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§ 2. Rozporządzenie niniejsze ~c.hodzi '!' ży
cie z dniem 1 lipca 1928 r . Jednocz~sme tra~l m~c 
obowiązującą rozporządzenie z dma 22 sIerpma 
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 653). 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Ni~zabytowski 

446. 

Rozporządzel)ie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej 

z dnia 16 marca 1928 r. 

wydane ' w porozumieniu z Ministrem Rolnict~a 
w sprawie zmiany kwot zarobków rocznych, słuzą
cyc h za podstawę przeracho,!a~ia rent z tytułuw,y
padków przy pracy robotmkow rolnych w wOJe-

. wództwach poznańskiem i pomorskiem. . 

Na podstawie ust. 2 § 4 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. 

-o przerachowaniu n~ nc;>wą walutę i ~st.aleniu war~o
ści zobowiązań, wym~alących z przepIsowo ubezpIe
czeniu i odszkodowaniu z tytułu wypadków przy pra
cy (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1029j zarządza się co 
następuje: 

§ t. Wymienione w § 4 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej Z dnia 27 grudnia 1924 . r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1029) kwoty rocznych za
robków robotników rolnych, służące za podstawę do 
przerachowania rent, przysługujących z tytuł~ o~~ 
szkodowania za wypadki przy pracy w rolmctWIe 
(§ 936 ust. 1 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzes~y 
N~emieckiej), ustala się z ważąością od 1 styczma 
1928 r., iak następuje: 

dla mężczyzn w wieku poniże) lat 16-tu - na 
522 zł. (rocznie) i w wieku od lat 16-tu do lat 21 -
na 762 zł.; w wieku ~onad 21 lat - na 900 zł. • 

dla kobiet w wieku joniże j lat 16-tu - na 
435 zł. (rocznie); w wieku o lat 16-tu do lat 21 -
na 591 zł.j w wieku ponad 21 lat - na 654 zł. 

8 l. Rozporządnnie niniejsze wchodzi .w ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewic% 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

447. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 16 marca 1928 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Reform RoI
nyćh, Rolnictwa i Skarbu o ostrzeżeniach (adno-. 
tacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wy-

konaniu reformy rolnej. . 

Na zasadzie cz. 2 art. 19 i art. 96 ustawy z dnia 
28 ~rudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 

'u. R. P. z 1926 r. Nr. l. poz. 1) zarządza się 00 
następuje: 

§ 1. Ostrzeżenia (adnotacje) hipoteczne o za
rządzeniu przymusowego wykupu nieruchomośc;:ł 
ziemskiej w myśl cz. 2 'art. 19 ustawy o wykonaniu 
reformy rolne~ winny zawierać wzmiankę. te przy
musowy wykup zostanie wykonany. \ o ile do dnła 
15 lutego roku, następującego po roku. w którym 
ogłoszono wykaz imienny, nieruchomość ta ni. zo
stanie rozparcelowana lub sprzedana Pań.twowem" 
Bankowi Rolnemu. 

. I 2. Ostrzeżenie ' powyższe ma ten. sk~tek •. te 
w dalszem postęp.owaniu przed urzędamI zIemskIe
mi. wszelkie zmiany w stosunkach własności poza 
wymienionemi w § 1 oraz obciążenia i ograniczenia 
własności, tudzież zmiany w nich zaazle po usku
tecznieniu ostrzeżenia, ' pozostają bez wpływu na 
wykonanie przymusowego wykupu. 

Ostrzeżenie to nie stoi jednak na pneszkodzie 
do uwzględnienia przy rozdziale ceny wykupu w po
stępowaniu sądowem praw nabytych po uskutecz
nieniu ostrzeżenia. 

I 3. Jeżeli przymlJSowy wykup nie dotyczy 
całej nieruchomości ziemskiej. to ostrzeżenia o przy
musowym wykupie winny wskazywać przedmiot lub 
obszar poddany przymusowemu wykupowi. W tych 
wypadkach skutki ostrzeżenia dotyczą jedyni. 
określonego przedmiotu l,~b obszaru. 

8 4. Ostrzeżenia prze"widziane w ustawi. 
o wykonaniu reformy rolnej będą wpisane na pod
stawie jednostronnego wniosku właściwego okręgo
wego urżędu ziemskiego lub. o ile mają za ~rzed
miot , ograniczenia z art. 54 ustawy o wykonamu r~
formy rolnej - Państwowego Banku Rolnego. WPIS 
ostrzeżenia wyłączenia z art. 16 ustawy o wykona
niu reformy rolnej lub jego zmiany z art. 17 tejże 
ustawy oraz ostrzeżeń z art. 54 ustawy o wyk (ma
niu reformy rolnej moze nastąpić równiet na wnio_ 
sek wła§ciciela nieruchomości. 

.§ 5. Wniosek o wpis ostrzeżenia o z~~ządze
niu przymusowego wykupu (art. 19 cz. 2) WImen za- . 
wierac powołanie się na ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw Rz. P. rozporządzenie Rady Ministrów. obej
mujące wykaz imienny majątków poddanych przy
musowemu wykupowi z wskazaniem pozycji. pod 
którą nieruchCjmość dana w wykazie tym umieszczo
ną zosfała. 

We wszystkich innych wypadkach. z wyją
tkiem przewidzianego w cz. 1 i 3 art. 54 ustawy. wi
nien być dołączony do wniosku uwierzytelniony 
i potwierdzony co do wykonalności odpis odnośnego 
orzeczenia. Dotyczy to ' w szczególności także , wnio
sku o wpis ograniczeń przewidzianych w cz. 2 art. 54 
ustawy. 

W razie niezałatwieIiia przez okręgowy urżąd 
ziemski w przeciągu miesiąca wniosku o wyłącze
nie (cz. 3 art. 16 ustawy), odpis tego wniosku, po
świadczony przez okręgowy urząd ziemski. będzie 
stanowił podstawę wpisu ostrzeżenia. 

Ograniczenia prawa własności z cz. 1 art. 54 
1"tawy b,dĄ wpisane z mocy lIamej ustawy na pod-
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stawie dokurp.entu uzasadniającego 'wpis zabezpie
czenia hipotecznego dla sumy pożyczkowej. W tym 
przypadku zbędne jest zezwolenie właściciela nie
ruchomości na wpisogranicze~ia prawa własności. 

I 6. Na obszarze, na którym obowiązuje usta
wa o księgach wieczystych z dnia 24 marca 1897 i". 
(Dzien. Ustaw Rzeszy niem. str. 139), ostrzeżenie 
prawa wyłączenia z pod obowiązku parcelacji win
no być wpisane w spisie praw połączonych z wła-

, snościąj wszystkie inne - w drugim oddziale wykazu 
księgi wieczystej. 

§ 1. Jeżeli w wykazie imiennym podany zo
stał jedynie obszar gruntu, poddanego przymusowe
mu wykupowi bez ścisłego określenia jego granić, 
i w ten sposób zostało również wpisane ostrzeże
nie o zarządzeniu przymusowego wykupu, to okrę
gowy urząd zie~ski, przed przystąpieniem do wyko
nania przymusowego wykupu w myśl art. 20 ustawy, 
winien na wniosek właściciela w ciągu dwóch mie
sięcy po dniu postawienia wniosku, na podstawie 
zebranego materjału i wniosku właściciela, powziąć 
orzeczenie w przedmiocie ścisłego określenia granic 
gruntu objętego wykazem . imiennym oraz zJożyć 
wniosek o ' zmianę . uskutecznionego ostrzeżenia 
w księdze hipotecznej stosownie do ustalenia doko
nanego w orzeczeniu. 

. Jeżeli oktęgowy urząd ziemski mimo wniosku 
właściciela nie' dokonał ustalenia gruntu objętego 
wykazem imiennym, to po upływie powyższego ter
minu, winna być na jednostronne żądanie właścicie
la wpisana w księdze hipotecznej żmiana ostrzeże- . 
nia stosownie do postawionego wniosku. W tym 
przypadku odpis wniosku, poświadczony przez okrę
g()wy urząd ziemski będzie stanowił podstawę wpi
'su zmiany ostrzeżenia. 

. § 8. Ostrzeżenia () przymusowym wykupie 
lub , o zarządzaniu wykonania parcelacji przez urząd 
ziemski lub Państwowy Bank Rolny nie będą prze
niesione do wykazów hipotecznych nowopowstafą
cyćh wskutek parcelacji. 

§ 9. Ostrzeżenia hipoteczne o zakaziedzie
lenia, sprzedaży, wydzierżawiania lub zastawiania 
gruntów, uskutecznione w myśl ' art. 54 ustawy, hę

, clą wykreślone z urzędu lub 'na wniosek właściciela 
równocześnie z wykreśleniem wpisu zabezpieczen'ia 
hipotecznego dla pożyczki z fUQduszów pailstwo-

. , 

wych lub Państwowego Banku Rolnego, z powodu 
której ograniczeni~ te powstały. ~ 

W szystkie ,inne ostrzeżenia hipoteczne przewi
dziane ustawą o wykonaniu reformy rolnej mogą 
być wykreślone na podstawie zezwolenia właściwego 
okręgowego urzędu ziemskiego, lub, gdy właścicie
lem nieruchomości jest Państwowy Bank Rolny, na 
jednostronny wniosek tegoż Banku. 

§ 10. Okręgowe urzędy ziemskie są upraw
nione na rzecz zapisów długu hipotecznego ustąpić 
pierwszeństwo hipoteczne służące ostrzeżeniom 
z cz. 2 art. 19 ustawy o wykonaniu reformy rolnej. 

I 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

448. 

Rozporządzeme Miniska Rolnictwa 
, z dnia 17 marca 1928 r. 

o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnie6 
Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem. 

Na podstawie art. 51 ust. 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. 
o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) 
zarządzam co następuje: , 

§ 1. Uprawnienia Ministra Rolnictwa, wyni
~ające z punktów a, d i e ustępu drugiego art. 51, 
oraz w odniesieniu do sarn-kóż uprawnienia, wyni
kające z punktu c tegoż artykułu i ustępu, przeka
zuje się wojewodom. 

I 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Robuctwa:, K. Niezabylowski 
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OD ,ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł . . Urzędy I instytucje' państwo~e opłaca'. 
6 .1. Prenumeratę uiszczać należy- Dajp6:inie' Da 2 tyaiodnie przed rozpoczęciem każdel10 kwartalu. 


