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Att. 13. K6rzysfanie Z poszczególnych tere
nów lasów państwowych przez inne działy admini
stracji w wypadkach, gdy ogranicta ono pormalny 
sposób zagospodarowania tych lasów, wy'fflitg2t 
uchwały Rady Ministrów. 

Rada Ministrów może nadto przekazać po
szczególne tereny leśne pod zarząd innych mini
Itrów w wypadkach: 

a} My dla osiągnięcia specjalnych .celó~,.nie
wchodzących w zakres działama Mmlstra 
Rolnictwa, niezbędne jest korzystanie 
ż produkcji leśnej tla obszarach lasów pań
stwowych, mających służyć tyttl celom; 

bl gdy wykorzystanie terenowe poszczegól
nych obszarów leśnych przez władze woj
skowe wymaga wyłączenia ich z pod za
rządu władz cywilnych, obszar zaś lasu. 
w każdym poszczególnym wypadku nie 
przekracza 500 ha; 

c) gdy przekazanie takie uzasadnione jest po· 
trzebą stałego korzystania z poszczegól .. 
nych obszaróW' leśnych dla potrzeb uZ'dro .. 
wisk, posiadających charakter użytecznościl 
publicznej. 

Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają 
postanowień o przekazywaniu ,gruntów państwo
wych na cele specjalne, przewidtian~ w obowiązu·, 
jących ustawach. 

Art. 14. Las; państwowe, które w ch~i1(wej
'ścia w życie niniejs?ego rozporządzenia znajdują się " 
pod zarządem innych ministrów, winny być w ciągu 
roku . od dnia wejścia w życie niniejszego rozpórzą
dzenia, przekazane pod zarząd Ministra Rolttidwa. 

Przepis powyższy nie dotyczy lasów stanowią
cych własność państwowych instytucyj, zakładów 
i przedsiębiorstw, posiadających odrębną osobowość 
prawną, a także lasów użytkowanych przez pan.. 
stwowe zakłady zdrojowe. 

Przepis powyższy nadto . nie ma zastosowania 
w wypadkach, gdy lasy te znajdują się pod zarządem 
innego ministra ha podstawie szczególnych aktów 
ustawodawczych, bądź przekazane :J6stały pod za
rząd innemu ministrowi na podstawie uchwały Ra
dy Ministrów oraz' gdy przed upływem terminu, 
wskazanego '\v ustępie pierwszym, Rada · MinIstrów 
poweźmie uchwałę w myśl przepisu ustępu drugiego 

' art. 13 niniejszego rozporządzenia. 

Art. 15. Jeżeli cele specjalne,dla któtyćh tla
stąpiło przekazanie żarza.dulasów innemu ministro
wi, p:rzestaną istnieć, zarząd lasów przekazany bę
dzie zpowrotem Ministrowi Rolnictwa na mocy 
uchwały Rady Ministrów' powziętej na wniosek za
interesowanego ministra lub Ministra Rolnictwa. 

Art. 16. Organizację administracji lasów pań
stwowych, znajdujących się pod zarządem, Ministra 
Rolnictwa, określają osobne przepisy. 

W drodze rozporządzenia :Rady M~nistrów 
przepisy te będą odpowiednio zastosowane do orga
nizacji administracji innych lasów państwowych. 

Art. 11. Wykonanie niniejszego rozpofządze-
nia porucza się Ministrowi Rolnictwa oraz intty:ti1 
ministrom, każdemu yv zakresie jego uprawnień.. , 
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Art. 18. Rozporządz~nie niniejsze wchodzi 
iN życie na całym obszarze Rzeczypospolitej , Pół
skiej ź dhiem ogłoszenia. 

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszel. 
kie przepisy w przedmiocie unormowanym niniej .. . 
szem rożporządzeniem. 
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Rozpoi"ządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

. z dnia 22 marca 1928 r. 

~ naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przedę.-
tych granicą wschodnią Państwa. .. " 

, Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usia .. 
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z moc~ ?stawy (Dz. l:1. R. P. Nr. 78, poz. 443) po .. 
stanaWlam co następuJe: 

. Art. 1. 1) Obywatele polscy, któryc'h gOS1)o .. 
dar!itwa na skutek przecięcia ich przez gratjicę 
wschodnią Państwa stały się karłowate" korzyśta'ó 
będą przy nabywaniu ziemi państwowej na uzupeł ... 
nienie tych gospodarstw oraz przy ich z~gospodaro .. 
Wańiu ż pomocy finansowej, przewidzianej dla naj .. 
słabszych fiMnsowo osób w . artykułach 72" 73 i 14 
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu refor .. 
my rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. l, poz. 1J. . 

2) Przy nabywaniu ziemi, niestanowiącej wła
sności Skarbu Państwa, osobom oznaczonym w cz;J' 
może być udzielona pomoc kredytowa z funduszu 
żapoIfióg i kredytu ulgowego do pełnej ceny naby .. 
wanej działki, bez obowiązku stosowania cz. l. 
art. 73 ustawy o wykonaniu reformy rolnej. 

Art. Z.Prawo do pomocy finansowej, ozn'a
czonej wart. 1; służy również i tym obywatelom poi .. 
skim, właścicielom gospodarstw karłowatych nie .. 
przeciętych graIiicą, których siedziby są połozone 
'tli bdległości do dziesięciu ' kilometrów . od granicy, 
wschodniej Państwa, jeżeli gospodarstwa te są uzu .. 
pełniue w toku postępoWania scaleniowe~o~ :. 
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Art. 3. Osoby oznaczone wart. 1 są wolne od 
opłat za techniczne wykonanie scalenia oraz za 
czynności, przewidziane VI cz. 1 art. 7 ustawy z dnia 
31 łipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Z 1927 r. Nr. 92, poz. 833). 

Art. 4. Jeżeli osoby oznaczone wart. 1 w cią
gu dwóch lat od dnia wejścia VI życie rozporządze 
nia niniejszego nie wniosą podania o uzupełnienie 
ich gospodarstw, to po upływie tego czasu będą mo
gły korzystać z rozporządzenia niniejszego jedynie 

. Jll1t6wni :t osobami, oznaczonemi wart. 2. 

Art. 5 • . Na uzupełnienie gospodarstw, ozna
czonych wart. 1 i 2, użyty będzie zapas ziemi, po
dlegający obowiązkowi parcelacyjnemu po myśli 
art. 2 ustawy o wykonaniu reformy rolnej oraz przy
mUlJowo wykupione w myśl obowiązujących przepi
a(lW grunty osób nieobecnych. 

Art. 6. 1) Gdyby na uzupełnienie gospo
\:łarstw; oznaczonych wart. 1 i 2 nie wystarczył za
pas zietni, na ten cel przeznaczony w myśl art. 5, 
łl zwiększenie tego zapasu nie, zostało dokonane 
'W trybie art. :3 lub art. 8 ustawy o .wykonaniu ~efbr
iIly rolnej, wówczas Radzie Ministrów, n,a wlllosek 
Ministra Reform Rolnych, w porozumieniu z Mini- . 
strem Rolnictwa, służyć będzie prawo uznać za po
dlegające pbowiązkowi parcelacyjnemu stanowiące 
:wła.śnoŚć prywatną grunty leśne , nadające się do 
titytkowania rolnego, a przedewszystkier.1 pozba
wione drzewostanów lub takie, .na -których drżewo
~tany posiadają małą wartość z punktu widzenia go
spodarki le§nej, o ile nie zostaną one uznane przez 
właściwą władzę ża lasy ochronne. \Y/ tym przypad
ku właściwe władze udzielą zezwolenia na zmianę 
~żytkowanla leśnego na użytkowanie rolne, a sprzecz
ne z niniejszem postanowieniem przepisy art. 2 
i art. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej nie będą 
Jlliały za~tosowania. . . . 

. 2}Drzewbstan z ~rHntów poddanych Obb'inąz
kowi patcelaeyjnemu na podstawie cz; 1 winien być 
przez właściciela usunięty w terminie, wyznaczonym 
przez władze ziemskie w porozumieniu z właściwym 
wojewodą, nie krótszym jednak niż trzy . lata, pod 
rygorem t1ieU\vżglę~nienia t ego drzewostanu przy 
oszacowaniu gruntów W przypadku ich przymuso
~ego wykupu. 

Art. 7. 1) Przy tworzeniu zapasu ziemi 
I prz~prÓWadŻ1lttiu parcelacji w związku z wylwna
niem tm:{)ortądzenia niniejszego oraz przy scalaniu 
gospodarstw, których siedziby są pałożbne w odle
głości do dziesięciu kilometrów od granicy wschod
niej Paftstwa. i znoszeniu słuzebncści tych gospo
'darstw może być stosowany uproszczony tryb po
stępowania. Tryb ten stosowany b,<dzie r~rwnid do 
gospodarstw; kt6rych siedziby leżą w odległości 
.większej niż dziesięć kilometrów od granicy Parl
stwa, jeżeli wedle obowiązujących przepisów podle
gają onejednemti postępowaniu z uprzednio wymie-
~iQne.mi gospodarstwami. . 

2} Obśtar, tUl którym w ramach. pt:'zepisów 
rozporządzenia ' niniejszego będzie stQSOwane , .postę
powa,nie uproszczone, oraz r9zmiary. stosowa,p.ych 

---------------------------------
uproszczeń, będą określane w każdym przyPadku 
przez Ministra Reform Rolnych w drodze rozporzą- ' 
dzeń, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczyp"", 
spolitej Polskiej. 

Art. 8. _ Przy tworzeniu zapasu ziemi i prze
prowadzaniu parcelacji . 'uproszczenie w trybie po
stępowania polegać, będzie na tern, że: 

a) uprawnienia, zastrzeżone Minisfrowi Re
form Rolnych \v art. 15 tlstawy o wykona
niu reformy rolnej, przechodzą na specjal
nego pogranicznego delegata Ministra Re", 
form Rolnych, 

b) czynności zastrzeżone okręgowym urzędom 
ziemsk;im, ich' prezesom i urzędom ziem- . 
skim w artykułach 16, 18, 22, 23, 28, 29, 
30, 44, 46, Cz. 1 art. 51, art. 58j 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 71, 76, 79 i 91 ustawy o wyko
naniu reformy rolnej wykonywać będą wy
znaczeni przez Ministra Reform Rolnych 
pograniczni komisarze ziemscy, 

e) czynności, ' zastrzeżone okręgowym komi
sjom ziemskim w artykułach 22, 23 i 91 
ustawy o wykonaniu reformy rolnej wyko
nywać będzie oznaczony w p. a pograóitz
ny delegat. 

Art. 9, Przy scalaniu gt:untów uptoSzcleilie 
'!Ii. postępowaniu będzie ' polegać na tern, :i:e: . 

a) czynności, zastrzeżone w ustawie o scala
niu gruntów powiatowym urzędom ziem
skim, komisarzom i podkomisarzom ziem" 
skim, wykonywać będą komisarze i podiw .. 
misarze ziemscy, przydzieleni do pogra
nicznego komisarza ziemskiego (cz. 1 
art. a}j 

h) czynności zastrzeżone w tejże ustawie okrę
gowym . ,urzędom ziemskim i ich prezesom 
wykonywać będą pograniczni komisarze 
ziemscYj 

c) czynności zastrZeżone w tejże usŁawie okrę
gowym komisjom ziemskim wykonywać 
będzie pograniczny delegat Ministra · Re
form Rolnychj 

d) postępowanie scaleniowe może być "w dra
/ żane z urzędu niezależnie od warunków, 

przewidzianych w punkcie c) art. 15 usta;., 
wy o scalaniu gruntów. 

Art. 10. Przy znoszeniu służebności upro
szczenie w postępowaniu polegać będzie na tern, te 
stosowane będ,ą przepisy cz. 2 i 3 art. 57 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 1 lutego 
1927 l'. o zniesieniu słUŻebności w województwie 
wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wlIeńskietn 
i we wschodniej' części województwa białostockiego 
(Dz. U. Ę. P. Nr. lO, poz. 75) z następującemi zmia
nami: 

a) czynności komisarza służebnościowego wy
konywać będzie oznaczony w p. b art. 8 
~ozporządzenia niniejszego pogranicżny ko
misarz ziemskij 

b) czynności specjalnego komisarza Mil1istra 
Reform Rolnych wykonywać będzie pogra

, niczny delegat, oznaczony w p. a art. 8; 

, \ 
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Art. 11. 1) Pograniczni komisarze ziemscy 
będą wykonywać swe czynności przy pomocy przy
dzielonych do nich komisarzy i podkomisarzy zieIIi
skich,niezależnych od właściwych terytorjalnie po- .. 
,wiatowych i okręgowych urzędów ziemskich. 

2) Od zarządzeń i nieostatecznych orzeczeń 
pograni~znych komisarzy ziemskich i przydzielonych . 
do nich komisarzy i podkomisarzy ziemskich służy 
odwołanie do pogranicznego delegata Ministra Re
form Rolnych, od nieostatecznych orzeczeń pogra
nicznego delegata, powziętych w zastępstwie okrę· 
gowej komisji'demskiej, służy odwołanie do Głów
nej Komisji Ziemskiej, od innych nieostatecznych 
orzeczeń oraz od zarządzeń ,pogranicznego delegata 
służy odwołanie do Ministra Reform Rolnych. 

Art. 12. Przy stosowaniu rozporządzenia ni
niejszego nie mają zastosowania sprzeczne z niem 
postanowienia ustaw o wykonaniu reformy rolnej 
.(Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), o scalaniu grun
tów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833), o znie
~ieniu służebności (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 10, 
poz. 75) oraz o zakresie działania Ministra Reform 
Rolnych i organizacji urzędów i komisyj iiemskich 

. (Dz. U. R. P .. L1923 r. Nr. 90, poz. 706). 

Art. 13. Wykonanie niniejszego rozporządze:-
Dła porucza się Ministrowi Reform Rolnych w poro
zumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 14. Rozporządzenie 'niniejsze obowiązuje 
na obszarze powiatów: brasławskiego, dziśnieńskie
~o, kostopolskiego, krzemienieckiego, łuninieckiego, 
mołodeczańskiego, ' nieświeskiego, równieńskiego, 
sarneńskiego, stolińskiego, .stołpeckiego, wilejskie
go, ' wołożyńskiego, zdołbunowskiego ' i ' wchodzi 
,w życie w trzyuziestym dniu po dniu jego ogło
szenia. 
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Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 22 marca 1928 r. 

w sprawie jednorazowego zasiłku dla emerytowa
nych b. nie etatowych pracowników kolejowych oraz 

wdów i sierot. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządz~ń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78; poz. 443) pasta ... 
nawiam co następuje: 

Art. 1. Osobom, uprawnionym do pobie.rania 
zaopatrzenia emerytalnego na podstawie rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 'dnia 3 wrześ· 
nia 1926 r. o zaopatrzeniu emerytalne m nieetatQ. 
wych . pracowników Polskich Kolei Państwowych 
i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot. 
oraz o odszkodowaniu za nie~zczęśliwe wypadki 
(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. SS1), przyznaje się jedno
razowy zasiłek w wysokości jednomiesięcznego :z;a
opatrzenia emerytalnego względnie zaopatrzenia 
wdowiego lub ,sierocego. ' 

Ał't. 2. Jednorazowy zasiłek, unormowany 
rozporządzeniem niniejszem, będzie wypłacony 
w dniu 31 marca 1928 r. 

. Art. 3. Wykonanie rozporządzenia niniejsze'" 
go porucza się Ministrowi Komunikacji. 

"-
Art. 4~ Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia. 
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