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245.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

z dnia 7 marca 1929 ,r.
b ,~zpłatnem

odstąpieniu

Przyjaciół

grunt~ p~ń~twowego
SredmeJ w Ka-

Szkoły

miennej-Skarżysku.

Art. 1. Zezw'a la się na bezpłatne odstąpienie
T'o w.a rzystwu 'Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku gruntu o powierzchni 21.156 m 2 , stanowiącego własność
Skarbu P aństwa, będą cego
w zarządzie Przedsiębiorstwa Kolei Żelaznych, poło
żonego w województwie k,i eleekiem, w powiecie koneckim, przy ,s tacji kolejowej Skarżysku, z tern, że
• w razie upaństwowienia szkół, utrzymywanych przez
wspomniane Towarzystwo Przyja ciół Szkoły Sredniej
w Kamiennej-Skarżys ku, odstąpione bezpłatnie grunty wraz z budynkami zostaną przekazane zpow,r otem
na własność Państwa.
się

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poruc za
Ministrowi Kómimikacji.

Art. 3. Usta\"Tla
z dniem ogłoszenia :

niniej sza wchodzi w

życie

Prezydent RzeczYP0spolitej : l. Mościcki
Prezes Rady M in1stirów : K. Barlel
Minister Komunikacji:

Kiihn

246.
Na mocy art. 44 Konstytucji

Art. 2. Nabywca W1l11el1 uzyskać zezwolenie
wła ściwego urzędu ziemskiego na przeniesienie prawa własności zgodnie z 'Jbecnie obowiązującemi przepisami o obrocie ziemią, a w stosunku do nieruchomo śc i "instru kcyjnych" .zezwolenie M.inistra Reform Rolnych.

U .ST A W A

, To~iystwu

Nr. 24.

ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 13 mCl rea 1929 r .
o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Art. 1. Wszelkie umowy sprzedaży lub przył'zeczenia sprzeclaiy, których istnienie stwierdzone
będzie bądź aktem, bądż innym dowodem pisemnym,
zawarte przez właściciela przed dniem 1 stycznia
1927 r., a dOItyczące nieruchomości ziemskich obszaru nieprzekra,czającego 20 ha, w województwach zaś
białostockiem, nowogródz.kiem, poleskiem, wlleń
skiem i wołyńskiem - 35 ha, obowiązują sprzedawcę
i nie mogą być jednostronnie na jego żądanie rozwią
zane, 'o ile nieruchomość była oddana na zasadzie
tych umów przed dniem 1 stycznia 1927 r. i pozostaje nada:l w posiadaniu nowonabywcy, bądź jego spadkobierców ,l ub tych następców prawnycQ. , którzy
weszli w posiadanie przed 1 stycznia 1927 r., i o ile
będą zachowane warunki niżej wyszczególnione.

Art. 3. Termin objęcia nieruchomości w posiadanie ,i sam fakt tego objęcia przez nabywcę winien
b yć przy wszczęciu sprawy stwierdzony przez zaświadczenie urzędu ziemskiego. W toku postępowa
nia są do wego dowód z przyznania strony przeciwnej
je st nie dopuszc zalny.
Art. 4. Do umów, określonych wart. 1, nie
zastosowania art. 1590 Kod. Nap., art. 1684,
1687, 1688 I cz. X t. Zb. Pr. iWS. oraz art. 66 i 241 ustawy notal]alnej.
mają

Art. 5. 1) Gdy sprzedawca odmawia zawarcia
aktu notarjalneg>o sprze daży, sąd na żądanie nabywcy uzna umowę w myśl art. 1 za przenoszącą na nab ywcę prawo własności i zasądzi na rzecz sprzedawcy należną mu zgodnie z umową sumę wraz z nieprzedawnionem i odsetkami umownemi, - o ile zaś
odsetki w umowie przewid ziane nie są - z nieprzedawnionemi odsetkami prawnemi, licząc od dnia objęcia przez nab ywcę nieruchoplO ś ci w posiadanie.
Sumę wraz z odsetkami sąd z urzędu w tym samym
wyroku nakaże zabezpieczyć przed wszystkiemi dłu
gami nabywcy bądź w księdz'e hipotecznej, bądź w rejestrze wieczystym.
'
2) Nabywcy pr zys ługiwać będzie prawo żąda
nia rozłożenia nie dopłaconej czę ści szacunku na czas
do dwóch lat, jednak pod obowiązk~em z'apłacenta
procentu prawne go, o ile strony nie umówiły ,się o inneoprocentowanie.
Art. 6. 1) Powód winien w skardze powodowe·j ściśle okre ś lić przedmiot sporu, <i. więc nazwę,
obszar, położenie i granice nieruchomości przezeń
nabytej oraz wskazać, jakiej ewentualnie części szacunku zgodnie z umową nie dopłacił sprzedawcy.
2) Na dto powód dołączy do skargi powodowej
zezwolenie urzędu ziemskiego (art. 2) oraz zaświ.a'd
czenie urzędu ziemskiego, przewi:dziane wart. 3.
Art. 7. 1) W razie 'tlwzględnienia powództwa
wyrok prawomocny :podlega opłacie stemplowej na
rzecz Sk arbu Państwa:, oraz opłacie komunalnej na
ogólny ch zasadach, stOlsowanych przy aljenacjigruntów tak, jak gdyby wyrok ten stanowił treść umowy
między sprze,dawcą a nabywcą.
2) Sąd zawiadomi właściwy urząd skarbowy
o wyroku pra~omocnym i uzależni wydanie tytułu
wykonawczeg o od wniesienia należnych Qpłat do kasy skarbowej.
Art. 8. Prawo wytaczania p0wództw na. podstawie ustawy ni.niejszej gaśnie po upływie pięciu lat
od dnia ogłoszenia tej ustawy.
Art. 9. 1) Wszelkie wp~sy, wniesione do księ
gi hipotecznej po objęciu przez nabywcę w posiadanie nieruchomości, o których mowa wart. 1, mogą
ilyć uznane przez sąd za nieszkodzące nabywcy, o ile
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udowodni, że osoby, na których imię prawa zostały
zapisane, wiedziały o ,i stnieniu umów, przewidzianyc h
wart. l, lub działały w złej wierze.
2) Te same postanowienia dotyczą nieruchomości, zbytych lub ,obcią żonych za aktami wieczystemi.
Art. 10. Ustawa niniejsza nie ma zastosowanja- do :nieruchomo śc i, co do których osoby za~ntere
S'owane zgłosiły swoje prawa na mocy ustawy z dnia:
2_grudnia 1921 r. o umowach nabycia nier uchomości,
Stporządzonych na imię osób podstawionych, oraz
o wykupie majątków , ,s prze danych z pow odu ograniczeń nawdowo, ści pol skiej (Dz. U. R. P. Nr. 106,
poz. 767).
Art. H.

Ustawa niniej,s za obowia,zuje z dn ie m
na ob sza rze wojewód ztwa b iałos t ockie 
g9, kielecki ego, lubelskiego, łó.dzkie g o, nowogródzkiego, polesk ie g,o, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego i ma zastosowanie do wszystkich p owóp:ztw, wytoczonych po dniu 8 sierpnia 1927 r.
Jednocześnie uchyla się ustawę z dnia 2 lipca 1924 r.
w przedmiocie umów sprzedaży lub przyrzeczenia
sprzedaży nieruchomości na teren ie b. za boru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr . 69, poz. 669) j jednakże sprawy, wytoczone przed dniem 8 sierpnia 1927 r., będą
rozstrzygane na podstawie przepisó w rzeczonej ustawy z dnia 2 lipca 1924 r.
jClj

ogłoszenia

Art. 12. Wykonanie niniej szej ustawy powierza się Ministrow,i Sprawiedliwości w porozumieniu
z Ministrem Reform Rolnych.
Prezydent Rzeczypospolitej: l.

Minister

Sprawiedliwości:

Opłata winna być wniesiona nJ.;lJóźniej do dnia
1 kwietnia każde go roku do zarządu właściwej gminy (art. 5) .
•
Art. 3. Zarzą dy właściwych gmin (art. 5) prowad z ić ' będą spisy ogierów, podlega, jących opłacie,
oraz pobi erać te opłaty. Za czynno,ści te właściwe
gminy otrzymywać będą 25 % pohranych opłat.
Art. 4. Od opłaty wolne są:
a) ogiery, 'stanowiące własność Państwa, oraz
b) ogiery, które nie ukończyły 3 lat, licząc od
dnia l is tycznia roku uro,dzenia konia.
Od opłaty wolne są również ogiery, biorące
udz iał w wyści g ach, konkursach i innych próbach
koni, .z wyjątkiem wystaw i pokazów, pod warunkiem, że ic h posiadacze mają poświadczenie, stwierdzające l'czestnictwo ogierów w tych próbach.
P oświadczenie wyda wać będzie Ministerstwo
Rolnictwa.
Art. 5. Posi a dacze ogierów, podlegających
winni ogiery te zgła szać każde g o roku, najpóźn~ej do dnia 1 lutego, według stanu z dnia 1 stycznia dane go roku, w zarządzie gminy w łaściw ej dla
miejsc a, w którem ogier stale się znaj duje.
opła cie,

Art. 6. W,inni naruszenia postanowień art. 5
ustawy niniejszej ulegną karze do 100 złotych lub
karze zastępczej aresztu do 3 dni.
Orzecznictwo w sprawach wy kroczeń, określo
nych w artykule niniejszym, należy do władz administracyjnych.

Mościcki
się

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI
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Art. 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Minis trowi Rolnict wa.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i obowiązuje na całym obszarze Pallstwa:.

SI. Car

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz

Prezydent Rzeczypospolitej: 1.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI
Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski

247.
Na mocy art. 44 Konstytucji
i4cej

ogłaszam ustawę następu

treści:

248.
USTAWA

Na mocy art. 44 Konstytucji

z dnia 23 marca 1929 r.
o

opłatach

od ogierów, nieposiadających
uznania.

ogłaszam ustawę nas :ępu'.

jącej treści:

USTAWA
świadectw

Art. 1. Ustanawia się opłatę na r·zecz Państwa
. od ogierów, nieposi,a;daj ącyc h świadectw uznania,
przewidzianych w przepisach obowiązujących o nadzorze państwowym nad ogierami.
Opłata pobierana będzie od roku kalendarzowego 1931 włącznie.
Art. 2. Wysokość opIaty od jednego ogiera
wynosi 50 złotych za każdy rok kalendarzowy.
Do uiszcze nia opłaty obowią zany jest posiadacz
ogiera.

z dnia 23 marca 1929 r.
państwowej fundacji pod nazwą
"Wie ś Kościuszkowska" •

o utworzeniu

Art. 1. Ku uczczeniu pamięci Tadeusza Kozgodnie z uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 26 lipca 1919 r., tworzy się p ańs twową
funda c ję pod nazwą: "W ieś Kościuszkowska".
P aństwowa fund a cja "Wieś Kościuszkowska"
ma na: celu opiekę i wychowanie siero't z uwz g lędnie
niem w pierwszym rzędzie sierot po pole głych lub
z marłych, których śmierć pozostaje w związku przyczynowym ze służb ą w oSronie p ,,;ń,stwa Po.lskie2.o.
ścius zki,

