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1668 Dziennik Ustaw. Poz. 659 i 660. Nr. 12._ .. 

659. 

Rozporządzenie ' Ministra Reform Rolnych 
i Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 19 czerwca 1928 r. , 

, O trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komi
syj Ziemskich nakładających na uczestników scale

nia obowiązek dopłat pieniężnych. 

Na podstawie art 9 i 55 ustawy z dnia 31 lipca 
'1923 r, o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 
Nr. 92, poz. 833) oraz art. 6 rozporządzenia Prezy
penta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. 
w sprawie zmian wprowadzonych do wykonanych 
na gruncie orzeczeń o scalaniu gruntów (Dz. U. R. 
P. Nr. 28, poz. 260) zarządza się co następuje: , 

§ 1. W razie potrzeby przymusowego wyko
nania prawomocnych orzeczeń Komisyj Ziemskich 
w sprawie dopłat pieniężnych przy scalaniu gruntów 
(cz. 2 i 3 art. 6 ustawy o scalaniu gruntów oraz art. 2 
i .3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
w sprawie zmian wprowadzonych do wykonanych 
'na gruncie orzeczeń o scalaniu gruntów) strona zain
teresowana lub też urząd ziemski, wprowadzający 
uczestników scalenia w posia,danie wydzielonych im 
gruntów (p. a art. 36 ustawy o scalaniu gruntów), 
przedstawia poświadczony wypis prawomocnego 
orzeczenia prezesowi sądu okręgowego, w którego 
okręgu orzeczenie ma być wykonane, celem wyzna
czenia komornika lub wójta. 

§ 2. Wyznaczeni komornicy lub WO)CI winni 
wykonać na żądanie zainteresowanej strony pomie
nione orzeczenie w trybie, przewidzianym w ustawie 
postępowania cywi'lnego dla wyroków sądo~ych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wc'hodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz 

660. 

Rozporządzenie Ministrów: Reform Rol
nych, Sprawiedliwości i Rolnictwa 

z dnia 4 lipca 1928 r. 
, 

O ważności i skutkach dotychczasowego postępowa
nia przy rewizji likwidacji serwitutów w , dobrach 
b. Komory Cieszyńskiej i o trybie postępowania Ser-

witutowej Komisji Rewizyjnej. 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. w spra
wie zmian w ,ustawie o l"ewizji likwidacji serwitu-

tó~ .pastwiskowych 'w dob~ach b. Kom~ry Cie~fY.p.:: 
skleJ (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 127) zarządza SIę C9 
następuje: ' " , 

", '-, ~.~" 

§ 1. ' 1) Czynn:ościdokonane na mocy , arL:4 
ustawy z dnia 21 czerwca' 1:921 r. w prtedmioc:ie 
rewizji likwidacji serwitutówpastwiskowycbw ' 'lł()i. 
brach b. Komory arcyksiążęcej na śl'ąsku Ciesz.yro. 
skim (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 373) p,rzed wejściem 
w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypbspoli- , 
tej z dnia 7 lutego 1928 t.. w sprawie zmian w powyŻ'
szej ustawie (Dz; U. R. P~ Nr. 16, 'po?:. 127) zachowu .. 
ją moc obowiązującą, o ile dotyczą: " o. 

a) sporządzenia '. wykazów ' szałaśniczych dla 
' . wszystkich dawnych spółek szałaśniczyc'h,): 

b) ż'aaprobowania ·tYch' wykazów przez prze: 
wodniczącego Serwitutowej Komisji Rewil: 
zyjnej w CJeszynie, . 

c) ogłoszenia ich w prasie, 
d) wywieszenia . we właściwy~h urżędabh 

gminnych i . zalwierpzenia prze,z ' wyńiieni6.;. 
ną Komisję, ' "-" ,; j , 

e) wybrania pełnomotników przez ' praivpy-cll 
następców pierwątJ?,ie ~prawnionych czl~lt;; 
ków dawnych spółek szałaśniczych. .:)' 

2) Wykazy szałaśnkźe, sporządzone i zat)Vier
dzone stosownie do przepisów § 8 do 11 . wł~cznię 
rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu ZieI,llskie
go z dnia 30 czerwca 1922r. o wykonywaniu ustąW8 
z dnia 21 czerwca 1921 . r . . (Dz. U. R. P. Nr.~€ll 
poz. 778) winny być uzupełnione na podstawie akt 
likwidacyjnychor,azakt i ksiąg hipotecznych +- sto
sownie do zmian zawartych w cz. 1 i 2 ~rt. 2 rozpo"
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lu .. 
tego 1928 r. 

, 
§ 2. 1) Uwpełnienie wyką~ów sz.ałaśniczyc1.t · 

nastąpi przez wyszczegolnieni'e: .. " 
a) hipotecznego oznaczenia gruntów, sta·lW,;, 

wiących g.ospodarstwa rolne, ' :.: 
b) pierwotnie upra~nionych członków daW<! 

nych spółek szałaśnicżych lub ich prawnych 
, następców, ',:. 

c) nazwisk obecńy~h właścicieli tych gruhtów 
oraz ich udziałów w wynag.rodzeniu ' piet~ 
wotnie wydzielonem na zasadzie przepisÓw 
patentu cesarskiego z dnia 5 Hpca 1853 r. 
(Dz. U. P. austr. Nr. 130). . . ,:: 

2) Jeżeli do pierwotnie uprawnionych qłó.~~ 
ków dawnych spółek szałaśniczych lub ich praw~ 
nych nilstępców obecnie na~eżą gos'podarstwa rolne 
w' składzie i kształcie odmiennym, jak w 1852r., 

' (przed podziałem na obecnie istniejące częścil, '. to 
w wykazie szał-aśniczYIll należy wymienić: '. 

a) wszystkie składowe części poszczególnych 
pierwotnych gospodarstw według obecnego 
stanu hipotecznego~ . -

b) obszar tych części, '; 
c) iC,h właścicieli, 
d) przypadające udzia'ły w pierwotnem wyna

grodzentu, obliczone na podstawie stosun
ku obszaru poszczególnej -składowej części 
do obszaru całego pierwotnie uprawnione-
~o gospodarstwa rolneio. . 
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