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763. 

Rozporządzenie Ministrów Reiprm Rol
nych i Sprawiedliwości 

z dnia 27 sierpnia 1928 r. 

w sprawie W!fkonywania ustawy o scalaniu gruntów. 

Na podstawie art. .55 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu, ogłoszO'nem 
w załączniku do obwieszczenia MlinisŁra Reform Rol
nych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie bgłosze
nia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833) za
rządza się co następuje: 

I. Przepisy ogólne. 
Do art. 1. . 

, § 1. 1} Za grunty ulegające sc'aleriiu łącznie 
z gruntami danej jednostki administracyjnej należy 
uważać enklawy, należące do jednego lub więcej 
właścicieli g,runtów tejże jednostki a,dministracyjnej, 
a poł'ożonei w innej jednostce administracyjnej, oru 
grunty niezbędne do zniesienia tych .enklaw. 

2} Grunty znajdujące się na obszarze scalenia 
i należące do osób, które posiadają grunty na obsza
rze innej jednostki administra'cyjnej (t. zw. różnicza
nie), uwa'żane są za będące w szachownicy i podle
gają scaleniu w myśl cz. 1 art. 1 ustawy z dnia 31 lip
ca 1923 r . <> scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. 
Nr·. 92, poz. 833), niezależnie od ilości działek po
siada'nych na obszarze scalenia. 

Do art. 4. 

§ 2. 1} Grunty ozna,czone w cz. 'l art. 4, mogą 
ulec W's~elkim zmianom, wypływającym z postano-
wień art. 1 . . , ' 

' 2) Grunty o'znac'zone w cz. 2 art. 4 mogą ulec 
przy scaleniu z zachowaniem postanowień art. 6, na-

, stępującym zmianom : ' 
a}zwięksźeniu lub zmniejszeniu ich 'obszaru 

O ekwiwalent za zniesienie słutebności, 
b} wyprostowaniu granic, 
c) meljoTa'cj6m, wynikają'cym .z ogólnego planu 

meljoracyjnego scala,nych gruntów, 
", d} regulacji dróg i dojazdów zg@dnie z przepi

sami cz. 5 'do 11 włącznie - § 53, 
e) ,objęciu tych g,runtów planem rozbudowania, 

o ile plan taki zostanie ustalony. 

Do art. 6. 

§ 3. Wysokoś,ć dopłaty pieniężnej ustala się 
przez porównanie c'eny rynkowej gruntów danego 
właściciela (posiadacza), ustalonych w orzeczeniu 
stwierdzającem dotychczasowy stan posiadania 
(art. 28), z ceną rynkową gruntów, zaprojektowanych 
dla tegoż właściciela (rposiadacza) w projekcie scale-
nia (cz. 6 § ,48). ' ' 

§ 4. Gdy do obszaru scalenia włączone zosta
ły 2runty państwowe, władzę, pod któr,ej ~a,rządem 

\, 

pozostaje majątek państwowy, ZClJstępuje- jako sttonę 
urzędnik, delegowany przez tę władzę i posiadają
cy upoważnienie do czynności, określonych wart. 6. 

Do art. 7. 
, 

§ 5. Likwidację służebności na. obszarze sca
lenia należy przeprowadzić zgo,dnie z przepisami 
ustaw terytorjalnie obowiązujących. 

. § 6. Podział gruntów, będących w posiadaniu 
wspólnem gromad wioskowych, osad, miasf i gospo
darzy, nie stanowiących osobnych grom~d, będz:e 
dokonany z urzędu zgodnie z przepisami ustaw tery
torjalnie obowiązujących, przyczem zarządzenie . Ko
misarza Ziemskieg,o o podziale tych gruntów zastę
puje inicjatywę stron. 

§ 7. Meljor.acje scalanych gruntów wykony
,wane będą na zClJsadach rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczy:pospolitej z dnia 16 marca 1928 r . (Dz. U. 
R.P. Nr. 34, poz. 320) o przeprowadzeniu melj-oracji 
przy dokonywanej przez urzędy ziemskIe przebudo
wie ustroju rolnego. 

§ 8. , 1) Regulację dróg publicznych urzędy 
ziemsk~e powinny uskuteczniać w 'porozumieniu 
z właściwemi władzami dwgowemi. W tym celu 
mierniczy prześle właściwej władzy drogowej szki~, 
przedstawiający dotychczasowy i projektowany kie~ 
runek drogi, mającej ulec regulacji, dozaakceptowa
nia. Nieotrzymanie w ciqgu miesiąca od władz dro
gowych sprzeciwu uwa~ane jest za ich zgodę na pro-
jektowaną regulację. ' 

2) Koszty doprowadzenia przesuniętej przy 
scaleniu gruntów drogi publicznej do takie'go stanu 
(co do umocowania nawierzchni, za'Opatrzenia w ro
wy boczne i w objekty mostowe), wjak,im znajdo
wała się dotychczasowa droga, obciążają zaintereso
wanych uczestników scale~ia (cz. 5 § 14, § 22 i 25t · 

§ 9. 1) Gdy na obsz,arze projektowanym do 
scalenia 'znajdują się g,ospoda,rstwa, wymagając,e uzu
pełnienia, a właściciele względnie ' posiadacze tych 
gospodars tw wyrażają chęć nabycia ziemi, winien 
powiatowy urząd ziemski równocześnie z wnioskiem 
o ustalenie obszaru scalenia zło,żyć do okręgowego 
urzędu ziemskiego należycie umotywowany wniosek 
o przezna'czeniedo parcelacji potrzebneg,o obszaru 
gruntów państwowych. O ile odpowiednich gruntów 
państwowych niema, komisarz ziemski winien doł,o
żyć starań, aby uzupełnienie karł,owatych gospodarstw 
nastąpiło w drodze dobrowolnego porozumienia się 
posia,daczy tych gospodarstw z właścicielem grun
tów prywatnych. Gdyby starania te nie doprowadzi
ły do skutku, a właśdciel g,runtów, nadających się 
na uzupełnienie scalanych gosrpodarstw karłowa
tych, zgłosił podanie o zezwolenie na parcelację, ko
misarz ziemski winien wystąpić z ' wnioskiem 
o uwzględnienie potrzeb tych ~ospodarstw w warun
ka'ch zezwolenia na parcelację albo o ' zobowiązanie 
właściciela do wzparce) owania całegozgłoszone,go do 
parcelacji obszaru pomiędzy uczestników scalenia 
przy zastosowaniu cz. 2 art. ' 51 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r . o wykonaniu reformy rolnej 
(Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1. poz. 1). Gdyby i :na tej 
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drodze nie dało się uzupełnić gospodarstw karłowa
tych, Wówczas komisarz ziemski \'; inien wystąpić 
z wnioskiem o nałożenie obowiązku rozparcelowania 
między posiadaczy karłowatych gospodarstw odpo
wiedniego obszaru gruntów prywah1ych na zasadzie 
art. 15 powołanej wyżej ustawy o wykonaniu refor
my rolnej. 

2) Jeżeli z pośród uczestników scalenia, posia
dających karłowate gospodarstwa, zgłoszą się chęt
ni do odstąpieIlia swych gospodarstw na rzecz in
nych posiadaczy scalanych gospodarstw karło.watych, 
.a sarni zapragną nabyć ziemię gdzieindziej, komi
sarz ziemski winien wystąpić z wnio.skiem b uwzględ
nienie ich przy parcelacji gruntów państwowych lub 
Państwowego Banku Rolneg.o lub też o nałożenie 
obowiązku uwzględnienia ich przy parcelacji :pry
watnej przy zastosowaniu cz. 2 ad. 51 ustawy o wy
konaniu ·reformy rolnej. 

Do art. 8 • . 

§ 10. ' Orzeczenia o zniesieniu służebności, któ
r.e skutkiem przepr·owadzonego scalenia okażą się 
dla dziedziny uprawnionej zbędnemi, wydaje okrę
gowa komisja ziemska równocześnie z orzeczeniem, 
zatwierdzającem projekt scalenia. Służebnośc i te 
\,llegają zniesieniu bez o.dszko.do.wania, Okoliczności, 
uzasadniające zniesienie powyższych służebności, 
\,lstala mierniczy na piśmie i pismo to dołącza do pro
jektu scalenia. 

Dó art. 9. 

. § 11. Czynności, wykonane przez mierniczego 
w związku ze scaleniem bez zezwolenia okręgowego 
urzędu ziemskiego, mogą spowodować w stosunku 
do miernicze.~o skutki przewidziane wart. 10. 

. § 12. W szelki~,go rodzaju ugody, . zawierane 
przez uczestników scalenia pomiędzy sobą i z o,so
bami trzeciemi, będące w związku ze scaleniem, za'
twierdza powiato.wy ' urząd ziemski po sprawdzemu 
i,ch zgodności z o.dnośnemi przepisami, z wyjątkiem 
tych ugód, co do których ohowiązujące przepisy po
stanawiają inaczej. 

Do art. 10. 

§ 13. l) Okręgowe urzędy ziemskie mogą po
wierzać wykonanie te,chnicznych pr~c scaleniowych 
wł~l'snemu personelowi techniczneimu lub mierniczym, 
upt:awnibnym do wykonania zawodu na mo~ u.stawy 
z dnia 15 lipca 1925 r. D mierniczych przysięgłych 
(Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 628). a także tym mi'erni
czym przysięgłym lub upoważnionym, których przed-o 
sŁawią instytucje samorządowe i ' społeczne, stano
wiące ·osobyprawne, przyjmując odpowiedzialność 
finansową za należyte wywiązanie się przez mierni
czych z przyjętych na siebie obowiązków. 

2) Nadzór nad czynnościami mierniczych, pro
'o/adzących prace scaleniowe, wykonywa Minister 

. Reform Rq.lnych za pośrednictwem okręgowych i po
wiatowych urzędów ziemskich. Składanie wniosków 
o pozbawienie tych mierniczych uprawnienia do wy
konywania prac scaleniowych w wypadkach, prze
widzianych wart. 10, należy do okręgowych urzędów 
ziemskich. 

Do art. 11 i 12 •. 

§ 14. 1) Za: prace te·chniczne przy scaleniu 
gru,ntów wraz z przeprowadzeniem czynności, ~y
szczególni onych wart. 28 i 32, i 'ze spo.rządze~lem 
operatu pomiaro'wego (§ 42) okręg·owy urząd Zlem
ski pobierać będzie opłaty w wysokości: 

a) z pomiarem stanu posiadania przed scale
niem po 20 zł od 1 ha gruntów mierzonych; 

b) bez pomia.ru stanu posiadania przed scale
niem po 14 zł od 1 ha gruntów mierzonych. 

2) Powyższe normy mogą być przez okręgowy 
urząd ziemski, w zależności od warunków w.yk-o~a
nia prac pomiarowych, podwyższone, .le,cz. me. Wl~~ 
cej niż o 100% lub obniżone, lecz me WIęceJ. mz 
o 50%. Obniżanie powyższych norm będzie z re
guły stosowane do tych grunt?w, k~óre w zwią;z~u 
ze scaleniem będą objęte pom1aram1, lecz same me 
będą scalane. . 

3) W województwach: k-rakowskiem, IWo.W
skiem, sta.nisławowskiem i t.arnopolskiem normy 
ustalone W sposób powyższy (cz. 1 i 2) mogą być 
podwyższone, le'c'z nie więcej niż o 60% j w woje
wództwach zaś pomorskiem i poznańskiem nie wię
cej, niż o 100%. 

4) Opłaty określone w cz. 1 za grunty mierzo
ne obejmują: koszty wszelkich prac , pomiarowych, 
związ.anych ze scalenien1, koo,szty pmc pomiarowych, 
związanych z przeprowadzeniem w toku po.stępowa
nia scaleniowego podziału wspólnot, wyprostowania 
granic, koszty oszacowania i klasyfikacji gruntów, 
koszty sporządzenia całkowitego operatu scalenio
wego dla urzędów ziemskich, dokumentów pomiaro
wych dla katastru i dla wywolania, założenia względ
nie uregulowania hipoteki scalonych gruntów, jedne
go odrysu planu wraz z 'o.dpisem re je,stru pomiaro
wego gruntów po 'scaleniu, przeznaczonego dla stron, 
oddzielnie dla ka:hdej jednostki administracyjnej 
(art. 38). 

5) Za wszystkie inne wydatki, zwią;zane z tech
nicznem wykonacniem scalenia, jak ·za przesunięcie 
istniejących dróg publicznych (§ 8) i t. p., pobierane 
będą od zainteresowanych uczestników scalenia, 
w trybie przepisanym w § 22, opłaty w wysokości 
ustalonej przez okręgowy u.rząd ' ziemski. 

6) Za wykonanie prac technicznych, przewi
dzianych w p. ,a, b i c cz. 2 ad. 50 ustawy, okręgowy 
urząd ziemski pobierać będzie opłaty w wysokości 
u.stalonej w p. b cz. 1 przyczem może stosować .obnli
żenie tych norm w zależności od warunków tech
nicznego wykonania, nie więcej jednak, niż o 70%. 

7) Wysokość 9płat w ,stosunku do ka':hdego 
uczestnika scalenia wymierza się z reguły według 
st.a·nu posiadania przed scaleniem j w sprawach zaś, 
załatwianych w trybie p. a cz . 2 art. 50 ustawy, po
wyższe opłaty wymierza -się według stanu posiada
nia po -scaleniu. 

. § 15. 1) Ustalone w § 140płalyza prace 
techniczne będą uiszczane w 3 równych ratach rocz-

. nych, płatnych najpóźniej 31 października do Pań
stwowego Banku Rolneg_o, przyczem 1-sza rata bę
dzie uiszczona w roku następnym po uprawomocnie
niu się orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, za
twierdzającego projekt !lćalenia, aibo też po wyda
niu orzeczenia przez Głowną Komisję Ziemsk'l. , 

. ... 
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2) Najpóźniej w 3 mteSlące po uprawomocnie
niu się powyższego or;;ł;eczęnia okręgowej komisji 
ziemskiej albo też po wyda~niu orzeczenia przez 
Główną Komisję Ziemską ' okręgowy urząd ziemski 
wysyła do właściwego urzędu gminnego zawiado
mienia o opłatach, należnych za wykonanie scale
nia, sporząd~one odd:delnię dla każdej jednostki ad
ministracyjnej. Za.wiadomienia powyższe winny za
wierać: imiona i nazwiska płatników, wysokości 
i terminy płatności rat łącznie z dodatkiem admini-. 
stracyjnym dla Państwowego Banku Rolnego (cz. 2 
§ 20), terminy do wnoszenia podap o zwolnienie od 
opłat lub o odroczenie płatności rat, wysokość opro
centowania sum odroczonych i kary za zwł.oh:ę w ui
szczaniu rat. 

3) Przy zawiadomieniach powyższych winny 
być podanę przepisy, zawarte w § 16, 17, 1~ cz. 2 
§ 20 i § 22. 

§ 16, 1) Podanie o zwolnienie od opłat lub też 
o odroczenie przypadających rat należy składać do 
powiatowego urzędu ziemskiego w terminie mie
sięcznym od dnia doręczenia zawiadomienia (§ 15). 

2) Podania powyższe winny być zaopatnwne 
W -zaświadczenia urzędów gminnych lub magistra-

. tów, stwierdzające prawdziwość przytoczo,nych 
w podaniach okoliczności, z powodu ktorych peten
ci nie mogą uiścić przypadających opłat. Po upły
wie wyznaczonego terminu do wnoszenia podań po
wiatowy urząd ziemski przesyła podania złożone 
przez uczestników scalenia wraz ze swoją opinją do 
o~ręgowego urzędu ziemskiego. . 

3) Podania, wniesione po terminie i bez ;?;a
świadczenia, nie będą rozpatrywane. 

§ 17. 1) W razie stwierdzenia, że petenci 
"hwiloW'o nie mogą uiścić przypadających ' opłat, np. 
z powodu nieurodzaju, gradobicia, długotrwałej cho
roby lub śmierci głowy rodziny i t. p., okręgowy 
urząd . ziemski mocen jest odraczać ustalone w § 15 
terminy pł,atności przypa'dających rat w całości . lub . 
w części na okres do lat 2-ch, licząc od terminu płat
nośc~ danęj raty, przy~zem odroczone raty również 
będą wpłacane do Państwowego Banku Rolnego naj
PQ~niej 31 października roku płatności. Decyzje 
okręgowego urzędu ziemskiego w tych sprawach są 
ostateczne. 

2) W ra'zie stwieTdzenia stałej nięzamoźnośd 
petentów okręg'owy urząd ziemski przesyła ich po
dfl!nia do Ministe,r,stwa Reform Rolnych z wnioskiem 
Q całkowite lub częściowe zwolnienie od przypada
jących opłat wymienionych w § 14. 

3) Wnioski okręgowego urzędu ziemskiego 
ozwólnienie od opłat na mocy ostatniego ustępu 
art. 11 ustawy mogą być składane do Ministerstwa 
Reform Rolnych przed wdrożeniem postępowania 
scaleniowego i w jego toku. 

. § 18. 1) Od sum odroczonych (cz. 1 § 17 i cz. 4 
§ ,19) pobięrane będą odsetki w terminach płatności 
tych sum w wysokości 4% w stosunku rocznym. 

2) Od sum niewpłaconych w przypadających 
terminach, pobierane będzie tytułem kary 1 % mie
sięcznie, pr,zyczem niepełny miesiąc liczony będzie 
za c,ały. 

§ ł9, 1) Po załatwieniu wszystkich podań 
w myśl § 17 i po ustaleniu przypadających nale~nt),. 
ści od poszczególnych uczestników scalenia okręgo .. 
wy urząd ziemski wysyła nakazy pł'atnicze, srporZll'" 
dzone' ,oddzielnie dla każdej jednostki administracyj .. 
nej, zainteresowanym uczestnikom scalenia za po .. 
średnictwem naczelnika gminy (wójta, sołtY$a. bllł' .. 
mistrza), a odpisy tychże nakazów płatniczych do 
Państwowego Banku Rolnego najpóźniej 1 .. gQ $ifłrp" 
nia w roku płat'llościpierwszej raty. Nakaz płatnj,. 
czy winien zawierać: imiona i nazwiska płatników. 
przypadające od nich należności całkowitą, WyłO .. 
kości rat, terminy i miejsce ich płatnościora<z wy~ą~ ' 
kości dodatku a'dministracyjnego dla Państwowegn 
Banku Rolnego (cz. 2 § 20). 

. 2) Dowody doręczenia wyżej wymienionych 
nakazów płatniCzych uczestnikom scalenia pueayła . 
naczelnik gminy (wójt, sołtys; burmistrz) bezpośred .. 
nio do Państwowego Banku Rolnego. 

. 3)W wypadkach, gdy ucze.stników scalenia na .. 
wiedzi klęska. żywiołowa po wysłaniu nakazów płat
niczych i gdy wskutek tego nie będą oni w słanie 
wpłacić przypadających od nich należnoścI w prze. 
pisanych w nakazach płatniczych terminach, mogą 
OI11i ,składać podania o odroczenie im terminów płat • 
ności w trybie § 16 i w terminie miesięcznym od 
chwili nawiedzenia ich klęską żywiołową. 

4) Okręgowy urząd ziemski załatwia powyt
sze ~cz. 3) podania w trybie przepisanym Vi . cz: t 
§ 17, z tern, że mo,gą być odra'c·zane na okres do lat 
2-ch terminy, ustalone wnaka'zach płatniczych. 
O swojej decyzji okręgowy urząd ziemski p{l.tych
miast zawiadamia petęntów i Państwowy BąJlk 
Rolny. 

§ 20. 1) Państwowy Bank Rolny ściągf!. należ
ności, wyszczególnione w 'nakazie płatniczym try
bem, przewidzIanym dla bezspornych naleinośei 
skarbowych, i prowadzi odpowiedQią k$ięgowo$~. 
W końcu każdeg'o kwartału Państwowy Bank Rolqy 
przekazuje pobrane kwoty do Centralnej Kasy Pań
stwowej na właściwe pozycje budżetowe Minister,.. 
stwa Reform Rolnych. 

2) · Za ściąganie opłat i prowadzenie k$jęgQWQ
ści Państwowy Bank Rolny będzieotrzymywaJ wy
nagrodzenie 'w formie dodatku administracyjnego. 
pobiera:ne,go od zobowiąza:nych łącznie zrataini 
(§ 19), w wysokości pr'ocentowej, która będzie usta
lona zgodnie z § 17 rozporządzenia Prezydenta Rzę .. 
czypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. 

. Nr. 4~, poz. 450). ' 

§ 21. Przepisy, zawarte w § 14 --- 20, będą 
stosowane do należności, na które nie zostały wy,. 
słane nakazy płatni'cze, także w sprawach scalenio
wych dawnych, w których w czasie od 21 wrześllia 
1923 r. do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządze
nia zapadło orzeczenie, ustalające obszar scalenia. 
i dokonano wybo<TU rady uczestników scalenia. Su .. 
my, wpłacone przed dniem 21 września 1923 r. na 
poczet opł-at za powyższe prace scaleniowe, będą 
zaliczone jako ' odpowiednia procentowfl część na .. 
leżności .według norm obowiązujących w czasie ich 
uiszczemia. 

.\ '. 
I 
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§ .22. 1) Na wydątki, poniesione prze7: urzę
dy ziemskie w związkq z wykonaniem przepisów 
ez. 5 § 14, cz. 3 § 25 i § 26 jako na bezsporną należ
ność skarbową, okręgowy urząd ziemski sporządza 
i wysyła osobne nakazy płatnicze w trybie § 19 
z tem,że należno'ść ta winna być wpłacona jednora
zowo dO' Państ,wowego Ban~u Rolnego łąc~nie 'z do
datkiem administracyjnym (cz. 2 § 20) oiljpóźnięj 
31 października w roku następnym po wydal1iu po
dlegającego wykonaniu 'orzeczenia, zatwierdzają<;:e. 
go pr,ojekt scalenia, 

2) Według powyższych z~sad będą pobierane 
wydatki, poniesione przez u~zędy ziemskie w zwią
zkuz wykonaniem postanowień q. 4: art. 46 ustawy 
z tą róinicą, że nale'żność będzie wpłacana z reguły 
31 paid;;o;iernika w 'roku następnYłll po z!lJ.Ilknięciu 
regulacji hipotecznej . . 

3) Jezeli zamknięcie re,gula~ji hipO'tecznej na
stąpi przed sporządzeniem nakazów płatniczych wy
mienionych w cz. l niniejszego pa:ragrafu, to można 

'9'bjąć jednym nakaiem płatniczym wizystkjenależ
oości, 'o których mowa w tym pa,ragrafie, przyczem 
terminem płatności będzie 'termin pO'dany w cz. 1 te
gożpa:ragrafu. 

. 4) Od zwrotu należności, wymienionych w cz. 1, 
2 i 3 niniejszego par,agrafu, ucze'stnicy scalenia nie 
mogą być :zwalniani. 

. § 23. Koszty, związane z wykonaniem scal e
ni,a gruntów państwowych, pokrYWa ,O'kręg.owy urząd . 
z~emski z kredytów, pq:ewidzianych na wykonanie 
scalenia w budżeci~ Ministerstw,a Reform Rolnych, 
niezależnie od te'go, pod której władzy zarządem 
grUlllty te pozostają. 

§ 24. 1) Okręgowy urząd ziemski w terminie 
ptiesięcznym po uprawomocnieniu się .orzeczenia 
oKręgowej komisH ziemskiej wzglę-clniepo otrzyma
niu dowodu ogłoszenia ~ainteresowanym" ·orzeczenia 
Główn~j Komisji Zięmskiej, zatwierdzająceg,o projękt 
~calęrnia, pr:zesyła odpis sentelncji teg,o 'O'ł':t;ęC2:enia 
i listę posiadClJCzy z poda;niexą .obszarów przynależ~ 
pych do g,ospodal"stw przed ,scahmielll i wydzielo. 
nych VI wyniku spalenia, do właściwej . Izby 8karop .. 
wej celem zwolnienia gruntów 'os,ad pow.stałych 
w wyniku scalenia od państw&wego pO'datku gr1,ln
t~wego -na przeciągdwócp. lat, podając wykaz -osób 
riiepodl~gąjącybh zwol1l-ieniu od podatku gruntO'we~ 
go w myśl cz. 2 ad. 12. . 

2) Przepis niniejs~y ·ma 'również ~a.stO',sowanie 
i w tych przypadkach, w których IScaleniezostało 
,lub 'z.ostanie Izakończ·one po wejściu w życie ustawy 
'z dnia 31 lipca 1923 t'., t. j. pO' 21 września 1923 r. 
w trybie dawnych przepisów lub W trybie cz. 2 
art., 50. 

Do .art •• 3. 

~ 25. 1) Przy wszelkich czynnościach, podej
mowa:nych na gruncie . w związku ze scaleniem, tak 
przy dochodzenia-ch wstępnych jak i w tokupo~tę
l'?wan.ia scalenjo~ego" ~cze,s~nicyscale?ia wzglę~
a;ue . ~lllJnteres·owa:nt OhowIązant są na każde żądante 
uTzędó:w ziemskich o-raz osób, wykonywających pra
ee ze scaleniem zwią;1:ane z polecenią. tychże urzę
dów~ do na1stępującychświa:dcizeń W natUrze: 

) .' 

, , 
) l' 
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a) ,dostarq:ania bezpłatqie Qdpowiedn·iego mie .. 
szkania z opałem i światłem oraz ,.,O'dwód 
dla . wszystkich osób zatrudnionych przy 
scaleniu; jak również lo-kalu na kreślarnię 
z obsługą, opałe~ i światłem, 

b) dostarczania: ' bezpłatnie robocizny pieszej 
lub konnej, mate,rjalu niezbędnego przy 
pracach pomiar,owych oraz przy wprowa
dzaniu ?;atwierdzonegO' projektu na grunt. 

~) W ra'zie llchyl~nia się ucze,stoików sc.alemia 
od powyiszy'ch świa~czeń ra'cla uczestników scale
nia wykonywa je na koszt uchylających się , a powia. 
towy urząd :zięmski na wniosek -tejże ra,dr lub I1lier .. 
nic]:ego, prowadząceg,o p,race s,caleni.owe, możej1:·a
rządzić ściągnięcie wydatkowanych kwot od uchy .. 
lających sję w trybie egzekucji administracyjnej. 

3) W przypadkach wyjątkowych, gdy uczestnj
cy scalenia nie będą w stanie ponieść powyższych 
świadczeń lub gdy egj1:ekwow8Jni~ kosztqw tych 
świadczeń utrudnHobv postępowanie scal~nio'We, 
może okręgowy ur~ąd ziemski na wniose-k . r,ady 
uc.zestników scalenia: względnie na wniosek rm,ern.i,. 
czego, poparty przez powiatowy urząd zieJll.ski, po
krywać zaliczk.owe kOlszty powyższych świadczeń 
z k,redytów przeznaczonych na wykonanie scaJ~nią. 
z tem, ,że wvdatkite zostaną pobrane w trybie prze
pi'sanym -w § 22 od tych llczestników scalenia, ktp .. 
rzy świadczeń nie wykonali . 

§ 2~. U cze.stnicy s,calenia obowiązani są do
starczyć na żądaniepow.iatowego urzędu ziemskie
go lub mierq1czego wszystkie niezbędne dokumenty, 
tak przy wdrożeniu,jak i w toku całego postępowa
nia scaleniowego. W razie nie,dostarczenia tych do
kumentów . w wYZJlaezonym terminie zbiera je po
wiatowy urząd ziemski. Poniesi,one na ten cel wy
dą.tki zostąną pobrane w trybie § 22 od tych ucze
stników scalenia, którzy dokumentów nie dostar
czyli. 

II. W drożenie postępowania scalenioweg~. 
Do -art. 15. 

§ 27. Wła'ściciele, względnie posiadilcze ~run. . 
tów, skłą,dając w myśl punktów a i b art. l5wmosek '-
o wdrożenie postępowania scaleniowego, winni do
łączyć do Ipodania dowo,dy, stwierdzające posiada
nie gruntów, zadeklarowanych do scalenia, a więc: ' 

. a) odnośnie do gruntów niezahipotekowanych: 
odpis tabeli likwidacyjnej lub aktu nadawczeg,o, albo 
tei akty notarjalne lub orzeczenia sądowe, a g,dy to 
je$t narazie niemożliwe, .zaświadczenia urzędu gmin
nego,. ist~lerdzające ,stan posiadania każ,dego z wnio
skodawcow i 

b) odno'śnie do gruntów hipotekowanych: 
wyciąg z wykazu hipotecznego lub , świadectwo pi .. 
~a.rza hipo'tecznego ze wszystkichdział6w k&ięgi 
w.ieczystej, albo też uwierzytelniony odpi.s aktu no~ 
tarjalnego nabycia gruntu lub inny urzędowy doku
ment, albo wresżcię zaświa:dczeme 'urzędu gminnę
go, stwi-erdzające stan posiadania każ,degO' z wnio
skodawców. 

nę 1U't. 16. 

§ 28. P,o otrzymamu w powiątowyin urzęcbie 
ziemskim wniosku '(p. a i bart. 15)0 wdrożenie po .. 

" 
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stępowa'nia: g'c.aleniowego wraz z dokumentami, wy
szczegó).nionemi w § 27, lub też po stwierdzemiu ko
nieczności wszczęcia takiegoż postępowania z urzę
du (p. c art. 15) komisarz ziemski zjeżdża na grunt 
celem dokona:nia czynności, przewidzianych wart. 16 
i czynności przygotowawczych, w)'lnikających z art. 7 
ustawy. 

§ 29. Z dokonanych na gruncie czynności ko
misarz ziemski sporządza odpowiedni protokół, od
pis projektowanego obszaru scalenia, listę lub listy 
przyszłych uczestników scalenia, oddzielnie dla każ
dej jednO'stki administracyjnej. albo też spr.awdza 
i poświadcza takie listy, sporządzone przez urząd 
gminny lub przez uczestników scalenia, oraz w ra
zie braku odnośnych planów sporządza szk:c sytua
cyjny gruntów, projektowanych do objęcia jednym 
obszarem scalenia. 

§ 30. 1) Na podstawie zebranego materjału 
powiatowy urząd ziemski sporządza i przesyła do 
okręgowego urzędu ziemskiego umotywowailly wnlo- ' 
sek o ustalenie zaprojektowanego przez niego obsza-
ru scalenia. ' 

2) Do wniosku swego winien powiafowy urząd 
ziemski dołączyć: . 

a) wniosek strO'n o wdrożenie postępowania 
scaleniowego (p. a i b art. 15) wraz ,że swoją opinją, 
albo uzasadnienie wdrożenia postępowania scalenio
wego z urzędu (p. c art. 15); 

hl dokumenty, dotyczące prawa własno'ści lub 
stwierdzenia stanu posiadania' wnioskodawców; 
,' c) zebrane w , miarę potrzeby ,dokumenty od
noszące się do projektowanego obszaru scalenia, 
jaktttbeJe likwidacyjne, akty nadawcze, wyciągi 
ż , ksiąg wieczystych (hipotec~nych), rejestry pomia-
rowe, plany i t. p.; , 

d) protokół z dokonanych na gruncie czyn
no'ści; 

e) plan zaprojektowanego obszaru sc,alenia lub 
zastępujący go szkic sytuacyjny; 

, f) opis projektowanego obszaru scalenia; 
g) prowizoryczną listę względnie listy przy-

6złych uczestników scalenia; 
hl wnioski, wypływające z , art. 7 ustawy. 

Do art. 17. 

§ 31. 1) Orzeczeniem okręgowego urzędu 
ziemskiego, wdrażającem po:stępowanie scaleniowe 
(ustalającem obszar scalenia), winny być objęte 
wszystkie grunty, należące do przyszłych uczestni
ków scalenia i położone w jednostce lub jednostkach 
administracyjnych, podlegających objęciu postępo-, 
waniem scaleniowem (art. 5) Draz gruntyniezhędne 
do wyprostowania granic (p. c art. 7), z wyszczegól
nieniem oznaczeń hipotecznych na wszystkie po
wyższe grunty, D ile na nie istnieją księgi wieczyste 
(hipoteczne). 

2) Zwiększanie lub zmmeJszanie ustalonego 
obszaru scalenia winno być dokonywane z reguły 
przed zatwierdzeriiem' dotychczasowego stanu po- , 
siadania (art. 31) na podstawie umotywowanego 
wniosku powiatowego urzędu ziemskiego (§ 20-30). 

3) Od orzeczenia okręgowego urzędu ziem
skiego ' służy ,intere'sowanym prawo odwołariia się 

do Ministra Reform Rolnych w terminie i trybie, 
przewidzianym wart. 11 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. (Dz. U. R. p. Nr. 90, poż. 706) z zachowaniem 
postanowień art. 51 ustawy o scalaniugruIitów. ' 

Do art. 18. 

§ 32. Po uprawomocnieniu się orzeczenia 
okręgowego urzędu ziemskiego o wdrożeniu postę'
powania scaleniowego (o ustaleniu obszaru scalenia) 
lub po wydaniu orzeczenia przez Ministra Reform 
Rolnych,okręgowy urząd ziemski : 

, a) ogłosi o uprawomocnieniu się orzeczenia 
okręgowego urzędu ziemskiego, wdrażają,
cego postępowanie scaleniowe( lub >0 ,wy,. 
daniu w tej sprawie orzeczenia przez Mini
stra Reform Rolnych w dzienniku un~~do
wym właściwego powiatu lub województwa. 
W braku takich dziennikówogłoszeriie win,. 
no nastąpić w Monitorze Polskim; 

b) zgło s i do Wydziału Hipotecznego (Urzędu 
Hipotecznego) wnióseko wpis ostrzeżenia ' 
w stosunku do g'runtów, objętych obszarem 
scalenia, a należących do uczestników sca'
lenia , względnie za wiadomi o wdrożeniu 
postę r-owania prezesa sądu okręgowego; 

c) zawiadomi o tern orzeczeniu urząd ewiden
cji katastru w celu bezzwłocznego dokona
nia prze.z tenże urząd ostatnich zmian 
w ope'ratachkatastralnych, dotyczących ca
łego obszaru scalenia, 'przyczem pokryje 
powstałe wydatki i doliczy je do koszlów 
za techniczne wykonanie scalenia (cz. 4 
§ 14). 

III. Postępowanie scaleniowe. " 

Do art. 19 i 20. 

§ 33. , 1) W terminie 7-dniowym, wyznaczo
nym przez powiatowy urząd ziemski, naczelnikgmi
ny (sołtys, wójt, burmistrz) zwoł4je zebranie uczest
ników scalenia, uprawnionych , do głosowania 
w myśl cz. 3 art. 20, i wzywa zebmnych do dokona-
nia wyboru rady uczestników scalenia. , , 

2) Protokół zebrania winien być podpisan.y 
przez , przewodniczącego i przez obecnych upraw
nionych do głosowania uczestników scalenia. W pro
tokóle tym winno być zamieszczone oś'Viadczenie 
wybranych członków rady uczestników scalenia, że 
powierzone im mandaty przyjmują. 

3) Naczelnik gminy (sołtys, wójt, burmistrz), 
stwierdZIWSZY własnoręczność podpisów, przesyła 
niezwłocznie powyższy protokół do powiatowego 
urzędu ziemskiego. 

4) Gdy liczba uczestników scalenia danej je
dno'stki administracyjnej nie przekracza 7, powoły
wanie rady dla tych jednostek jest zbędne, a czyn
ności nidy wykonywają sami uczestnicy. 

5) Zastępcy, wyszczególnieni w cz. 4 art. 20, 
posiadają na zebraniach, przewidzianych wart. 19 
i 34 ustawy, tyle głosów, ilu właścicieli (posiadaczy) 
reprezentują. 

6) Właściciele dóbr ziemskich względnie ich 
zastępcy oraz przedstawiciel władzy, pod której za
rżądem pózostają grunty państwowe, wyznaczeni . . .. _ .. ' \ 
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Vi myśl cz .. 1 art. 19 ustawy, mogą brać udział z gło
sem doradczym w posiedzeniu rady uczestników sca
lenia. Nieprzybycie ich nie wstrzymuje obrad. 

§ 34 . . Niewskazanie przedstawicieli przez 
wła~icie1i dóbr ziemskich (obszaifU dworskiego) lub 
wjadzę, pod której zarządem pozostają grunty pań
stwowe, nie wstrzymuje biegu postępowania. 

Do art, 21. 

§ 35. W ra~ie niedokonania: wyborów lub 
stwierdzenia przez pow.iatowy !urząd ziemski nie
ważności dokonanych wyborów, okręgowy urząd 
ziemski na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego 
może wyznaczyć z urzędu członków rady uczestni
ków scalenia i ich zastępców z pośród uczestników 
scalenia danej jednostki administracyjnej. 

Do art. 22. 

§36. Zasady pod,dału wspólnot gruntowych, 
'względnie ich użytkowania, ustalane przez radę 
uczestników scalenia w myśl p. a cz. 2 art. 22 winny 
być jednolite w odniesieniu do wszystkich uczestni
ków scalenia, należących do wspólnoty, o ile z ty
tułów prawnych nie wynika inaczej. 

. § 37. Jeżeli rada uczest.ników scalenia nie do
kona w przepisanym . terminie czynności, przewidzia. 
ny,ch w p. a i b art. 22, to mierniczy, prowadzący 
s.calenie, niezwłoczQie powiaqamia o tern piśmiennie 
pc,wiatowy urząd zie.mski. 

§ 38. Po otrzymaniu zawiadomienia (§ 37) ko
misarz ziemski poweźmie decyzje z mocy cz. 3 art. 22 
OTa'Z podaje do wiadomości mierniczego do wyko
nania, 

Do art. 24. 

§ 39. Sporządzony przez mierniczego projekt 
ustalenia wielkości udziału osób zainteresowanych 
we ' wspólnotach, względnie ustalenia zasad użytko
wa:nia wspólnot gromadzkich i grupowych, powiato..: 
wy urząd ziemski zatwierdza lub odrzuca. Odpisy 
umotywowa'nego orze'czenia ze wskazaniem trybu 
i terminu zaskarżenia powiatowy urząd ziemski do
ręczazainteresowanym w trybie art. 51. 

Do art. 26. 

§ 40. Grzywny, wymierzone przez komisarza 
ziemskiego, będą wpłacane do odnośnej kasy skar
bowej na budżet ' dochodowy Ministerstwa Reform 
Rolnych. 

Do art. 27. 

§ 41. 1) Zebrania delegatów rad uczestników 
scalenia mają charakteropinjodawczy i będą zwo
ływane w celu uzgodnienia wniosków poszczegól
nych rad, dotyczących ,całego obszaru scalenia. 

2) Na zebraniach tych przewodniczy komi
sa,rz ziemski lub mierniczy, zależnie od tego, kto 
z nich zwoł;ał to zebranie . . Nieprzybycie któregokol
wiek z delegatów rad, względnie właścicieli (ich za
stępców) dóbr ziemskich (obszarów dworskich), lub 
przedstawicieli władzy, pod której zarządem pozo
staj,!: grunty państwowe, nie wstrzymuje obrad. 

Do art. 28. 

§ '42. Prace miernic.ze, związane ze scaleniem 
gruntów, winny być dokonyw:anezgodnie z przepisa
mi technicznemi i polegać będą na: 

a) ustaleniu względnie wznowieniu granic ze
wnętrznych; 

b) pomiarze granic .oraz szczegółów wewnętrz-:, 
nych obszaru scalenia i konturów klasyfi
kacyjnych wraz ze sporządzeniem pierwo
rysu; 

c) sporządzeniu planu klasyfikacyjnego i ogól
nego rejestru pomiarowo - szacunkowego; 

d) ułożeniu szczegółowego rejestru' pomiaro
wo - szacunkowe·go przed scaleniem; 

e) opracowaniu na pierworysie szczegółowego 
projektu scalenia z wykreśleniem tegoż pro
jektu na planie klasyfikacyjnym lub od
dzielnie; 

f) ułożeniu rejestru pomiarow,b - szacunkowe..; 
go po scaleniu; 

g) prowizoryczmem wyznaczeniu projektu sca
lenia na gruncie; 

h) ut.rwaleniu na gruncie granic nowych dzia
łek na podstawie zatwierdzonego projektu 
scalenia; . . 

i) sporządzeniu planów i rejelitrów przy za
mianie gTUlQtów, dok'Onanej w myśl p. g 
art. 22; 

j) 'sporządzeniu planów i odrysów, wymaga
nych przez urzędy ziemskie, oraz niezbęd
nych do wywołania i uregulowania hipote
ki, a w województwach, w których istnieje 
kataster. gruntowy, ponadto na sporządze
niu .operatów, wymaganych przez odnośne, 
urzędy katastralne i hipoteczne; 

k) spo'rządzeniu wyciągów z planów niezbęd
nych do uregulowania zmiany granic jedno
stek administracyjnych; 

l) sporządzeniu jednego odrysu planu wraz 
z odpisem rejestru pomiarowego, przezna
czonego dla stron,oddzielnie dla każdej je
dnostki administracyjnej (art: 38). 

§ 43. 1) Wyłączenia od scalenia, przewidzia
ne wart. 2 -4, następują p:o uprzedniem przesłu
chaniu osób zainteresowanych i w miarę potrzeby 
po zasięgnięciu w tym względzie opinji fachowych 
urzędów i instytucyj lub rzeczoznawców, w trybie 
p. c. ,art. 28, przyczem ich granice ustala' mierniczy 
p6 wysłuchaniu opinji rady ' uczestników scalenia. 
Nieotrzymanie opinji fachowych urzędów i instytu
cyj w ciągu 30 dni będzie uważane za wyrażenie 
zgody zainteresowanych urzędów. 

2) Deklaracje w sprawie poddanią. scaleniu 
gruntów, które mogą być ,włączone do obszaru sca
lenia za zgodą stron (art. 3), oraz zobowiązania' na 
przeniesienie zabudowań z tych gruntów winny być 
.składa:ne mie.rniczemu, prowadzącemu prace scale
niowe, przed ustaleniem wyłączeń w myśl p. c art. 28. 
Deklaracje 'te winny być podpisane przez ' zaintere
sowanych uczestników scalenia, .:l. własnoręczność 
podpisów winna być stwierdzona przez władze sa
morządowe, .administracyjne lub sądowe. 
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3) Powyższe deklaracje l zobowiązania zastę
puje ustne oświadczenie, złożone mierniczemu, pro
wadzącemu prace scaleniowe do protokółu, w obec
DÓściprzynajmniej jedne,goświadka. 

4) PóźniE!jsza zmia:na woli, wyra:hO,nej w dekla
racjach i zobotvlązruniach, ,oznaczonych w cz. 2 i 3, 
może ) nie być uwzględnioM. 

5) Rzeczoznawcy, wymienieni w cz. 1 niniej
s:z:eg,d paragrafu, otrzymują wynagrodzenie we,dle 
n'Orm, ustalanych pr;zez okręgowy urząd ziemski . 
stosown:ie do cz. 2 § 49. I 

§ 44, 1) Ustalenie i utrwaleniezewnęŁr.znych 
granic obszaru scalenia dokonywa się według roz'
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 matca 1928!['. o rozgraniczeniu nieruchomO'ści 
ziemskich przy przebudDwie ustroju ,rolnego (Dz. U. 
R. P. Nr. 34, poz. 319). 

2) Wzywanie stron zainteresow!ClJl1ych i spO'rzą
dzanie przy rO'zgraniczeniu gruntów prO'tokółów 
dziennych oraz , spiSywanie aktów ug0dzenia się na
leży do mierniczeg,o, pr'owadzącego prace scale
niowe. 

3) Szczegółowy pomiar Wlmen obejmować 
w.szystkie grunty, objęte ,obszarem scalenia, z wy
szczególnieniem każdej pDsiadł·ości według stanu, 
w jakim te pO'siadłO'ści znajdują się w chwili pomiaru. 

4) Ponadto winny być również pomierzone 
i utrwalone granice i zdjęte szczegóły wewnętrzne 
gruntów, znajdujący,ch się na O'bszarze scalenia, lecz 
wyłączonych Dd Iscalenia, oraz gruntów położO'nych 
poza ,obszarem scalenia, lecz wykazanych w tabeli 
likwidacyjnej lub w akcie nadawczym jednostki ad
mini.stracyjnej, objętej 'obs'zarem scalenia, i nale
ż:ących dO' uczestników scalenia, o ' ile na te grunty 
brak dowO'dów pomiarowych, odpoWiadających wa
runkom, wymienionym w p. a cz. 1 § ' 45. 

§ 45, 1) I W wypadkach, przewidzianych 
w cz. 2 i 4 art. 28, należy postępować, jak następuje: 

a} o ile istnieją dawne plany, odpowiadające 
. warunkom, określonym w § 24 instrukcji 

technic~nej, załą,czonej do fi(),zpo!['ządzenia 
Ministra Reform Rolnych z dnia 13 lutego 
1925 r. (Dz. U. R. P. Nr.' 29, poz. 205), jak 
również dawne mapy katastralne, to nale
ży uważać, że dawny sŁan pO'siadania zo
staJ pomierzony, wobec czego dokonywa
nie' nO'wego pO'miaru tego stanu jest zbędnej 
o ile przy lakiem oparciu, się na dawnym 
planie lub na: stanie katastralnym zostanie 
ujawniona skutkiem przeprowadzenia no
wego pomiaru różnica w O'gól,nej powierzch
ni pomierzonych gruntów, winna być ona 
rozłożona nn zainteresowanych uczestni
ków w stosunku do pO'wierzchni ich gruil
tc!lw, ustalO'nych na podstawie powy1szego 
stanu katastruj 

hl w liraku planów, odpowiadających wymo
~om § 24 instrukcji powołanej w p. a', zanie
chanie pomiaru dO'tychczasowego st.anu po
siadania może na'stąpić wyłącznie na mocy 
uehwały zebrania uczestników scalenia, 
powziętej większością 2/3 wszystkich llpraw
,ni onych do ~łosowania, 'pi'zycze,m wspomnia-

na uchwała winna zawierać ścisłe O'kreśle
nie dokumentu, przyjętego za podstawę do 
ustalenia stanu posiadania przed 'scaleniem 
(plan, rejestr p,omiarowy, tabele likwidacyj
ne, akty notarjalne i t. p.), oraz klauzulę 
wska,zującą dokładnie. w jaki sposób nale
ży wyrównać ustalony na podstawie przy
jętych dokumentów .obszar posiadania przed 
scaleniem poszczególnych gospodarstw sca
lanych, w zależnO'ści od zwięk.szenia lub 
zmniejszenia się ogólnei pO'wierz'chni danej 
jednostki adm~nistracyjnej, ujawnionego .na 
skutek dokonania nowych pomiarówj.ej 
granic. Jeż.eli obszar s~alenia obejmuje . 2 
lub więcej jednO'stek a:dministracyjnyc.h,to 
dla zaniechania pomiaru dotychczaso:weg0 ' 
stanu . posiadania w poszczególnej jednostce 
admln1stracyjnej miarodajną jest uchwała 
uczestników scalenia z te j jednostkij 

c) przy tak zwanym "ucząstkowym" . stanie 
posiadania mietniczy, prowadzący prace 
scaleniowe, określa na podstawie istniel,ą
cych dO'kumentów (p. d § 46) części pien" 
wotnych nadziałów, będące w posiadaniii 
poszczególnych uczestników scalenia, o ile 
2/3 ws'zystkich uczestników scalenia nie za:
żąda pomiaru sz-czegółowego stannpO'sia
,da'uia prz-ed scaleniem i żądanie winnO' być 
wyrażone w uchwale, powzięt-ej ' analogicz
nie do trybu prz-ewidzianego w p. b niniej
szego paragrafu; 

d) o tern, czy w pewnych częściach jednO'stki 
administracyjnej, której grunty ulegają sea'
leniu, istnieje t. . zw. "ucząsŁkowy"start 'po
siadania (cz. 5 art. 28), decyduje okręgowy 
urząd ziemski z urzędu. 

2) Zebr,ania uczestników scalenia, przewidzia
ne w cz. 2, 4 i 5 art. 28, winny się odbywać pO'd 
przewbdnictwem miejscClweg<, naczeln,ika gminy (s'oł
tysa f wójta, burmistrza) i w obecności mierniczego, 
prowadzącego. prace scal(!niowe, a uchwały winny 
być ujęle w protokóły i podpisane w trybie § 33: 

§ 46, 1) Wykaz stanu (tytułów) posiadania, 
przewidziany w p. h art. 28,s porządzony przez mier" 
niczegO' , dla każdej jednostki a,dminisŁracyjnej od .. 
dzielnie, winien zawierać w stosunku ' do każdegó 
uczestnika scaleuia: 

a) imię i nazwiskaj 
h) obsżary grunt'Ów z wyszczególnieniem ich 

pochodzenia (uka;zO'we z oznaczeniem nume
rów tabelowych, zaserwitutO'we, z podz·iału 
wspólnot, hipoteczne i t. p.); , 

c) uprawnienia i obciążenia służebnośdO'we 
i inn.e, t.ak przysługujące tym gruntom jak 
i ciĄżące na nich; 

dl ' wyszczególnienie żebranych dO'kumentów 
i dO'wodów, stwierdzających w myśl cz. 3 
art. 31 prawo własnosciwżględnie stan po
siadania tych gruntów f z oznaczeniem wła:
dźy lub osoby, która dany dokument wyda
ła, orat numeru i daŁy jegospO'iządzenia; 
odfibśrtie do gruntów spornych WInien być 
wyjaśnióhy stan sprawy spornej z wym.ie
nieniem stron, spór wiodących. czasu trwa-
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nia sporu, sądu, prted którym slp6r się to
czyi t. p.j 

e) ozna~zenie !truntów wyłączony-ch ze scale
nia z podaniem ich po,siadania i obs'zaru we
dług rejestrów pomiarowych oraz dowodów 
ich wyłączenia; , 

f) ogólny ,obszar scalanych gruntów i ich 
szacunek według rejestru pomiarowo - sza
cunkowego. 

2) Rejestry pomiar,owo - sz:lcunkowe winny 
być , sporządzone oddzIelnie dla każdej jednostki ad
ministracyjneji winny zawierać nomenklatury, po
eho,dzenie, obszar i z a.klasy'fikowa nie posz'cze'gólnych 
działek oraz szacunek ogólnego obszaru gruntów 
k,a:tdego uc'zestnikascalenia w poszczególnych 
kla,sach. 

§ 41. 1) Mierniczy zarządza zwołanie zebra
nia uczestników scalenia dla zaznajomienia ich z wy
nikami ustalenia stanu posiadania przed- scaleniem. 

2) Na zebraniu tern mierrticzy odczytuje dane, 
dotyczące obszaru i szacunku gruntów, posiadanych 
przed scaleniem przez każdeg'o z uczestników s~a
lenia, wysłuchuje opinji zainteresowanych i na żąda:
nie udziela im wyjaśnień. Nadto na tem z'ebraniu 
mierniczy winien ogłosić, że celem dokł.adniejszego 
zaznajomienia się wszystkich uczestników scalenia: 
Z :ich stanem posiadania przed s'c.aleniem, mogą ::mi 
VI ciągu następnych 7 dni przeglądać rejestry po
niiar,Dwo - sza,cankowe i plan k1a:syfikacyjny w jego 
miejscowej kancelarji. 

3) Z dokonanych czynności mierniczy sporzą
dza odnośny protokół i niezwło~znie zawiadamia 
Q tern powiat'owy urząd ziemski. 

• 
Do art. 29. 

, , - . 

§48. 1) VI por,ozumieniu 'Z komisarzem ziem
skim mierniczy p-rowadzący scalenie wyznacza ter
min dla dokonania klasyfikacji i oszacowania grun
tów oraz 'zwołuje komisję sza'cunkową. W razie 
przybycia komisarza ziemskiego, ten 'Ostatni może 
objąć przewodnictwo komisji szacunkowej, a mier
niczy obowiązany jest być obecnym przy pracach 
clla dokonywania czynności techniczych i udzielania 
-wyjaśnień. . . 

2) W razie niep'rzybycia: woznaM;onym termi
nie ani rzeczoznawcy, ani jego zastępcy; odnośna ra
da uczestników scalenia powołuje natychmiast no
wego rzeCZDznawcę ! zastępcę sporządzając odpo-
wiedni prot'Ok6ł. . 

3) Przez. komisję szacunkową podlegają osza
c@waniu jednocześnie takie grunty, które po wdro
żeniu P'Ostępowania scaleniowego podlegają dołą
·tzeniu do obszaru scaleniowego w myślp. c. art. 30, 
jak to: równoważnik za zlikwidowanie służebności, 
grunty ,otrzymane z podziału wspólnot wyszczegól
ni.onych w § 6 i grunty 'Otrzymane dla powiększenia 
scalan-ychgospodarstw. ' ~ 

4) Ilość wyodrębnionych prz'Ej'z komisję szacun
kową 'klas z reguły nie powinna przekraczać w grun
tach or,nych lic'zby 8, a w łąkach i w innych użyt-
ka<:h - 5. ' 

5) W celu . ustalenia szacunku poszczególnych 
g,ospodarstw scalanych, .\.lbie2ających się o . pomoc 

k'redylową w myśl art. .14 ustawy, komisja szacun
kowa określa: cenę rynkową jednego ha dominującej 
na ohszarze scalenia klasy, opierając się na tran
zakcjach, dokonanych na obszarze s,ca:lenia lub 
w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich dwóch lat. 

6) W celu określenia wysokości dopłat pie
niężnych (§ 3) komisja szacunkowa (cz. 1) ustala' ce
nę . gruntów, posiadanych przez danego właściciela 
(posiadacza) przed scaleniem, oraz cenę wydzielanej 
mu przy scaleniu działki, opierając się na lranzak
cjach, dokonanych na obszarze scalenia lub w naj
bliższej okolicy. w ciągu ostatnich dwóch lat i nie 
biorąc pod uwagę wzrostu wart'ości tej działki na 
skutek dokonywaneg,o scalenia. 
. 7) W wypadkach zaniechania pomiarów stanu 

posiadania przed scaleniem (cz. , 2 art. 28) komisja 
sz.acunkowa przeprowadzi oszacowanie tego stanu 
posiadania w ten sposób, aby ustalenie wartośdpo.
szczególnych scalanych gospodarstw było możliwe 
bez dokonywania ich pomiarów. Powyższe niema. 
zastosowania przy zaniechaniu 'pomiaru w wypad
ka'ch, przewidzianych w cz. 4 i 5 art. 28. 

8) Postanowienia komisji szacunkowej przy 
ustalaniu poszczególnych klas użytków, ich szaco
waniu i innych czynnościach zapadają zwykłą więk
szością głosów orzeczoznawc,ów j przy równości gło-
sówr.ozstrzyga głos przewodniczącego. -

. 9) W protokółach komisji szacunkowej poza 
przebiegiem czynności i treścią zapadłych postano
wień należy zamieszczać szczegółową charaktery
stykę każdej wyodrębnionej kla'sy gruntów ora'z 
umoŁywowaneodrębne zdania poszczególnych czło~ 
ków komisji. 
. 10) Protokóły komisji szacunkowej i plany kla-

syfikacyjne winny być niezwłocznie po ukończeniu 
prac komisji podpisane przez członków komisji Sza"

cunkowej, biorących udział w klasyfikowaniu i 'sza
cowaniu, przez specjalnych rzeczoznawców, D ile 
tacy byli powoływani,jak również przez miernicze
go prowadzącego scalenie i komisarza: ziemskieóo, 
jeżeli ten . ostatni przewodniczy komisji. W ra~ie 
braku któregokolwiek z wymaganych podpisów 
przewodniczący komisji. winien zamieścić w proto
kóle odpowiednie wyjaśnienie. 

11) O ile komisarz ziemski zauważy błędy 
w dokonanej klasyfikacji i oszacowaniu gruntów, 
może ' przed wykonaniem postanowień art. 31 zlapro
ponować komisji szacunkowej poprawienie tych błę
dów. Uskuteczniane przez komisję poprawki win
ny być uwidocznione w protokóle i na kalce klasy
fikacyjnej, przyczem jeżeli poprawienie błędów 0lI.
stąpiło po dokonaniu czynnośd, przewidzianych 
w § 41, to czynności te winny być powtórzone. 

§ 49. 1) Rzeczoznawcy (p. b cz. 1 art. 29) 
otrzymują za udział w czynno,ściach k,omisji szacun
kowej zwrot kosztów podróży i diety według norm 
i zasad, ustal'Onych dla funkcjonarjuszów państwo
wych IX stopnia służbowego, przyczem: 

a) za udział w czynnościach komisji wypłaca
ne będą pełne diety, chociażby czynn,ość 
łącznie z podróżą trwała: mniej niż 24 go-
dziny; . 

b) opłata za przejazd podwodami winna odpo
wiadać przeciętnej cenie najmu koni w da-
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nej miejscowości, co może być stwierdzone 
przez komisarza ziemskiego; 

c) rachunki kosztów podróży winriy być skła
dane w powiatowym urzędzie ziemskim naj
później w terminie 14-to dniowym po ukoń-
czeniu czynności komisyjnej; . 

d) wypłatę diet i kosztów podróży uskutecz
nia okręgowy urząd ziemski z kredytów; 
przeznaczonych na wykonanie' scalenia, na 
podstawie vachunków, zaświadczonych 
przez komisarza ziemskiego. , 

2) Normy wynagrodzenia rzeczoznawców spe
cjalnych będą ustalały okręgowe urzędy ziemskie. 

Do art. 30. 

§ 50. 1) Przy stwierdzaniu, czy dotychczaso
we czynności mierniczego, wymienione wart. 28, 
wykonane zostały zgodnie z obowiązującem.i przepi
sami, komisarz J;iemski: 

a) bada pod względem formalnym dokumenty, 
sporządzone przez mierniczego w loku po
wyższych czynności, i w razie potrzeby za~ 
rządzą uzupełnienie poszczególnych doku-
mentów' . 

b) wysłuch~je skargi na czynności ' miernicze
go, wyszczególnione wart. 28. 

2) Postanowienia p. c. art. 30 odnoszą się rów
nież do gruntów państwowych i Państwowego Ban
ku Rolnego, przeznaczonych na powiększenie nie
pełnorolnych gospodarstw, oraz do gruntów przy
padających uczestnikom s'calenia z podziału wspól- . 
not wyszczególnionych w § 6. 

3) Z dokonanych czynności komisarz ziemski 
sporządza pr,otokół, który podpisują prócz komisa
rza: ziemskiego mierniczy, prowadzący prace scale
niowe, oraz obecni na z·ebraniu członko;"ie rady 
uczestników scalenia. 

§ 51. 1) Ustalenia tytułów wła,sności dokony
wa komisarz ziemski na podstawie wyk'azu stanu 
(tytułów) posiadania (§ 46) i 'zebranych dokumentów 
(p. h art. 28). ' ' 

2) Lista właścicieli g.i:untów winna zawierać 
w stosunku do każdego właściciela potrzebne dane 
z cz. 1 § 46 oraz wymienienie obecnego posiadacza 
danego gruntu. 

3) Na obszarze województwa krakowskiego, 
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego 
w związku z ustaleniem tytułów własności winny 
być także przeprowa,dzone dochodzenia (§ 61), do
tyczące uregulowania karty G wykazu hipoteczne
go, przy oparciu się na: przepisach § 12 - 27 ustawy 
o sprostowaniu ksiąg gruntowych ' z 11 grudnia 
1906 r. Dz. Ust. austr. Nr. 246. ' 

Do art.3i. 

§ 52. 1) Wykazy, wymieni'one wart. 31 usta
wy stanowią: 

a) wykaz stanu (tytułów) posiadania przed 
scaleniem (§ 46), 

b) plany klasyfikacyjne i rejestry pomiarowo
szacunkowe (pp. c i d § 42). 

2} Złożenie powyższych wykazów do powiato
wego urzędu ziemskiego do zatwierdzenia względ:. 
nie wysłanie ich w tym celu do okręgowego urzędt,1 
ziemskiego nie wstt"?:ymuje , czynności ,przygotowaw
czych, dotyczących sporządzenia przez mierniczego 
projektu scalenia. 

Do art. 32. 

§ 53. 1) Wszystkie użytki, przeznaczone dla 
jednego uczestnika scalenia, winny być w miarę mo.:. 
żności zamknięte w jednej obwodnicy. ' 

2) Jeżeli warunki miejscowe nie pozwalają na: 
zastosowanie zasady, wymi'enionej w cz. 1, mozna 
rozne użytki zamykać oddzielną 'obwodnicą, le'ći 
przy zachowaniu warunku, aby poszcże'g6lne dziana 
miały 2lapewniony dojazd. . ' " , )~ 

. 3) W przypadkach wyjątkowych, . usprawiedH.;· 
wlOnych warunkami topograficznemi, stosunkami 
wodnemi lub właściw,ościami gleby, dopuszczaln~ 
jest ' wydzielenie poszczególnych użytków wdw'6ch' 
oddzielnych działkach. Wszelkie dalsze ,rozdrobni e';'; 
nie jest niedopuszcz'alne bez specjalnego zeżwolenia
okręgowego urzędu ziemskiego; , ',/' 

4) Figury działek ornych winny być zbliżon'e 
w miarę możności do prostokątów, a długość ich nfe' 
P?win?a. z .reguły. przekraczać szerokośeiwięcej,' 
mz dZleslęclOkrotme. " , " 

5) Przy projektowaniu sieci nowych dróg .na' 
?bsza,rze scaleniowy~ należy przestrzegać nasfępll-" 
Jących h?rm odnośnte szerokości tych dróg łącznie 
z rowamI : , c 

'a) dla dró~ ,i ulic większej wagi 11 - 12 mtr., · 
dla mmeJ ważnych 8 - 9 mtr.; 1 

b) dla dróg, służących wyłącznie dla komuni~ 
kacji wewnętrznej 5 - 6 mtr.; ' . 

c) dla dróg dojazdowych do poszczególnych 
osiedli i parcel w mietscaclf,rue wymaga:ją'" 
cych rowów przydrożnych, 3 mtr.; w miej
scach zaś wymag1ających rowów, 4 - 5 mtr. 

6) O informacje co do kategorji dróg, sz·ero";) 
ko,śc~ ich?raz prawa wlasności do tych dróg, urzę
dy ZIemskIe względnie mierniczowie winni zwracać 
się do właściwych za,rządów drogowych, które są ' 
obowiązane udzielić żądanych informacyj naj dalej 
w ciągu 2-ch tygodni. " 

. 7) Drogi już istniejące, po~ostające w ' zarzą- ' 
dZI; o~ręgo'Wych dyrekcyj~obót publicznych oraz ' 
zWlązkow samortądowych (art. 1 i 2 ustawy z dnia 
10 grudnia .1920 r. - Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. '6, 
poz. 32), o ~le zostały wywłaszczone i odnośne urzę- . 
dypqsladaJą dowody prawne, albo w inny sposób ' 
n:ogą ~twierdzić. prawo wł<l.t"ności, podlegają odgra'- ' 
nIczemu w trybIe rozporządzenia Prezydenta Rze
czy.p?spoptej z dni~ ~6 ~narc1l; 1928 wku o rozgrani
czenI?- meruchomoscl ZIemskIch przy przebudowie 
ustrojU rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34,poz. 319). . 

8) O ile. grunty pod iS'tniejącemi drogami wy
wł'aszc~o?e me. były,. względnie o ile nie stanowią 
własnoscl publIczneJ, / formalnemu Jozgraniczeniu 
nie p,odlegają, natomiast winny one być uwidocznio
ne na p~anach 'z za~ho,":aniem tych wymiarów, jakie 
stosowme do obOWIązujących przepisów mieć win
ny; powierzchnie powyższych dróg . należy włączać 
do poszczególnych parcel. . 
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9) Wszelkie zmiany istniejące; . sieci dróg pu
. . b'fcznych i budowa nowych dróg publicznych mogą 
być dokonywane tylko wraz.ie koniecznej potrzeby 
i z·a zgodą właściwychż,kządów drogowych. 

10) Istniejące drogi miejscowej komunikacji 
w granicach obszaru scalen~a mogą być prostowane 
za zgodą władz, pod których zarządem te drogi się 
znajdują. 

11) Na ·obszarze Rzeczypospolitej, na którym 
obqwiązują przepisy prawa cywilnego, zawart~ 
w tomie X cz. 1 zb. pr. c.es. ros .. w przypadkach, gdy 
clo obszaru scalenia przylegają, względnie przec~na
ją go drogi publiczne pierwszych 4-ch klas, powia
towe urzędy ziemskie winny, równocześnie z prze
~łariiem operatu scaleniowego ' do okręgowego urzę
du ziemskicgo celem ustalenia obszaru scalenia, wy
stąpić z wnioskiem do władz admini'st,racyjnych I in
stancJi. względnie do włą. dz komunalnych o dokona
nie przez te władze czynności, dotyczących ustałe
ąi~ na gruncie granic dróg publicznych, które to wła
dZ,ę . w terminie naj dalej czterech miesięcy od dnia 
ott;Hmania' wniosku urzęd1,1 ziemskiego (nie wlicza
jąc okresu od dnia 1 grudnia do dnia 15 marca jako 
zimowej pory) obowiązane są do wykonania powyż
szych Czynności. Ustalone przez władze adminisha
cyj'ne względnie komunalne granice dróg pierwszych 
4-ch klas mierniczy z·dejmuje, wnosi na plan, wska- . 
zując powier?:chnie tych dróg w rejestrach, jak sa
modzielne pozycje. 

,, ' 12) Komisarz ziemski lub delegat okręgowego 
urzędu ziemskie,go ma prawo wglądu do sporządzo
nego przez mierniczego projektu scalenia i udziela
nia temuż mierni1:::zemuswoich wskazówek ustnie 
lub. piśmiennie . Otrzymane wsk,azówki mierniczy 
obowiązany jest wziąć pod rozwagę, przyczem w ra
zi'e nieuwzględnieniaich winien załączyć do opera" 
tu, scaleniowego uzasadnienie swego stanowiska na 
piśmie . 

Do art. 33 i 34. 

. § 54. Mierniczy, prowa'dzący scalenie, wska
zując poszczególnym uczestnikom ,scalenia działki, 
projektowa:ne dla n.ich na skutek scalenia, winien 
jednocześnie uprzedzić ich, że prowizoryczne wy
zna'czenie projektu scalenia .na gruncie nie uprawnia 
nik,ogo do objęcia w posiadanie wtględniedo użyt
kowaniawyz,naczonych działek przed wprowadz.e
ni~m w posiada~ie na mocy pra womocnego orzecze
nia okręgowej komisji ziemskiej (p. a art. 36), oraz, 
że. winnym ni~zastbsowania się do powyższeg.o 6ro
żą skutk~ prawne ~a samowolne naruszenie cudzej 
własnoścI. 

§55. 1) O dniu wyznaczenia prowizoryczne
go pr·ojektu na g.runcie mierniczy, prowadzący pra
ce s'caleniowe, zawiadomi okręgowy urząd ziemski, 
który zarządzi sprawdzenie .operatu pomiarowego 
i wykonanych na gruncie czynności pomiarowych. . 

2) O wynikach przeprowadzonego sprawdze
nia rewident pomia,rów spisuje protokół, który w od
pisie wręcza mierniczemu, prowadzącemu mboty, 
a o wyniku .rewizji niezwłocznie zawiadamia' powia
towy urząd ziemski. 

§ 56. Na ogólnem zebraniu uczestników sca
lenia, zwoł,anem z zachowaniem przepisów art. 51, 
komisarz ziemski w obecności mierniczego, prowa
dząceg,o scalenie, komunikuje każdemu uczestnikowi 
scalenia obszar i szacunek wydzielonych dla niego 
na skutek scalenia gruntów (p. h art. 32) i wzywa 
każdego uczęstnika scalenia do złożenia oświadcze
nia, czy przedstawiony na zebraniu projekt przyjmu
je, czy też odrzuoa. Złożone w tym przedmiocie 
oświadczenia ' stron, w szczególności podane przyczy
ny odrzuce,nia projektu, winny być zaprotokół,owane. 

Do art. 35. 

§ 57. 1) W razie zaprojektowania przez ko .. 
misarza ziemskiego zmian w okazanym już uczestni
k,om scalenia projekcie - winien on przesłać do 
okręgowego urzędu ziemskie,go, wraz z pisemnym 
projektem zmiany, opinję rady uczestników i zain
teresowanych uczestników scalenia o zmienionym 
projekcie Ol'laZ sporządzony prztd mierniczego od
nośny szkic i rejest'I'. 

- 2) Nadesłany operat okręgowy urząd ziemski 
bada pod względem prawnym, gospodarczym i tech
nicznym, poczem wraz ze swoją opinją wnosi na po-
siedzenie ·okręgowej komisji ziemskiej. . 

3) Jeżeli okręg,owy urząd zieriIski w przedło
żonym mu p~oj~kc.iezauważy braki lub uchybienia, 
to przed wmeSlemem go na posiedzenia okrę~owej 
komisji zie~s~iej może ziarządzić uzupełnienie go 
lub popraWIeme. W wypadkach przerobienia oka
zanego już stosownie do przepisu § 56 projektu ·sca
lenia należy . powtórzyć . czynności, przewidziane 
w tymże § 56, lecz tylko w odniesieniu do tych ucze
stników scalenia, którym zmieniono pierwotnie oka-
zane kolonje. . 

4) Sk'argi wniesione na projekt scalenia do 
okręgowej komisji ziemskiej przez uczestników sca
lenia; wymienionych w cz. 5 art. 34,okręgowy urząd 
ziemski zwraca skarżącym. 

Do art. 36. 

§ 58. Utrwalenie granic poszczególnych dzia
łek ·na podstawie zatwierdzonego projektu scalenia 
na w~zwar:ie ?kręgowego urzędu ziemskieg·ousku
teczma mlermczy, prowadzący p'l'ace scaleniowe, 
zg,odnie z przepisami technicznemi, ohowiązującemi 
w tym względzie w urzędach ziemskich. . 

§ 59. 1) Po zakończeniu prac nad utrwale
niem granic na gruncie zjeżdża na miejsce komisarz 
ziemski i na. z.woła·nem.w tym celu zehra:niu ogól
?eI?; uczestmkow scalema, ważnem bez względu na 
llo~c o?ecny~h , ogłasz.a zebranym, że od tej chwili 
st,aJą S1ę pO~ladaczaml gr~ntów, wydzielonych im 
według zatwler.dzonego prOJektu scalenia, oraz ogła.:. 
sza z<l:rząd~eme okręgowego urzędu ziemskiego 
o f?Zwlązaum rady. (rad) ?czest~ików scalenia. Z po
wyzszych czynnoscl komisarz zlemski sporządza na 
miejscu pr'otokół. 

2) Dokonanie czynności, przewidzianych 
W. cz: ~, ~krę~owy ur~ąd ziemski może powierzyć 
rowmez mlermczemu rownocześnie z wezwaniem go 
do utrwalenia granic (§ 58). 

3) Przepisy cz. 1 art. 38 mają zastosowanie we 
wszystkich przypadkach, gdy soalenie zodało za-
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kończone przez polskie urzędy ziemskie, bez wzglę
du na czas rozpoczęcia i ukończenia tych prac i nie
zależnie od tego, czy techniczne pracę ' były wyko
nane z ramienia urzędów ziemskich, czy I też na mo
cy umowyzaintere,sowanych z mierniczym pry
watnym. . 

4) Ogłoszenie zamknięcia postępowania scale
niowegowinno być uskutecznione \V dziennikach 
wyszczególnionych w p. a § 32. 

Do art. 39. 

§ 60. 1) Uchwały o zaniechanie rozpoczętego 
postępowan,ia scaleniowego, zapadłe na ogólnem ze
braniu uprawnionych uczestników scalenia, winny 
być podp~sane przez głosujących za tem zaniecha
niem, a własnoręczność podpisów winna być stwier
dzona przez naczelnika gminy (wójta, sołtysa, bur
mistrza). Uchwały te winny być składap.e do p'owia
toweg.o urzędu z.j.emskiego, który po stwierdzerriu 
ich prawomocności przesyła je wraz ze swoją opinją 
o tem, czy względy gospodarcze pozwalaj4 na to 
zaniechanie, do okręgowego urzędu ziemskiego 
w celu wniesienia na posiedzenie okrę'gowej komisji 
ziemskiej. \ 

2) Uchwały, uznane przez powiatowy urząd 
ziemski za nieprawomocne, komisarz ziemski dołą
cza do akt sprawy, powiadamiając zainteresowanych 
na piśmie za pośrednictwem urzędu gminnego o swo
jej decyzji. 

3) Spowodowane ro~poczętem postępowaniem , 
rzeczywiste koszty w wysok,ości, określonej przez 
okręgowy urząd zIemski, ponoszą uczestnicy scale
nia, którzy powzięli uchwałę o zaniechaniu postę
powania scaleniowego. Należne kwoty będą w ca
łości wpłacone do Państwowego Banku Rolnego naj
później 31 października w roku następnym po upra
womocnieniu się orzeczenia okręgowej komisji ziem
skiej o zaniechaniu postępowania scalenioweg,o. Do 
należności tych mają zastosowanie przepisy cz. 2 
§ 18 O<raz § 19 i 20. 

IV. Prawa o5ób trzecich. 

Do art. 40. 

§ .61. 1) W przypadkach, gdy poszczególne 
działki gruntów, należące przed scaleniem do jedne
go wł.aściciela, są nierównomiernie obciążone na 
rzecz osób trzecich (służebności osobiste, prawa 
użytkowania, zastawu, najmu, dzierżawy i t. p.), ko
misarz ziemski przy układaniu listy uczestników 
scalenia w myśl § 51 winien dokładnie ozna<:zyć 
obciążenie każdej działki zosobna. Od dnia wpisa
nia ostrzeżenia (,adnotacji) w myśl art. 18 właściwy 
urząd winien zawiadomić powiatowy urząd ziemski 
o wszelkich zmianach, jakie od dnia tego zajdą w ob
ciążeniach hipot~cznych gruntów, których dotyczy 
ostrzeżenie (adnotacja) . 

2) Komisarz ziemsk,i winien dążyć do osią
gnięcia zgody pomiędzy wierzycielami hipotecznymi, 
których wierzytelności nierówllomiernie obc,iążały 
przed scaleniem poszczególne działki jednego włą
śdciela, aby te obciążenia mogły być zamieszczone 
tylko w wykaz.ie hipot8cznym nowej działki tegoż 

właściciela w uzgodnionym ' przez wierzycieli po-' 
rządku pierwszeństwa wpisu. Ugoda. całkowita lub 
częściowa, podana do wiadorhości urzędów zieni':' 
sk.ich przed sporządzeniem projektów scal~nia, Włq
na być zatwierdzona przez powiatowy urząd ziem
ski (§ 12) i dołączona do akt scalenia jako podstawa 
do uregulowania hipoteki scalanych gruntowo 

3) Jeżeli ugoda taka nie zosŁanieosiągniętil, 
wówczas przy ustaleniu dzi'ałki, którą dany uczestnik 
scalenia ma otrzymać w wyniku scalenia. wzamian 
za dawne działki, nierównomiernie obciążone na 
rzecz osób trzecich, należy osobno óznaczyć rozmiar 
gruntu wydzielonego w nowej działce wzam.ian za 
każdą z dawnych działek, nietównomiernie obciążo
nych na rzecz osób trzecich. 

Do art. 41. 

§ 62. 1) Jeżeli wdr·ożen.ie postępowania' egze
kucyjnego przymusowej sprzedaży dotyczy gruntów, -
objętych postępowaniem ,scaleniowem, sąd właści
wy, względnie komornik sądowy zawia'domi. powlta
towy · urząd ziemski tako , wdrożeniu postępowania 
egzekucyjnego, jak i .Q jego wyniku. 

2) Jeżeli postępowanie 'scaleniowe zostaje 
wdmżone w odniesieniu do gruntów, które są prz~d
miotem postępowania egzekucy;'nego, to podlegaiqce 

. wykonaniu orzeczenie okręgowego urzędu ziemskie
go (art. 18) winno być udzielone do przejrzenia . są'
dowi, względnie komornikowi sqdowemu, który 
uczyni wzmiankę o tem w aktach postępowania eg
zekucyjnego. 

§ 63. 1) Okręgowy urząd ziemski bezzwłocz
nie po uprawomocnieniu się orzeczenia' okręgowej 
komisji ziemskiej, zatwierdzającego pl'ojekt scalenia, 
zawiadomi o tern właściwy sąd względnie komorni
ka sądowego, wymieniając sprawę eg;lekucyjną i do
łączając odpis orzeczeni,a. 

2) Sędzia, względnie komornik sądowy, pro
wadzący postępowanie egzekucyjne, poda w termi
nie licytacyjnym do wiadomości stan toczącego się 
postępowania scaleniowego, widoczny z uskutecz
nionych w księdze wieczystej (hipotecznej) ostrze
żeń, lub według udzielonego do akt sprawy odpi,su 
orzeczenia, z>B.,twierdzającego projekt scalenia, a Zll'

razem zwróci uwagę na postanowienia art. 41 usta
wy o scalaniu gruntów o wpływie postępowania sca
lenioweg·o na tok postępowania egzekucyjnego. 

3) Sąd, w2)ględnie komornik sądowy, prowa
dzący postępowanie egzekucyjn~, ~a żądanie osób 
intere.sowanych, ściągnie dla masy egzekucyjnej od 
zobowiązanego do dopłaty ustalone w postępowaniu 
scaleniowem dopłaty pieniężne, biorąc za podstawę 
(tytuł) do egzekwowania tyr.b kwot prawomocne ' 
orzeczenie okręg·owej k6misji ziemskiej. ' , 

§ 64. Wyrok adjudykacyjny na obszarze wo
jewództw, wymienionych w § .73, uchwała ptzybida 

. targu na obszla.rz·e województwa poznańskiego i po
morskiego, a na ob~.~ '-lfze województwa krakowskie
go, lwowskiego, stanisławowskiego i ta,rnopolski~go 
uchwała sądu egzekucyjnego, dozwalająca przenie
sienie prawa własności aa rzecz liabywcy na podsta
wie udzielonego przybicia targu, stanowia, dla na-

;. 

• 

I. 
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oywcy podstawę do uzyskania wobec komisarza 
ziemskiego dopuszczenia go Ola miejsce dawneg,o 

' Właściciela do postępowania scaleniowego i umie
śzczenia &0 w wyka'zie uczestników scalenia . 
Wprzypadk,a,eh, gdy w dr,odze przymusowej licyta
'cji ' zmieni właściciel'a tylko część gruntów poszcze
gólnego ' uczestnika .scalenia, okoliczność tę należy 
tiwz.ględnić w projekc,je scalenia. 

Do III't, 42. 

" § 65. Dzień zapi'sania d~, hipoteki ostrzeż.e
oia (adnotacji) o wdrożeniu p ost~powania scalenio
wego 'jest miarodajny dla przeb.iegu postępowania 
dobr,owolnego przetargu, Od dnia tego aż do wyko
nania s'Prostow~nia wpisów hipotecznych (art. 45) 
postępowanie dobrowolnego przetargu nie może być 
wszczęte ,. a wdrożone prżed tern winien sąd wstrzy
mać na wniosek ' któregokolwiek uczestnika tego 

,post'ępowania. Wznowienie wstrz)'manego postępo
wania dobrOWolnego przetargu nie może nastąpić 
przed dokonaniem spr,ostowarnLa wpisów hipoteci
nyah {art. 45). ' 

I J)9 art. 43. 

. § . 6~. Sąd, który . prowadzi postępowanie 
ó ?:mesteme współwłasności, przez podział w natu
I~z 'e, względnie o wyznac7enie drÓ'gi k'oniecznej 
(o przyznanie pr;awa przechodu), winien udzielić po
wiatowemu urzędowi ziemskiemu pisemnego wyja
Śnieni,a o treści i przedmiocie postępowania oraz 
umożliwić, na jego żądanie, przejrzenie aktów, któ
re może także przesłać mu w calości do zapoznania 
się z ich , treśc.ią. 

, , § 67. 1) Komisarz ziemski w sprawach roz
działu współwłasności w 'naturze, jeżeli podział 
w naturze nie powoduje nadmiernego rozdrobnienia 
gruntów soalanych i tworzenia działek, niezdolnych 
do samoistnego gospoda.rstwa, winien dążyć do prze
prowadzenia: podziału w drodze umowy stron i wy-

, dzielenia każdemu że współwł ... ścicie l i równoważni
kaze scalanych gruntów, odpowiedniego warto~ci 
jego współwł,asności, z zachowaniem terytorjalnie 
obowiązujących przepisów o przeno'Szeniu prawa: 
własności, W tym celu na żądanie komisarza ziem
skiego współwłaściciele spiszą ugodę, którą zatwier

ze współwłaścicieli. Ugodę taką równtez zatwier
dza powiatowy urząd ziemski (§ 12). O ile ug,oda 
taka nie przyjdZIe ,do skutku przed zatwierdzenie~ 
st.a.nu posiadania przed scaleniem (art. 31), konu-

• sarz ziemski pozostawi dalszy bieg sprawy do roz
strzygnięcia sądowi, ,dążąc , do tego, aby w wyniku 
,scalenia została wydzielona taka działka gruntu, 
któr,a mogłaby ulec podzi.ałowi be~ ujemnych sk ut
ków dla całokształtu: wyników scalenia. 

§ 69. W przypa'dku ustanowienia służebności 
przeprowadzenia rurociągów (cz. 3 art. 43), wyniki 
postępowania wr,azz pI.anem winny być udzielone 
mierniczemu, który je w projekcie scalenia uwzględ
ni w taki sposób, aby przez 'projektowane przy ,sca
leniu drogi i rowy nie doznały uszkndzenia. Właści
wa władza, przeprow,adrojąca w drodze przymuso
wej rzeczone służebności, wstrzyma przyznanie od
szkodowania, jakie winno być przyznane tym oso
bom, którym obciążone służebnościami grunty przy
padną na podstawie wyniku soalenia (art.' 36 usta
wy), do czasu z'atwierdzenia projektu scaleni,. 

Do art. 44. 

§ 70. 1) Sąd, opierając się na orzeczeniu okrę
gowego urzędu ziems kiego względnie Ministra Re
form Rolnych o wdrożeniu postępowani.a sc,alenio
wego (a rt. 18). , zestawi wykaz wszystkich sporów 
o grunty, będące przedmi.otem scalenia, i o treści 
i 'stai:l'ie każdego sporu zawiadomi powiatowy urząd 
ziemski. Komis'arz ziemski zwróci swe starania o za
warc.ie ugody przedew.szystkiem do takich spraw, 
których przedmiotem sporów jest część, a nie całość 
gruntóW · danego ucze'stnika seale;nia, podlegających 
scaleniu. W u godzie oznaczenie przedmiotu (grun
tu) należy poprzeć dołączeniem planu, względnie 
treś<; ugody ustalić ,ogólnikowo w formie ' przyznania 
przez pozwa.nego (dotychczas,owego posiadacza) po
wodowi pra'~a uzyskania przy sc'al eniu równoważni
ka spornego ,gruntu kosztem zinniejszell;a prze.zna
czonej dla pozwanego działki, lub w formie zrzecze
nia się przez powoda jego pretensyj. 

2) Oryginał zatwierdzonej przez okręgową ko
misję ziemską ugody należy do łączyć do akt scale
nia, a z,a świadczony odpis przesłać do akt proceso
wych sądowi. 

Sprostowanie wpisów w księgach gruntowych 
(hipotecznych). 

dzi powiatowy urząd ,ziems ki (§ 12) , Treść ugody.. V 
może ulec za:twierdzeniu, o ile w niej współwłaści- • 
ciele zgodzą się na to, aby' k.ażdetnu zamiast współ
własności 'wydzielona została wedle pr~episów o sca Do art. 45. 
leniu gruntów odrębna działka gruntowa. 

2) W przypadku, gdy uczestnicy współwłasno
ści nie chcą spisa:ć umoWy na jej podział fizyczny, 
komisarz ziemski winien dążyć, aby za grunty nale
żące do współwłasnośc i wydzielona została taka 
działka, której podział fizyc zny nie będzie wpływał 
ujemnie na całokształt wyników scalenia. 

§ 68. W przypadku, gdy podział fizyczny po
woduje nadmierne rozdroqnienie gruntów, komisarz 
ziemski winien to wyjaśnić shonom, zaniechać sta
n,owczo pt:źeprowadzenia podziału fizycznego, dążyć 
do ugody stron na spłaty pieniężne ich udziałów 
wśpółwłasności i do objęcia gruntu przez jedneg'o 

§ 71. 1) Na: obszarze województwa krakow
skiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopol
sk iego okręgowy urząd zi.emski prześle w terminie 
mie'sięcznym po upmwomocnieniu się orzeczenia 
okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdzającego pro
jekt scalenia, względnie po wydaniu w tej sprawie 
orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej, właściwemu 
sądQwi apelacyjnemu odnośne orzeczenie, zatwier
dzające projekt scalenia oraz projekt sprostowania 
lub załotenia nowej , księgi wieczystej (gruntowej ~ 
karty A, B i C), sporządzony na podstawie dokumen
tów zebranych wtoku postępowania scaleniowego, 
które to dokumenty wraz z planem ostatecznym sca-

'I 
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lonych gruntów oraz dokumentami, wymienionemi 
w p. 1, 2 i 3 § 91 r'ozp. min. z dn. 21 maja 1916 r. 
(allstr. Dz. U. Nr. 148), winny być ,dołączone do 
istniejącej lub zaprojektowanej wedle wymogów for- . 
malnych i technicznych, (obowiązujących mi wymie
nionym te,renie, księgi wieczystej (gruntowej), jako 
zbiór dokumentów. Projekt zakładanej na ,nowo 
księgi wiec'zyste} (gruntowej) winien być tak sporzą
dzony, aby grunty jednego właściciela były po
mieszczone w jednym wykazie hipotecznym, o ile 
nie przeszkadza temu nierównomierne obciąże
nie (§ 61). 

2) Sprostowanie lub zał-ożenie na: nowo ksiąg 
wieczystych (gruntowych) lub części księgi wieczy
stej (gruntowej) odnośnie gruntów, co do których 
istnieją księgi wieczyste (gruntowe), nastąp,! przy 
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 grudn1a 
1906 r. o sprosŁ-owaniu ksiąg gruntowych (austr. Dz. 
U. P. Nr. 246), a odn-ośnie gruntów, których księgi 
wieczyste (gruntowe) zostały zniszczone, przy za
s'tosowaniu przepisów ustawy z dn. 20 marca 1874 r. 
(L. 29'D. U. Kr.) względem założeni,a i wewnętrzne
go urządzenia ksiąg hipotecznych (gruntowych) dla 
Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem przy pomocy projektu nowej księgi 
wieczystej (gruntowej) i na podstawie dostarczo
nych aktów, przyczem sąd Mpote.czny jest związany 
udzielonemi mu datami, a -to w myśl posbanowJeń 
p. 3 § 94 powołanego rozp. min. z dn. 21 maja 1916 r. 

3) Dla współdziałania z urzędami ziemskiemi 
i kierowania czynnościami w związku z przyszłem 
sprostowaniem względnie założeniem nowych ksiąg 
wieczystych (grunŁ-owych) we wsiach, scalanych 
w zakresie ustawy z dn. 11 grudnia 1906 r. (Dz. Ust. 
austr. Nr. 246), ustanowieni zostaną komisarze do 
sprostowania ksiąg gruntowych w rozumieniu po- ' 
mienionej ustawy z dn. 11 grudnia 1906 r. 

4) Sąd apelacyjny poweźmie decyzję w myśl 
§ 94aus-tr. rozp. min. z dn. 21 maja 1916 r. i prześle 
przedło:hony projekt księgi wieczystej (gruntowej) 
wł,aściwemu sądowi hipotecznemu, celem sprosto
wania księgi wie'czystej (grun(owej) lub założenia jej 
na nowo, stosownie do powziętej decyzji sądu ape-

. lacyjneg,o. Odnośnie gruntów, których księgi grun
to'we zostały zniszczone, będz,ie miało zastosow3.nie 
postępowanie edykta'lne na zasadzie ustawy z dn. 
25 lipca 1871 r. Urzędy ziemskie będą występowa
ły o ,skracanie terminów edyktalnych do 3 miesięcy. 

5) Sąd lapelacyjny dostarczy za opłatą . na żą
.da,nie ,okręgowe,go urzędu ziemskiego druków do 

; sporządzenia projektu nowej księgi 'wieczystej 
(gruntowej). 

§ 72. Na: obszarze województwa poznańskie
~o i pomorskiego okręgowy urząd ziemski zgłosi 
wniosek do właściwego sądu o sprostowanie księgi 
gruntowej. Do wniosku tego należy dołączyć urzę
downie zaświadczone: prawomocne orzeczenie okrę
gowejwzględnie Głpwnej Komi1sji Ziemskiej" za
twierdzające projekt scalenia, wraz z kopją planu 
i reje,g'trów pomiarowych, oraz odpisy niezbędnych 
dokumentów, sporządzonych w toku postępowania 
scaleniowego (art. 40, 43 i 44), bądź złożonych przez 
~trony (uczestników scalenia). Wniosek ten wykony-

wa sąd w myśl § 39 niemieckiej ordynacji ,hipo
tecznej. 

§ 73. Na obszarze,ozmlczoriym W cz. 1 § TS, 
pełnomocnik, a na pozostałym obsZarze obowiąży
wania: prawa o ustaleniu własności dóbr nierucho-: 
mych, o przywilejach i hipotekach z roku 1818, 
szczególnie umocowany pełnomocnik okręgowegO' 
urzędu ziemskiego składa pisarzowi hipotecznemU 
dokumenty (§ 72) wymienione, oraz p~łnomocni
ctwo - i zeznaje wniosek o sprostowanie księgi lub 
akt hipotecznych zgodnie 'z wynikami scalenia, tu
dzież projektuje treści do wykazu hipotecznego. . 

§ 74. Jeżeli przedmiotem postępowania sca
leni'owego były równocześnie nietylko grunty, mają- -
ce urządzoną hipotekę, ale i takie, dla których księ
gi lub akty hipoteczne dotychczas założone nie by
ły, należy w dotychczasowej księdze lub ak,tach hi
potecznych zamieścić wzmiankę, jakie wpisy i obciCi
żenia mają być przeniesione do księgi lub akt hipo
tecznych gruntów, nie mających dotąrd urządzonej 
hipoteki, p.rzy wywoływaniu ich do ' regulacji piet..: 
wiastkowej z tern zastrzeżeniem, że przeniesieniu 
ulegną również wszelkie późn.iejsze zmiany w tych \ 
O'bc.iążeniach i wpisach. Wzmianka ta: będzie wy
kreślona na jednostronny wniosek pełnO'mocnika 
okręgowego urzędu ziemskiego po hipotecznemure-
gulowaniu takiej nieruchomości. ' 

Do art. 46. 

§ 75. 1) Na obszarze mocy obowiązującej 
razporządzenia Komisarza Generalnego Ziem 
Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 roku, dotyczą
cego wprowadzenia ustroju hipotecznego (Dz. U. Z. 
C. Z. W. z 1919 r. Nr. 18, poz. 157), do czasu wpro
wadzenia na tym obszarze powiatowych wydziałów 
hipotecznych przepisy cz. 1 art. 46 będą stosowane 
w ten sposób, że wywoływanie gruntów do regulacji 
pierwiastkowej winno być dokonywane w wydziale 
hipotecznym przy wła:ściwym sądzie okręgówym. 

2) Wywołanie .do regulacji pierwiastkowej na,- · 
stępuje 'przed właściwym pisarzem hipotecznym nJ! 
wniosek bądź strony .int~resowan~j, bądź pełnomo
cnika okręgowego urzędu ziemskiego. 

3) Termin trzymiesięczny do regulacji liczy się 
od daty obwieszczenia (art. 46). 

§ 76. 1) W przypadku 'przewidzianym w § 74 
pełnomocnik okręgowego urzędu ziemskiego zezna 
wniosek i zaprojektuje treści do wykazu hipO'teczne
go nowozakładanej księgi hipotecznej w przedmiocie 
wpisu ścieśnień, podlegających wykreśleniu z wyka. 
zu dawnej księgi hipotecznej. 

2) Obwieszczeń (cz. 2 ad. 46) dokona pisarz 
hipotec,zny. 

§ 77. Po 'zeznaniu protokółu wywoła'nia grun
tów do pierwiastk,owej regulacji hipotecznej okrę
gowy urząd ziemsk.i zarządzi ogłoszenie tego wywo .. 
łania przez właściwego sołtysa na zebraniu gro:' 
madzkiem jednostki, względnie jednostek administra
cyjnych, czyli w k'ażdej wsi, objętej scaleniem,dążąc 
aby przy tern ogłoszeniu interesowani powiadomieąi 
byli o tenninie wyznaczonym do pierwiastkowej re:" 
gulacji; 
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Do art. 47. 

§ 78. 1) O dokonaniu wpisów w księgach wie
cz;ystych (hipotecznych) zgodnie z wynikami prze
prowadzonego scalenia gruntu sądy, względnie ' wy
działy hipoteczne, zawiadomią właścicieli, wierzy
cie}i hipotecznych i wszystkie osoby, na' których 
f,zecz zapisane są ' prawa w wykazach hipotecznych. 

2) Wierzyciele hipoteczni, zabezpieczeni na 
nieruchomościach, objętych postępowaniem sc~le
niowem, mogą w ciągu dni 14 od dnia doręczenia im 
zawiadomienia o sprostowaniu wpisu zwrócić się do 
sądu, właśc.iwęgo do przeprowadzenia sprzedaży 
przynmsowej danej nieruchomości, z wnioskiem 
o wydzielenie na poczet ich należno$ci i śc iągnięcie 
tych sum, które właścioiel ma przyznane orzecze
niem okręgowej komisji ziemskiej tytułem dopłaty 
pieniężnej dla wyrównania wartośd działki, wydzie
lonej mu przy scalaniu. Sąd przeprowadzi rozdział 
ściągniętych dopłat według przepisów o podziale ce
ny, osiągniętej przy sprzedaży nieruchomości przez 
licytację· 

Do ari. 48. 

'§ 79. 1) Należności pisarzy hipotecznych, 
z.wiązane z wykonaniem sprostowania wpisów hipo
t~cznych oraz .pierwia'stkową regulacją hipoteczną 
(cz. 2 art. 48), pokrywać będą właściwe okręgowe 
urzędy ziemskie z kredytów na wykonanie scalenia, 
na podstawie wykazów opłat, składanych w ty~ ce
lu przez; pisarzy hipotecznych. 

2) Przy wnioskach o wywołanie nieruchomości 
do pierwiastkowej regulacji hipotecznej okręgowe 
urzędy ziemskie, na żądanie pisarzy hipotecznych, 
tidzielają im odpowiednich zaliczek na pokrycie 
kosztów, związanych z założeniem nowych ksiąg hi
potecznych. 

§ 80. Wszelkie ug,ody, zawarte i zatwierdzo
ne w t~bie art. 9 i 44, oraz umowy, zawarte w myśl 
p. g cz. 2 art. 22 przez radę uczestników scalenia 
i zatwierdzone przez okręgowy urząd ziemski, jak 
również umowy o nabyciu działek w celu powiększe
nia gospodarstw karłowatych uczestników scalenia 
w toku postępowania scaleniowego, winny być Za
opatrzone przez powiatowy urząd ziemski względ
nie- okręgowy urząd ziemski klauzulą, stwierdzającą, 
że zawarte zostały w toku pos'tępowani:t scalenio
wego lub na jego podstawie i że, w myśl p. 3 art. 54 
ustawy o opłata,ch stemplowych z dnia 1 lipca 
1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) i art. 48 usta
wy o sc'alaniu gruntów, wolne są od opłat skarbo
wych i samorządowych. ' 

VI. Przepisy przejściowe. 

Do art. 50. 

§ 81. Sprawy , 'scaleniowe, w i których nie za
padły decyzje przedstanowcze okręg,owej komisji 
ziemskiej, lecz zostały powzięte uchwały ostateczne, 
których prawomocność została należyc,ie stwierdzo
na, będą kończone według przepisów, na których 
podstawie sprawy te ' zostały doprowadzone do 

uchwały ostatecznej, z wyjątkiem przypadków, prze-
widzianych w p. a, b i c art. 50. ' 

§ 82. 1) Kwalifikowanie spraw, podlegają
cych zakończeniu w trybie p. a, b i c cz. 2 art. 50, 
należy do okręgowego urzędu ziemskiego. 

2) Pod o staŁecznemi decyzjami, zatwierdzają
cemi projekty scalenia przez właściwe wladze (cz. 2 
art. 50), należy rozumieć orzeczenia b. władz rosyj
skich oraz orzecienia okręgowej komisji z,iemskiej, 
zatwierdzające uchwały ostateczne według trybu 
postępowania, obowiązującego przed 21 września 
1923 r., t. j. przed wejściem w życie ustawy z dnia 
31 lipca 1923 r. o scal~llliu gruntów. 

3) W przypa,dku zarządzenia przez urzędy 
ziemskie pomiarów faktycznego stanu posiadania ' 
winna być wybrana względnie wyznaczona z urzędu 
rada ucze'stników scalenia. 

4) Jako akta postępowania scaleniowego w ro-, 
zumieniu cz. 2 art. 50 uznaje się całokszt~.łt akt, t. j. 
zarówno operat prawny jak pomiarowy. 

5) Za dowody starego sta'nu posiadania w ro
zumieniu p. b. i c art. 56 uznaje się dokumenty, na 
których podstawie można należycie stary stan po
siadania odtworzy(:. 

6) Jako biegli (p. c cz. 2 art. 50) mo'gą być 'po
woływane tylko osoby niezainteresowane wdanem 
scaleniu. 

§83. 1) W .sprawach scaleniowych, w których 
zapadły decyzj~ przedstanowcze, lub 'W których zo
stały powzięte uchwały ostateczne, a pomiary ZO'

stały dokonane przed 21 września 1923 r ., wysokość 
opłat za techniczne wykonanie scalenia ze sporzą
dzeniem operatu pomiarowego wynosić będzie: 

al z pomiarem stanu posiadania przed scal e": 
niem po 10 zł od 1 ha gruntów mierzonych, 

b) bez pomiaru stanu posiadania przed scale
niem po 7 zł od 1, ha gruntów mierzonych; 
gdy zaś w powyższych sprawach pomiary 
wstały dokonane po 21 września 1923 r., 
opłaty będą pobierane, według norm, prże
pisanych w § 14. 

2) Sumy, wpłac-one przed dniem 1 stycznia 
1923 r. na poczet opłat za, powyższe prace scalenio
we, będą zaliczone jako odpowiednia procentowa 
częsc należności według norm, obowiązujących 
w czasie ich uiszczenia. Do pozostałej procentowej 
części należności będą stosowane normy, poda
ne w cz. 1.' 

3) Sumy, wydane w związku ze scaleniem 
w powyższych sprawach (cz. 1 i 2) na ekspertyzy 
meljoracyjne, najem robotników, kupno materjałów 
i t. p., a niepobrane dotychczas przez urzędy ziem
skie od zainteresowanych uczestników scalenia, bę
dą przerachowane na za'sadach wyszczególnionych 
w § 2 rozporządzenia Ptezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań 
prywatno - prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 441). 

4) Należności p wyższe będą pobrane w try
bie przewidzianym w § 15 do 20 niniejszego' roz- " 
porządzenia. ' . 

§ 84. O ile należności. z nakazów płatniczych. 
wydanych na podstawie przepisów obowiązujących 

" 
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do dnia 28 maja 1926 r., t. j. do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 
29 kwie'tnia 1926 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 52, poz. 306), nie 
zostały uregulowane w .całOśCli, to ok.ręgowe urzędy 
ziemskie zastąPią je nowemi nakazami płatniczemi, 
przyczem będą miały , analogiczne . żastos.awanie 
§§ 15 - 20 włącznie. 

Do art. 51. 

§ 85. Pos~anowienia art. 51 dotyczą rówmez 
uczestników scalenia, wymienionych w cz. 4 art. 19, 
którzy posiadają uprawnienia, przysługujące oso
bom zaliczonym do jednostki administracyjnej. 

Do art. 53. 

§ 86. 1) p.o przejęciu technicznych 'czynności 
scaleniowych, okręgowy urząd ziemski określa ilość 
i jakość dokonanych pra,c i ustaloną przez siebie 
warto'ść tychże zalicza uczestnikom sca-lenia na ra-

, chunek opłat za techniczne przeprowadzenie scale
' nia, przewidzianych w § 14. 

2) Do czasu przejęcia 'przez okręgowy urząd 
ziemski technicznych czynności scaleniowych dane
go objęktu scaJ e,niowego,może okręg,owy urząd 
ziemski udzielać pożyczek na cele, przewidziane 
w cz. 4 § ·1 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych 
z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej ,pomocy kre
dytowej przy scala niu gruntów (Dz. U. RP. z r. 1927 
Nr. 6, p oz. 36). 

§ 87. Z dniem ,ogłoszenia rozporządzenia ni
niejszeg,o tracą moc obowiązującą wszelkie przepi
sy w przedmiotach, unormowanych niniejszem roz
porządzeniem. W szczególności tracą mocrozpo
rządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwiet
nia: 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 52, ]Joz. 306) orąz z dnia 
15 listopada 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 685). 

§ 88~ Rozporządzęnie niniejsze wchodz,i w ży
cie z dniem ,ogłoszenia : 

Minister Reform Rolnych: Wi~old Slaniewicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Mey~zlowicz 

764. 

Rozporządzenie Millistl"a Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 6 wrześrua 1928 r. I 

w sprawie uzn8J].ia dyplomów Wydziału Ogólnego 
Politechniki Lwows~iej, jako warunku dopuszczenia 
do egzaminu państwowego o/' nauczyciela szkół 

, średnich ... 

Na podstawje art. 1 ustawy z dnia 26 września 
1922 r ., dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do ,na
uc:z;ania w szkołach średnich ogólnokształcących i se
minarjach nauczycielskich państw.owych i prywat
nych jednolity tekst której .ogłoszony został w za-

łączniku do rozporządzęnia z dnia 15 września 
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 864) zarządzam co 
następuje : 

§ 1. Dyplom (st o,pieńmagistra) Wydziału Ogól
nego Politechniki Lwowskiej uznaje się za równo
ważny stopniom naukowym, względnie świadectwom, 
wymienionym W punkcie d § . 1 rozporząd7;enia Mi
nistra Wyźnań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminJ.l. 
państwowego na nauczyciela szkół średnich (Dz, lI. 
R. P. Nr. 91, poz. 859), jako warunek dopuszczepią 
do egzaminu państwoweg.o na 'nauczyciela szkó;ł 
średnich. 

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

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
'$witalski 

765. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 25 września 1928 r, 

w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania 
języka hebrajskiego wraz z historią żydów w prywat
nych szkołach średnich ogólnokształcących i semi-

narjach nauczycielskich. 

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 26 września 
1922 r., ,dotyczącej kwalHikacyjzawodowych do na~ 
ucz ania w szkołach średnich ogólnokształcących i .ę .. 
minarjach nauczycielskich państwowych i rrywat ... 
nych, jednolity tekst której .ogłoszony zosta w za
łączniku do rozporządzenia: z dnia 15 w'rześnia 
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 864) zarządzam co 
następuje: ' 

§ 1. Kwalifikację zawodową do nauczania ję
zyka hebrajskiego wraz ~ historją żydów w prywat
nych szkołach średnich ogólnp.kształcących i sem~
narjach nauczycielskich stanowi: stopIeń magistrą 
filO'zofji, uzyskany w jednym z uniwersytetQw pap:
stwowych w Polsce, w zakresie nauk orjeńtalistycz .. 
nych (języka hebrajskiego). " ' " 

§ 2. Dopóki niema: 'do'statecznej liczhy kan~y .. 
datów wykwalifikowanych, Ministe,r Wyznań ReB .. 
giinych i Oświecenia PubHGznego może uznać za po
siadające wymagane kwalifikacje te .osoby, które 
zdadzą egzamin specjalny z języka hehrajskiego wraz 
z historją żydów. Program i regulamin egzaminu. 
unormuje .osobne za1"Ządzenie. 

, 
§ 3. Rozp~rządzenie niniejsze wcho,dzi w iy~ 

cie z dniem ogłoszenia. .. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia PubJiczlJeg9~ 
ŚwitaLski 


