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4) dokonywanie rozdziału majątku i oznacza
nie obowiązków gmin miejskich w razie zmiany ich 
granic, o ile nie nastąp.ił dobrowolny układ w tej 
·mierze między zainteresowanemi gminami. 

§ 2. Rozporz1dzenie niniejsze wchodzi w ży
" cie z d:r1iem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

253. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 marca 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn 
w powiecie horodeńskim, województwie stanisła

wowskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic orraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Hawrylak w po
wiecie ho·wdeńskim, województwie stanisławow-

. skiem wyłącza się parcele gruntowe: 
847/2-4, 848/2-27, 849, 850/il-21 , 851 /1-6, 852, 
853/1-3, 854/1-5, 855/2-8, 859/2-6, 870/2-6, 
1015/2-4 i wszystkie wymienione paifc ele włącza 
się do gminy wiejskiej ' Obertyn w tymże. powiecie 
i województwie. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

254. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA REFORM ROLNYCH 

z dnia 27 marca 1929 r. 

. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu . ustawy 
z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia 
b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich 
dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, 
poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym 
wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskhn, wołko
wyskim, bielskim, białostockim i sokólskim woje-

wództwa białostockiego. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 
1928 11".0 zmianie niektó,rych przepisów ustawy 

w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wol
nych ludzi i długoletnich dzierżawców w wojewódz
twach: nowogródzkiem, poleskiem, w.ołyńskiem, 
okręgu administracyjnym wileńskim oraz w pow,ia
tach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, biało
stockim i sokólskim województwa białostockieg·o 
(Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 3, poz. 23) - ogłaszam 
ustawę z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwła
szczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i dłu
g.oletnich dzierżawców w województwach: nOWQ

gródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu admin~
stracyjnym wileńskim oraz w powiatach: grodzień
skim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokóL 

skim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 63, poz. 617) w brzmieniu, zmienionem ustawą 
z dnia 19 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. z r. 1929 
Nr. 3, poz. 23) . 

Minister Reform Rolnych : Witold Staniewicz 

Załącznik do obwieszczenia Mi
nistra Reform Rolnych z dn. 27 mart a 
1929 r. (poz. 254). 

USTAWA 

z dni.a: 20 czerwca 1924 r. 

w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wol
nych ludzi i długoletnich dzierżawców w wojewódz- , 
twach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wi
leńskiem, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołko
wyskim, bielskim, białostockim i sokólskim woje-

wództwa białostockiego. 

Art. 1. 

Z mocy ustawy niniejszej mogą nabyć na wła'
s"ność użytkowane przez siebie w dniu zgłoszenia po
dania, przewidzianego w art. 8 niniejszej ustawy, 
grunty w:raz ze znajdującemi się na nich zabudowa
niami poza obrębem miast i miasteczek w granicach 
ich z roku 1914, zaś dla miasta Wilna: w granicach 
obecnych, w województwach nowogródzkiem, po
leskiem, wileńskiem, wołyńskiem 'oraz powiatach: 
grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim 
i sokólskim województwa białostockiego - bez 
względu na to, czy grunty te stanow;ią własność pań
stwową, komunalną, czy też prywatną: 

a) byli t. zw. wieczyści czynszownicy, zarów
no ci, co do których postępowanie 00 wykupie posia
danych przez nich gruntów nie zostało do dnia wej
ścia: w życie niniejszej ustawy zakończone, jak też 
i ci, którzy praw swoich wieczysto - czynszowych 
dochodzili, ale uzyskali orzeczenie odmowne z pra
wem pięcioletniego dalszego użytkowania na warun
kach poprzednich; 

b) byli t. zw. wolni ludzie, co do których po
stępowanie o wykupie posiadanyc.h przez nich ' grun
tów nie zostało ukończone do dnia wejścia w życie 
niniej·szej ustawy; 

c) użytkownicy, jeżeli oni sami, lub też ci, od 
których prawa nabyli, niezależnie od ich przynależ-




