i . rozgraniczenio~ 
mogą być podjęte na nowo. 

Art. 4. 1) Gdy przy " winawianiu ,granic da,:, 
dzą się bdftaleźć na Cgruncie 'na po~stawie istnieją
cych planów i . dowodówl?0mię.!?~y:c4 ,jfła:wne , gtun~ 
towe ' znaki 'grariiczne, ślady żafartycłi 'znaków orU · 
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ślady ko.ryta rzek, strUI';li~ni i t; p., ~tóre da:vni~j 
' stanowiły granice, albo gdy mImo me?dnal.ezlema 
tych 2Jtla~ów i śl~d?~ tO~~~. pr~y F?zgramczan~u str~
ny zgodme wskazą gtamce, m~r'mczy utrwah gram
cę znakami ; grańiczrtemi > i ,dokona ' pomiarów, nier:" 
będnych dla spor,ządzenia ,planów. Typ znaków grą
nicznych ustalirozporządze?ie'. Mini~tr.a Reform 
Rolnych,' wydane w , porozutmemu z ·M1UIstrem Ro-
bót Publicznych" " 

" 2) Gdy przy wznawianiu granic nie dadzą się 
o9naleźć oznaczone w cz:, l '2śn~ki i ślady, a strony 
podniosą spór, co do , położenia gninicy" oraz gdy 
spe.rOtaki powstanie lub zostanie ujawI?-iQnyprzy roz
graniczaniu gruntów, mierniczy ;zaw~esi po~tępowa
nie do czasu prawomocnego rozstrzygrnęcIa sporu 
w drodze sądowej. 

~,., ", ~rt. 'S. , 1) Ze .· w~~y~tkich czynności, dok.ony
wanych przy rozgranic.zaniu. gruntów lub wznaWlamu 
granic, ' mierniczy; sp.isui.e dzienp~ protokóły, które 
podpisują obecne przy czynnoścI osoby zamtereSQ
wane. Brak lub odmowa podpisu winny być omówio
ne w protokóle. 
; , 2) ,W protokóle " czynności, . przy których został 

ujawniony 'spór co do granic, ' mi:rnicży winien przy~ 
toczyć ' oświadczenia' i rOSzczenIa stron, podawa~e 
przez strony okolicznóści, na których sweroszczerna 
dpierają, oraz proponowany przez strony ' sposób z~~ 
łatwienia sporu. Jężeli 'strony' , zażądajązbadam.a 
świadków lubok6lićżnyćh mieszkańców, to mierm~ 
c~y wezwie ws~azane ptzezstróny oso~y 'i zbada je 
protokólarriie' ~ zachowaniem, postanowień ?-rt 370-
411 i 412 - '437 ustawy' postępowania, CyWIlnego są:
dowe20 bez prżysięJH" 'rednak , I Z uprzedzeniem, że 
mogą być one 'w ' tejże sprawie zbadane przez sąd 
pad przy~i,ę gą. Do protokółów miernic,zy dołączy do
kUlnenty,jakie strony, złożą dla poparcia swych 
roszczeń. f, . 

Art. 6. 1) Jeżeli w toku czynn·ościst.rony po
godią się> co do położenia ' granic, ,ku ' czemu mierni
czy winien :skłaniać strony, to mierniczy spisuje akt 
ugodzenia, się i utrwala granice w myśl cz. 1 att. 4. 
Sporządzony wobec mierniczeg,o akt ugodzenia się 
ma moc ugody sądowe\. , ' 
~. 2) Jeżeli ugodzenie' się nie nastąpi, wówczas 

mierniczy pomierzy 'Sporne granice '2godnieze wska- . 
zaniami stron, utrwali je , prowizorycznie na gruncie 
i sporządzi p)an spornye:hgranic. 

" . ~ 

Art. ' 7 .. · Plany ustalonych i wznow'ionych gra
nic bezspornych wta:t i faktami i protokółami, doty
czące.mi' postępowania 'w ' fej sprawie, jak również 
wydzielone' w odrębne akta ' plany granic spornyc? 
wraz - ze wszystkie1rii dókumentami i protokółamI, 
doŁyczącemi posfępowańici rozgraniczeniowego co 
dó tych granic mierriiczy przesyła do ' okręgowego 
{(rzędu ziemskie~o~ 'oolączając ' swoją opinjęco do 
sposobu , żałatwienias'por~ granicźriego: ' :'· ·" ' . 

. " 

_ Art.S. Akt.a : Po.stępo~ania bezspornego okrę-
gowy urząd 'zieni$ki'wnoąi naposiedzenię okręgowej 
kpmisji ziemsk~ej" , ~.~Pt~' ra p,9siedzeniu. niej~wnem 
orzeka o zatwlerdzeruuplanow roz~raruczerua ,lub 
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wznowienia granic. Odpisy orzeczenia winny byc 
dÓr<~czolle osobom, oznaczonym w cz. 2 art. 2. , Po 
uprawomocnieniu się tego orzeczenia ok~ęgowy 
urząd ziemski ogł~za zamknięcie postępowama rOf - ' 
granitzeniowego i zatwierdza dowody pomiarowe., 

Art. . 9. , Akta postępowania spornego ok~ęgo~ 
wy ur~ąd ' zięms~i' przekaże właściwemu . sądowi, po
wiadamiaiąc o tem strony~ 

Art. tO. , 1) ' Sąd postępuje wedle przepIsmv 
uslaVlyposlępow~nia cywilnego sądowego ztem, że 

aj postępówanie wdraża sąd na podstawie . zło~ 
żenia przez urząd ziemski akt postępowa
ntarozgianiczeniowego i ma prawo zbierać 
ź ' urzędu niezbędne dane \V sposóQ, kt,óry 
uzna za właściwy; 

b)gdy .sąd ,uzp.a, iż sprawa podlega właściwo
ści innego . sądu, przekazuje mu sprawę 

, zurzędu- ; 

c) niestawienie się stron bez ' należytego uza
,- ' sadnienia (art. 3) nie ma wpływu na tok po- ' 

, stępowania; , 
,d) postanowienia art. 38, 39,. 138 - 138~ , 145 -
" 155, ~40 - 342, 718 - 735 i 736 - 742 usta

wy postępowania cywilnego sądowego nie 
będą stosowane; , ' 

e) umorzenie postępowania może nastąpić, nie 
inaczej jak po wysłuchaniu okręgowego 
urzędu ziemskiego. 

2) Po uprawomocnieniu się' orzeczenia sąd 
prześle odpisor.zeczenia wraz: z aktami sprawy okn~ 
gowerriu - titzędo'wi ziemskiemu, który zarządzi usta 
lenie ' granicy na gruncie i sporządzenie planów, po
czem postąpi tak, ' jak w postępowaniu hezspornem 
(art. 8). 

Art. 11. 1) Od orzecżeńokręgowycli urzędów 
ziemskich i komisyj ziemskich słuią iaintereso'wa: 
nym zwykłe "środki prawne (ustawa z dnia 11 sier-
pnia 1923 r. Dz. U. R P.Nr. 90, poz. 706). , 

''2~ - Czyimości mierniczego w postępowaniu roz~ 
graniczertiowem o ile są wykonywane z polecenia 
sądu ulegają zaskarżeniu ' do sądu, a w innych ""1"1-
padka~,h ulęgają : zaskarżeniu narówni zczynnoś~ia
mi komisarza ziemskiego. Jeżeli zaskarżenie dpIy:
czy czynności, ' iwiązanych z badaniem sporu' gt~
nicznego, okręgowy urząd ' ziemski niezwłocznie 
przesyła odpis skargi sądowi, któremu złożone zo~ 
słały akta sprawy. , " 

3) Skargi na czynności mierniczego, oparte ' na 
wadliwejwrozJmieniu zainteresowanego wykładni 
orzeczenia sądowego, winny być wnoszone w ciągu 
14 dni, po tęL czynności do sądu. który wydal o~ze 
czenie. Wfaściwą wykładnię usłali sąd w orzeczeni1.\ ' 

4) Prowomocne orzeczenia urzędów i 'konii
syj ziemskich. :wydane na mocy rozporządzenia nI
niejszego, mił,ją moc prawomocnych wyroków sądo-
wydł. I ' , 

Art~ ') 12 • . 1) Czyąności nadzor,cze w postępo
waniU: rozgraniczeniowem vłykonywają urzędy i ko
misje ziemskie bezpłatnie. Za pozostałe czynności, 
o ile nie są one wykonywanę łącznie z innemi praca
mi agrarnemi, pobierane , będą opłaty, których wy-. 

J • 
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sokość i sposób- pobi0rą.1lia. określać b~dzie Minister 
• ,Reform Rolnych iw porozumieniu z Ministrem Skat· 

, b~ w drodze rozporządzeń. 
2) Ożnaczone w GZ. 1 opłaty będą obciążały 

,osoby zaintereSOwane proporcjonalnie do ' długośei 
przylegającej do ich gruntów ustalanej lub wznawia· 
nej granicy, jdtli s1:roIlY nle umówią się inaczej. 

3) Przy pracach, podejmowanych na miejśću 
strony obowiązane są na kazcle tądanie urzędów 
ziemskich lub mierniczego do świadczeń w naturze, 
które ustalać będzie MlllisteI' Reform. R!>lnych 
w drodze rozporządzeń:. Od osób, t1chylaj~cyĆ'h się 
od tych świadczeń, koszty świadczen, pokryte przez 
urzędy ziemskie, będą ściągane vi trybie egzekucji 
administracyjnej, jako bezsporne należności skar· 
bowe. 

Art, 13. 1) Oznaczone w cz. t art. 12 opłaty 
, "nie obejmują wynagrądzenia świadków, wzywanych 
, ,przez mierniczego na żądanie strony, Kosztów spraw-

, dzenia śkargi na czynności mierniczego, gdy ' skarga 
okaze się nieuzasadnioną, oraz kosztów postępowa. 
,nia' cywilnego. 
" 2) Wynagrodzenie świadków, wzywanych przez 
tnierniczego, obciąża stronę, na której żądanie 
świadka wezwano. Wysokoś,ć wynagrodzenia ustala 

' HlJł.ie):niczy wedle norm obowiązujących w postępo
~anill sądowem. 

3) Koszty sprawdzenia skargi na czynności 
, ' ittierrticzego, <> ile skarga okaże się nieuzasadnioną, 

:wymierza" okręgowy urząd ziemski wedle istotnych 
, ,wysokości i ściąga ze skarżącego w frybie egzekucji 
administracyjnej. 

4) Koszty postępowania są!iowego określa 
,l ściąga sąd. ' 

Art. 14. 1) Przy rozgraniczaniu gruntów na .. 
leży ~ążyć do' wypro~towania ich granIc. 

2) Jeżeli w wyniku ustalenia lub w~nowienia 
. i!ranic zostanie ustalona i pomierzona cała obwodni
ca nieruchomości ziemskiej, to winno hyć dokonane 
ścisłe obliczenie 'tej nieruchomości. 

,Art. 15. 1) Do \'Ilykonywania czynności, 'któ-
re wedle rozporządzenia niniejszego ma wykonywać 

'. mię~niczy, okręgowe urzędy ziemskie wyznaczać bę
_ dą swój personel techniczny lub też umówionych 
prz.ez siebieinierniczych przysięgłych. 
" 2) Mierniczy może być wyłączany na żądanie 

stron,. zgłoszone do okręgowego urzędu ziemskiego 
bezpdśreqnio lub za pośrednictwem tegoż miernicze
go, jeżeli mierniczy, jego żona, krewni do czwartego 
lub powinowaci do trzeciego stopnia" przysposobie
ni lub przyspasabiający są osobami zainteresowane-

' m~ w postępowaniu rozgraniczeniowem albo jeżeli 
mierniczy lub jego żona są spadkobiercami z mocy 
prawa tychże osób,' albo są:z. niemi w sporze sądo
wym, albo zarządzają ich majątkiem, albo też są ich 
opiekunami. 

:Art. 16. ' ,1) Oznaczone w cz. f art. 'i znaki 
granic"zne ' winny być ochraniane przez właścicieli 
gruntów, i które znaki te rozgraniczają, \ a równid 
przez miejscowe władze gir-inne. 

" 

" Nr: '34. .. 
2) O 11$zkodzeniu lab zniszczeniu tnak6w gra .. 

ni~znyG:h właściciele gruntów są obowiązani zawia
domić mieJscowe władze" , sołtysi zaś (naczelnicy 
g~in, . burmistrze) . ~ą " o~awt~żani sporządzać pr~~. 
koły 1 przesyłać te do "pOWiatoweJ władzy 'admmI
stracji ogólnej, celem ptżeprowadzenia dochodzenia 
i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. 

' Art. , 11. 1) Właści~i~ie gr~ntÓw, ~i~ihieia. 
wiadomienia miejscowej władzy w ciągu dni 1 o' usz
kodzeń1u lub zniszczeniu znaków granicznych 

(arf. 16), ulegają w drodze sądowej karze aresztll ,do 
3 tygodni lub grzywny do. 150 złotych. , ' , 

2} Winni rozmyślnego uszkodzenia lub ztiisz
czenia gruntowych znaków granicznych ulegają. 
VI drodze sądowej karze aresztu do 6 tygodni lub 
grzywny do 500 złotych. / ' . " 
, 3) Jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie znakÓw 

granicznych zostało dokonane ·z chęci ' zysku: ,itów
czas winni ulegają karze więzienia do, 6 miesięcy. 

4} Witini uszko,dzenia lub znisżczenia znaków 
f!raniczrtych przez nieostrożność ulegają w drodze 
sądowej karze aresztu do 3 dni lub grzywny do 30 
złotych. 

Art. 18. Prawomoc:ne ' orzeczęnia urzędów 
i komisyj z,iemskich, ustalające granice gruntów na 
mocy szczególnych przepisóVf pra~a, w odniesieniu 
do ustalenia granic mają moc prawomocnych wyro

'ków sądowych, a do znaków granicznych, ustano. ' 
wionych na mocy tych orzeczeń, mają zastosowanie 
art. 16 i 17 rozporządzenia niniejszego; 

Art. 19. Wykonanie rozporządzenia niniejsze. 
go porucza się Ministrowi Reform Rolnych w poro
zumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, ' Skarbu, 
Spraw Wewnętrznych oraz Robót Publiczn.ych. ; 

Art. 20. Rozporządzenie n1ll1e)SZe wchodzi 
~ życie w sześćdziesiątym dniu po dniu ogłoszenia. 

, , 
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