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W stosunkach w państwami , które będą podpostanowieniom rozporządzenia z dnia
25 stycznia 1928 r. w sprawie ce ł maksymalnych
(Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66) cło ulgowe za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu będzie wynosiło 20% cła
maksymalnego.

łegały

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu i obowiązuj e do dnia
30 kwietnia 1929 r. włącznie.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minister

Przemysłu

kuły

Minister Rolnictwa : K . Niezabytowski

266.
MINISTRA SKARBU

rozporządzenia.

z dnia 21 marca: 1929 r.

Do art. 4.

o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu
Tytoniowego kre dytów na pobór wyrobów
tytoniowych.
Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu
tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Koncesjonarjusz om, mającym swe filjalne
w okr ęg ac h różnych izb skarbowych oraz osobom (ins tytucjom), które otrzymały od
Dyrekcji Polskiego 1V10nopolu Tytoniowego specjalne zezwolenie na jednorazowy pobór 'w yrobów tytoniowych (§ 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia
20 marca 1923 r. - Dz. U. R. P . Nr. 42, poz. 285),
może ud zielać kredytu Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego na warunkac h okre ślonych w rozpor ządzeniu z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R.
P . Nr. 90, poz. 790), przyczem mo ż e podwyższyć
przewidzianą w § 5 tego rozporz ądzenia normę wysoko śc i k'r edytu do wysokości trzech czwartych
przeciętne go miesięcznego poboru wyrobów tytoniowych przedsiębiorstwa.

§ 1.

oddziały sprzedaży

§ 2. RozpO'rządz enie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ludzi i długoletni c h dzierżawców w województwach:
nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem,
oraz w powiatach : g rodzieńs kim, wołkowysk im, bielskim, biało st ockim i sokólskim wO'j. białos tockiego
w brzmieniu, o głoszonem w załączniku do obwieszczenia Mini,s tra Reform Rolnych z dnia 27 marca
1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-:
wy z dnia 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. z r . 1929
Nr. 24, poz. 254) zarządza się co następuje:

§ 1. PO'woływane w tern rozporrządzeniu artyustawy bez bliższego określenia dotyczą ustawy z d nia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie uwła
szcz enia b. czynszowników, b. wolnych ludz,i i długo
letnich dzie rżawców w województwach wschodnich
w brzmieni u, ogłoszonem w załączniku do obwieszczenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca
1929 r. w sprawie ogłosz enia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. z r. 1929
Nr. 24, poz. 254), paragrafy zaś dotyczą niniejszego

Grodyński

i Handlu: E. Kwiatkowski

ROZPORZĄDZENIE
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ży

§ 2. Umowa dzierżawna nie rozwiązuje się
przez śmierć dzierżawcy i jego spadkobiercy wchodzą w prawa zmadego niezależnie od woh właści
ciela.
§ 3. W przypadkach, gdy umowa azierżawna
przewiduje cesję umowy za piśmienną zgodą właści
ciela, dla nabycia praw do ' d z ierżawy w rozumieniu
punktu e art. 4 zachowanie tego obowiązku nie jest
konieczne, o ile właściciel cesję tę w jakiejkolwiek
innej formie wyraźnie lub ,milcząco uznał.
Do art. 5.

§ 4, Postano'W.i enia art. 5
osób, wymienionych wart. 4.

stosują się

tylko do

§ 5. Na skutek zgłoszonych zarzutów przez .
właściciela lub w razie powzięcia przez komisję
wątpliwości, co do wiarogodności danych, dostarczonych przez użytkownika, komisja uwłaszczeniowa
sprawdza, czy nie zachodzą ok,oliczności, przewidziane wart. 5. W tym przypadku komisja uwłaszcze
niowa:
a)

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński

jeśli sprawdzenie dotyczy istnienia okoliczno śc i, przewidzianej w p. a art. 5, wyznaczy użytkownikowi odpowiedni termin dla
przedsta wienia należytego poświadczenia

obywatelstwa polskiego;
b)

267.
ROZPORZADZENIE MINISTRA REFORM ROLNYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z· MINISTREM SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 28 marca 1929 r.
sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca
1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich (Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 24, poz. 254).

W

Na mocy art. 25 ustawy z dnia 20 czerwca
1924 r. o uwłaszczeniu b. czynszowników, b. wolnych

c)

jeśH sprawdzenie dotyczy istnienia: okoliczności, przewidZJianych w p. b i c ad. 5,
zwróci s ię do właściwej władzy o ·s twier·
dzenie istnienia tych ok'olicznośd;
je ęli sprawdzenie dotyczy istnienia okolicznoś'Ci, przewidz,ianych w p. d, f, g i h art. 5,
wyznaczy właśc;icielowi gruntów, o których
uwłaszczenie chodzi, termin dla udowodnienia zgłO'szonych zarzutów.

Zmiana granic dzierżawionego gruntu lub
zamiana dzierżawionego gir untu na inny
tego samego właściciela nie stanowi przerwy w stosunku prawnym w rozumieniu p. d art. 5. W tym

§ 6.

całkowita
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przypadku uwł,aszczenie następuje na ostatnio użyt
kowanych gruntach z zachowaniem postanowień
art. 23.

§ 7. Przy obliczaniu obszaru gruntów, posia. aanych p;:-zez dzierżawcę tytułem własności, nie bierze się w rachubę uprawnień służebnościowych z temi gruntami związanych.
Do art. 7.

§ 8. Każdy z członk ów komisji uwłaszczenio
wej winien mieć swego za s t ępcę, powołanego w tym
samym trybie, co i członek, którego zas tępuje .
W przypa dku, gdy zawakuje stanowisko któregokol wiek członka komi sji uwłaszczeniowej lub jego zastępcy, komisarz ziemsk i winien niezwł.ocznie zwró cić się do starosty o wyznaczenie przedstawiciela
albo za po śre dnictwem okręgowego urzędu z·i emskiego do prezesa sądu okręgoweg·o o delegowanie, lub
do Ministra Reform Rolnych o wyznaczenie nowego
c.złonka lub zastępcy.
§ 9. 1. P osiedzenia komisji uwłaszczeniowej
zwołuje prz ewodnic zą cy.
Członek komisji w razie
niemożno śc i przy byc ia na posiedze nie winien zawiadomić swego zastępcę o dniu posiedzenia komisji.
Zastępcy biorą udz iał w posiedzeniach tylko w przypadku nieobecności · członków, których zastępują.
posiedzenia winien być spisany
Do spisania protokółu przewodniczący
wyznac za urzędnika . Protokół podpisuje tylko przewodnicz ? cy i urz ędnik, spisujący protokół.
3. Sprawy na posiedzeniach referuje przewo.dniczący, lub jeden z członków komisji na podstawie
porozumienia z przewodniczą cym.
2. Z

każdego
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Do art. 8.

§ 13. 1. Podania do komisji uwłaszczeniowej
winny być składane w tym powiatowym urzędzie
ziemskim, przy którym urzęduje komisja.
2. Podania ustne winny być w powiatowym
urzędzie ziemskim wciągane do prot'okółu z zachowaniem ogólnych przepisów, obowiązujących urzędy
z,iemskie przy przyjmowaniu podań ustnych.
§ 14. Za datę wniesienia podani'a uznaje się
datę jego złożenia w powiatowym urzędzie ziemskim
względnie datę nadania do urzędu pocztowego.
§ 15. Wła ścic,iel majątku, który stawia wniosek o uwłaszczenie kilku użytkowników, winien do
podania załączyć tyle .odpisów, ile jest osób, o których uwłaszczenie pr'osi. Wniosek o uwłaszczeni e
k·ilku spa'dkobi erców jednego użytkownika może b yć
złożony w jednym egzemplarzu.
§ 16. Prz ewodnicz ąc y komisji uwłaszczenio
wej, po zb a daniu podan.ia użytkownika lub wniosku
właściciela o U'wlaszczenie, wzywa użytkownika w celu wypełnienia kwestjonarjusza: według wzoru, usta lone go w zał ączniku do rozporządzenia niniejszego,
a na s tępnie po uzupełnieniu podania w miarę możno
ści dokumentami, znajdującemi s, ię u 's tron, niezwłocznie kieruje s prawę na posiedzenie komisji.
Do art. 9, 10 i 11.

protokół .

§ 10. 1. Członkowie komisji uwłaszczeniowej
i ich z'astępcy, o ile nie są urzędnikami p aństwowy
mi, ani sędziami, składają na ręce przewodniczącego
przyrzeczenie treści następującej:
"Przyrzekam, ż e na pow.i erzonem mi stanowisku członka (za stę p cy członka) komisji uwłaszcz e
niowej przyczyniać się będę w swym zakres·i e dzialania: ze wszystkich s ił do sprawie dliweg o i bezstroonnego wykonania przepisów prawa, obowiązki swego
urzędu spełniać będę gorliwie i sumiennie, a tajemnicy urzędowej dochowam". .
.
2. Przyrzeczenie to winno być wypowiedziane
głośno, a treść jego podpisaną prze z przy jmującego
i skladającego przyrzeczenie z uwidocznieniem daty
złożenia przy,rzeczenia.
§ 11. Czł·onko wie komisji, względnie ich zastępcy,
otrz ymują za posiedzenia
wynagr odzenie
w wysok.ośC'i diet, pr zysługuj ących urzędnikom pań
stwowym w VIII st. st, ponadto zamiejscowi otrzyzwrot kO's ztów przejazdu furmanką, według
taryfy miejscowej, a: w razie konieczności ptzejazdu
koleją zwrot ko sztów biletu II klasy.
mują

§ 12. Nadzór na·d tokiem spraw komisji uwła
szczeniowej należy do właściwych okręgowych urzę
dów ziemskich.

§ 17. 1. W drożenie postępow ania uwłaszcze
nioweg·o komis ja uwłaszczeniowa stwierdza w drodze 0drębnej decyzji, powziętej na posiedzeniu jawnem. Na tern samem posiedzeniu może być przeprowadzona rozprawa i wydane orzeczenie.
2. W przypadku wycofania podania przez użyt
kownika lub wllJiosku przez wł' aściciela, decyzja komisji może zapaść na posiedzeniu niejawnem, o ile
strona przeciwna nie żą da uwła.szcz enia. Po powzię
ciu decyzji o wdrożeniu sprawa nie ulega umorzeniu.
§ 18. Komisja uwłaszczeniowa nie wdraża postępowania, gdy z treści podania użytkow.nika lub
wniosku wła ś ciciela oraz kwestj'o narjusza, wypełnio
nego w myś l § 16 i innych dokumentów, złożonych
przez strony w sprawie, wynika w sposób niewątpliwy:

a)

że grunty, o których uwłaszczenie chodzi,
leżą w gr.a nicach miasta lub mia's teczka

b)

że grunty, dz ier żawi one przez O'sobę, należącą
do kategorji osób, "rymienionych
w art. 4, przewyżs zają swym obszarem nor -

w rozumieniu art. 1;

my maksymalne, ustalone w p. d art. 1;
długoletni dzierżawc a (a·rt. 4), o którego u w łas zcze nie chodzi, posiada włas
ną z iemię
o obszarze, przekraczaj ą'2ym
normy maksymalne, ustalone w cz. 1, 5 i 7
ad . .50 usta wy z dnia 28 gru dnia 1925 l"o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P.
z r. 1926 Nr. 1, poz. 1).
De cyzję o niewdro żen iu postępowania poweź
mIe komisja na posiedzeniu ja w:nem.
lub e)

że

'" \ I '

4~4

przez jedną ze stron, nie może być stosowany
dowód ze świadków lub bie głych. Jednakże komisja
uwła'szczeniowa lub ok'rę gawa komisja ziemska mo2e niezależnIe od dowodów, złożonych przezstr.ony, przeprowadzać dochodzenie z urzędu.

§ 21. Komisja uwłasz·czeniowa: w decyzji
o wdr,oże.niu postępowania lub w innej decyzj~, któta może być powziętą na posie.dzeniu niejawnem,
mOże upb'wa:!nić przewodniczącego lub członków
kOltl1śji do przeprowadzenia z ramienia komisji
c.zynnoścł poszczególnych, jako to zbadanie sprawy I1,lł gt~nc:ie, zbadanie, czy zachodzą ~koHczn.ości,
p't2ewiaZlane wart. 23, przept.owadzeme szacunku
budynków, badanie świadków i biegłych, przeprowa·dzenie wyraźnego .opisania granic działki li t. p.
§ 22. Treść dobr.ow01nego układu winna być
wyratna i nie budzić wątpliwości. Ukł'ad dobrowolny Vfiini~n :z:awierać:
' l} dat.ę i miej,s~e zawarcia układu,
2) limi,ona i na:wiska układających się stl'on,
3} nazWę majątku; z którego uwłaszcz'oną jest
dtiałka i miejsce jego położenia (gmina, pow.);
4) wyratny óbsza'r uwła'szczonej działki i jej
granicę,
.
5} cenę habycia z zastrze'żeniem, że cena nabycia złożona będzie do sądu dla wydania komu
z praw,a należy.
.
§ 21. Ukła.d pólubo·w,rty może byćzawatty
prz,ed kt>mllSaTżem zi~trts kirrt lub hotarjuszem również
pt'żetl whiesieniem iwdatlia o uwłasz€zeriie. W razie
PfZedstaWienia llkł.adll polubowńegb do zatwierdzenia komisja uwłaszczeniowa wdraża postę pow anie
W UybiE! § 17 i ńcl. tem satl1em po·s iedzeniu może wyaae tH'żE!eze1'iłe w sprawie zatw.ie·r dzehi'a układu, o ile
sprawa nie wymaga uzupełniająeych dowsdów i wyjaśnień, p9~a złoioneni.i przez strony.
I

§ ~4. Prot okÓł ..tlohtoW,olnego układu, zawieranego wobec komisji tiWłaŚicźenio-wej, w~nien być
odeiytany stronom, przez nie przyjęty i podpisany
W bbechosci ktjmi,sji.
§ 2§. Przed powzięciem orzeczenia komisja
uwlaseczeniowa 'winna zbadać, czy nie zachodzą
okolicznośCi pr~ewidriane w rurt. 23.

§ 26. Sentencja wi·fitia cżynić zadość wymaga~
nLom p. a - d włączrti~ att 11 O.taż art. 13. Sent~iit:la w:bUUi. hyc pfEyttH::żona W dos łoWiłem brzmieniu w końcu mólyweWa.rlego tJiUci'. e.t1ia.

Nr. 25.

§ 21. 1. Obszar uwłaszczanej działki oraz jej
granice należy podać w orzeczeniu (sentencji) wyraźnie.

2. W razie niemożności wyraźneg,o ustalenia
.obszaru uwła:szczanej dzi.ałki na podstawie posiadanych przeż kom1sję dokumentów lub na pod.stawie
zgodneg-o oświadczenia stron - komisja uwłaszcze
niowa mO'że z ażądać od strony, na wniosek któr0j
zostało

wszczęte

postępowanie

uwłaszczeniowe,

przedstawienia dowodów pomiarowych ,i w tym przypadku dopiero po przedstawieniu dowodów wyda
orzeczenie. Ko.szty pomiarów ponoszą obie str.ony
po połowie.

piśmiennym, zł.o

żonym

.'

.l
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§ 19. Do postępowania uwłaszczeniowego
w komiij:i. uwłaszczeniowej i w okręgowej komisji
:me~k.iej mają zastosowanie odpowiednie przepisy
r.ozporząclzerua Ministrn :Reform Rolnych z dnia
12 marca 1924 r., wydane w porozumieniu z Ministrami Spra.wiedliw.ości, Rolnictwa :i Dóbr Państwo
wych .oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania U8ta~y z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie
dział, ania Ministra Reform RoLnych [. organizacj~
urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. zr. 1924
Nr. 28, pot. 281), w szczegó l ności §§ od 3 d.o 13 i od
23 do 36 włącznie, c ile rozporządzenie niniejsze nie
stanowi odmiennie.

§ 20. Przeciwko dowodom

""

§ 28.

Umotywowafie

orzeczenie

podpisuje

przewodniczący; odpis umotywowanegoorzeczerua
winien być wysłany stronom najpóźniej w ciągu 14
dni po .ogłoszeniu sentencji orzeczeńia.

§ 29. 1. Zaświadczenie o uprawomocnieniu się
orzeczenia komisji uwłaszczeniowej wydaje przewodniczący k.omis ji uwłaszczeniowej, po upTzedniem na-:łożeniu na ·oryginale orzeczenia klauzuli prawomocności.

2. Zaświadcze nia o wykonalności orzeczenia
okręgowej komisji zie:nskiej wydajepacwodniczą
cy komisji uwłaszczeniowej.
3. Zaświadczenie winno być zaopatrzone przez
wystawi'ającego podpisem oraz pieczęcią i posia'dać
liczbę. d2'Jie?nika, datę otaz steltlpel komisji uwła
szczemowej .
4. Odbiór zaświadczenia winie.n
dzony ,na piśmie.

być

potwier-

l>ó att. 12.

§ 30. Wysok,ość rocznego czynszu, który obotzyttsztlwt1ikÓw W r. 1913, wysókoś(; rocznej tenuty dzierżawnej, która ·t>bow:iązywa'ła wolnydh
ludzi i ·os t>by, oŻMt:zOhe Vi p. c ad. 1 w dniu
16/4 czerwca 1903 to ku otaZ długghHnieh dzierżaw
ców w r. 1913 udowodnić WMlhi użytkownicy zapomocą dowodów piigmienhych, a w pnypadku ich
braku - na podstawie zezhań świadków i biegłyeh
z zachoWaniem jedhak poslartbwien § 20.

wiążywa ł

§ 31. Jeżeli dzierżawcy, wymienieni w p. b
art. 4, zapłacili właścicielowi zaliczkę ha kupno
użytkowanej z'ie)11i, winnI oni uc:lowoclnic wysokość
uiszczonej zaliczki.
§ 32. Do pt'żelid:eniasum rilbloWydi titt . źł·e
te (ust. 3 li. 4 .art. 12) należy prżyjąć ii1ftoirl.ą 4i~8.
§ 331 Wa·rtosć budynków lub itlaH~rjałów
(ust. 2 art. 12), o ile strony nie d0jdą do zgody eg do
ceny, ustala się według cen miejs-ć'bwyt:!h, i.stnieją
cych wczasie dokonywania osż,wttWania prze'l!: kgmisję uwłaszczenłową·

Do art. 13.

§ 34. Układ dobrowolny w sprawie zlikwidoWartia i't~hV db kórtysŁat'iia ż ni~objętej uwhlszczetiieth cz ę ści majątku dotyć hćza.sbVlego własciei{!la,
wypływających z tytułu prawneg,o, titalittl1fl!iAjąUgo

Nr. 25.
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uwłaszczenie, mo.że być zawarty równocześnie z ukła

dem dobrowolnym D uwłaszczeniu, lub przed tym
ukła,dem. W przypadkach, gdy strony dojdą do po.rDzumienia w sprawie dDbrowolnego. układu D uwła
szczeniu, jednak j e po.rozumieją się co do. dobrowo.lnegD zlikwido.wania prawa: do. korzystania z ' nieobj ę
tej uwłaszczeniem części majątku dotychcza.sDwego
właściciela, w układzie ,do.bro.wDlnym o uwłaszcze
niu ułlileży ustalić istnienie tych praw oraz ich rozmiar.

§ 35.

Istnienie i rozmiar praw do kDrzystania
z nieobjęŁej uwłaszczeniem części mają tku dDtychczasowego. właściciela winien udo.wo.dnić UŻytkDW
nik. Ponadto ko.mis ja uwłas'zczenlO'W1a ma prawo
przeprDwadzać w tej mierze dDchDdzenie z urzędu.

.

§ 36.

Ustalenie

wartości

wykonywania przez

dzief'Żawców wymienionych p . c ad. 4, prawa do

korzystania z

nie,objętej uwłaszczeniem ozęśc.i

ma-

jątku dotychczasowego. właściciela dDkona kDmisja
uwłaszczeniowa na pDdstawie rzeczywistej UŻytko.
wej wartości wykonywania tych praw, posługując
się cenami miejscDwemi i o.pinją biegłych.

§ 37. Stwierdzenie i ujawnienie w charakterze służebności praw wodopoju, prze jazdu i przepę
du bydła należy ,zamieścić w o.rzeczeniu o uwła
szczeniu.
Do art. 14.

§ 38. Niemożność wypłacenia przez użytko
wnika jednorazO'W'o całej ceny sza,cunkowej uwł~
szczanych gruntów stwierdza kDmisja uwłaszczeni,o
wa na skutek podania uwłaszcronego po zasięgnię
ciu p,roŁokólamie stwierdzonej opinj~ co najmniej
dwóch ludzi miejscowych, oraz piśmiennej Dpinji
miejscDwych władz gminnych. '
§ 39. 1. Wniosek w S'p$awie przyznania użyt
ko.wniko.wi kredytu na zasada,c h art. 72 dla uwła
szczonych na gruntach państwowych i 73 dla uwła
szc210nych na innych gruntach z ustawy z dnia
2~ g'r udnia 1925 r. D wykDnaniu refDrmy rolnej (Dz.
U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1) ko.misja uwłaszcze
niowa ustala w odrębnej decyzji na pDsiedzeniu niejawnem po. stwi~dzeniu ruemo'żności wypłacenia
przez użytkownika jednorazowo całej ceny szacunkowej.
2. We wniosku korni'sji winna być podana wy-:
SOko.ŚĆ kredytu, umożliwiającego. jednDrazDwe za- ,
płacenie całej ceny nabycia Dra z uzasadnienie żgło
szenia wniosku i WySOkDŚĆ kredytu. ·
3. Odpis tej decyzji przewodniczący komisji
przesyła:
D uwła,szczonych na gruntach
państwDwych-dD okręgowego urzędu ziem-

al gdy chodzi

skiego,
bl gdy chodzi D uwłasZlczonych na innych g,r untach-do Państwowego Banku RDlnego. Jednocześnie przesyła do uwłaszczDnego. zawia,domienie D tern, . zawierające datę oraz
liczbę pisma, przy którem zDstał przesł'any
odpis decyzji.
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4. Gdyby z realizacji pDżyczki Państwowego
Banku RDlnego, udzielDnej w lista(:h zastawnych ZDstała otrzymana mniejsza kWDta, .niż przewidywał
wniosek komisji uwłaszczeniDwej, Państwowy Bank
R,olny prześle do okręgDwegD urzędu zietruikiego Ddpis wniosku komisji uwłaszczeniDwej wll'az z zawi~
dDmieniem D wysDkDŚci przyznanej przez Państwo
wy Bank Rolny po.życzki w listach zastawnych w celu przyznania przez o.kręgDWY urząd ziemskli dodatkowego. kredytu z funduszu za'pomóg i kredytu ulgowego do. wysokości, przewidzianej we wniosku komisji uwła"szczeniDwej.
5. Okresy spłaty p'Ożyczek ~ funduszu zapomóg i kredytu ulgoweg'O oraz należnDści zakredytowanych na mDcy art. 72 ustawy z dnia 28 g!'udnia
1925 r. D wykonaniu reformy rolnej winny być ustalane w zależności od stanu majątkDwego uwłas'zcza
nych przy zachDwaniu z as!ady , że półroczna rata nie
może być mniejsza od 20 złDtych.

!

\,

l.

~

.~

Do art. 15.

§ 40. Odwołanie od orzeczenia lub deoeyzji
Dniewdrożeniu pDstępowania mDże być zgłoszone
na piśmie i ustnie. W tym ostatnim przypadku mają
złlistoS<Dw, anie przepisy cz. 2 § 13. Oawoł'arue wniesiDne po upływie terminu właściwego., przewodniczą
cy kDmisjli uwłaszczeniowej wnosi na posie,d zenie
niejawne kDmisji uwła,sz,ezeniDwej, która o.r?=eknie
o niedDpuszczalno.ści odwDłania. Od decyzj,i tej służy
stronie prawo. odwDłania się do okręgowej kDmisji
ziemskiej w ciągu 7 dni po doręczeniu decyzjJ,.
§ 41. Przewodniczący komisji uwłaszczenio
wej odwoł'anie, wniesione we właś'ciwym terminie,
wraz z aktami ,s prawy przesyła do. o,kręgowej komisj:i ziemskiej przez Dkręgowy urząd ziemski, który
po. przygotowaniu sprawy p<Od względem prawnym
i faktycznym, a w r,a zie pDtrzeby po zażądaniu uzupełnienia odwołania, przekazuje sprawę okręgowej
kDmisji ziemskiej. \
Do art. 16.

§ 42. 1. Okręgow1a komisja ziemską przesyła
do powiatowego. urzędu ziemskiego. odpisy swych
umDtywDwanych orzeczeń dla dDręczenia str'DnDm.
PDwiatowy urząd ziemski doręcza stronDIń przesła
ny ,Ddp~s orzeczenia Dkręgowej komisji ziemskiej
W trybie art. 19 ustla wy z dnia 11 sierpnia 1923 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 90, pDZ. 706).
2. Skargi na orzeczenie okręgowej komisj~
ziemskiej winny być składane do Najwyższego TfY",
bunału Administracyjnego. z zachDwaniem postanDwień ustawy z dIliia 3 sierpnia 1922 rDku 'O Najwyż
szym Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R. P.
z r. 1926 Nr. 68, poz. 400). Odpisy orzeczeń okręgo
gowej k,omisji ziemskiej, doręczane stronom, winny być opatrzDne pouczeniem CD do. trybu i terminu
zaskarżenia do Najwyższego. Trybunał1ł AdminisŁroa~ne~.
.
Do art. 17.

§ 43. Dla przepisania tytułu własnośel w księ
gach wieczystych mogą być zgło.szone · do wydziału
hipDtec,znegD, jako. dDwód nabycia prawa własności
przez użytkownika:

"

"
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a) odpis orzeczenia komis ji uwła szczeniowej
wraz z zaświadcze niem p rzew J dniczą · :e g o
komisji uwłaszczeniowej o upj:awom ,)cnieniu się orzeczenia, wydanem w my śl ust. 1
§ 29 albo
h) odpis orzeczenia okręgowej k omis ji ziemskiej wraz z zaświadczeniem przew o dni cz ą 
ceg.o k'o misji uwła'szczeniowej, o wykonaJ no ści orzeczenia okręgowej komisj'i ziemskiej, wydCiJnem w myśl ust. 2 § 29.
Do art, 19.

Za pod stawę
służy decyz ja
uwłCiJS zczeniowego .

§ 44.
(adnota cji)

·do wniesienia ostrze ż enia
o wdrożeniu pos tępowania

Do art. 20.

§ 45. Żądanie wydania zaświadczenia, przewidzianego w ust. 2 art. 20, mo ż e nastąpić r ó wnocześ
nie ze złożeni em podania o uwła szczenie. Żądani. e
t,o może być zgłoszon e na piśm ie lub ustnie z zasto sowaniem postanowień cz. 2 § 13.
Prz ewodnic zący komisji uwłaszczeniowej lub
okr ęgowej komisji ziemskiej w toku po stę po wania
uwłaszczeniowego od chw:iJi zapadnięcia decyz ji
o wdrożeniu po s tępowania aż do chwili uprawomocnienia s ię orzeczenia o niepr zyzn aniu u żytko wniko
wi p rawa do uwłas zczenia - winien żą dane zaświadczenie wydać n iezwł o c znie. Treść zaświadcze

nia ni.e wiąże komi sji uwła szczeniowej przy ronvaż aniu sprawy o uwła szcz eniu i w niczem de przesą d za treści oneczenia o uwłaszczeniu.

§ 46.
niego
rzy:

Zawieszenie pow ództwa, w myśl ostatart. 20, nie słu ży użytk'ownikom, któ-

ustępu

a) nie ui s zc za ją pr zypadaj ący ch na nich opłat
w ,o dpowiednich terminach, jednak powództwa:, oparte na nie uisz cz eniu .opłat za czas
do dnia 24 stycznia 1929 roku, ulegają zawie's zeniuj
b) wprowadzają na użytkowanych gruntac h
ur zą dze nia handlowe lub pr z emys łowej
c) d ewastują majątek.
Do art. 22.

§ 47.
Właściciel
uwłaszczanych
gruntów
w przypadku, gdy doma gać się b~dz i e zast oso wania
do niego po st anowień art. 22, winien z ło żyć tej komisji uwła szcz eniowej, która ma orzec o wyk lucze niu z wyłąc z enia odpowiedniego obszaru o św iadc z e
nia o wszystk ich, pos iadanych pr zez nie go nieruchomościac h zi cmskich na obszarze R zeczyp ospolitej
Po lsk iej , względn i e o niepo siadaniu n a obszarze Rzeczypospolitej P olskiej innej nieru c homo śc i ziemskiej,
prócz uwłas z czanej. O świadczenie to winno być zao pa trzone podpisem wła śc iciela należycie uVJierzyt elnionym.
§ 48. Wykluczenie ,z uwłaszc z enia d ziałki ,
potrzebnej dla zac h owa nia przez wła ścicie la ob szaru , niepr z ekracz a jącego norm maksyma lnych, nie
m o:e nG.stąpić p rz e d wydaniem or zecz eń.o uwła-

Nr. 25.

szczeniu wszystkich gruntów tego właściciela , do
których ustawa z dnia 20 czerwca 1924 roku ma zastosowanie.

§ 4? W przypadku konieczności zastosowania przepisów art. 22 komisja uwła szcz eniowa prze d
w ydaniem orzeczenia o zwolnieniu od uwłaszczenia
gruntu na mocy tego ż art. 22 winna się porozumieć
z urzęda mi ziemskiemi i otrzymać od nich o świ ad
czenie, wskazujące obszar, odpowiadający wymaganiom ustępu 2 art. 22, którego objęcie przez dzierżawcę jes t fakt ycznie natychmiast mo żliwe.
P rze d
otrzyma niem tak'iego oś wiadczenia art. 22 nie może
być zastosowany.
§ 50.
Komisja uwł aszcz eniowa, orzekając
o zwolnieniu 'o d uwłaszczenia dz i a łki, winna ustalić
cenę, za jaką dz ier żawc a tej d z iałki ma prawo nabyć odp~wiedni obszar gruntu, wskazany w temże
orzeczemu.
Do art. 23.

§ 51. 1. Zgodę na przeniesienie budynków
winien użytkownik wyrazić na p iśm ie lub
ustnie do pr'otokółu.
2. Niewyrażen ie zgody przez użytkownika na
przeniesienie tr wa łych budy nków z jednej działki nie
stanowi pr zeszkody do wyznaczenia użytkownikowi
zamiast pozo s t a ł yc h dzi ałek nie za budowanych odpowiednika pod względem gospodarczym na gruntach tegoż wła'ściciela w innem miej scu.
3. K,omisja uwła szcze niowa winna ustalić termin na przeniesienie budynków. Termin ten winien
b yć wskazany w orzeczeniu.
4. Termin na przeniesienie budynków nie może
być dłuższy p onad trzy lata.
trwałych

§ 52. 1. Za trwałe budynki wrozumien,iu
art. 23 należy uwa żać budynki murowane.
2. Posiadanie choć jednego budynku murowanego należy uważać za posia danie budynków trwałych .

§ 53. Uzyskanie kredytu na przeniesienie budynków uskutecznia się w trybie rozporządzenia
Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927
roku wydane.go w porozumieniu z .Ministrem Skarbu
o pań stwowej pomocy kredytowej przy scalaniu
grun tów (Dz. U. R. P. Nr. 6, po,z. 36) , zmienionego
rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 11, po z. 90).
Z dniem We) SC'la w życie niniejszego
tra ci moc obowiązujacą rozpor z ądze
nie Ministra Reform Rolnyc h , wydane w po roz~ 
mieniu z Ministre m Sprawiedliwości z dnia 29 kwiet111a 1925 roku (Dz. U. R . P . Nr. 65, po z. 457).

§ 54.

ro z por ządzenia

§ 55. Rozporządzenie niniej sz e wchodzi w ży
cie z dniem ogło s zenia ;
Minister Reform Rolnyc h : W itold Staniewicz
Minister

Sprawiedliwości :

St. Car

ZałąqDlk do § 16 rozp. Min. Ref.
Roi w poroz z Min. Sprawie dl. z dn.

12.

Jakie prawa poza użytkowaniem gruntów słu
użytkownikowi (wypas, przegon, wodopój
i t. p.) .
żą

28 marca 1929 r. (poz. 267).

,

,

KWEST JONARJUSZ
Do repertorjum Komisji
wiatowym

Uwłaszczeniowej prZY Po-

2.

3.

Imię

. .

5.

.

Użytkownik

.

.

.

Właściciel

.

14.

Czy w umowie zastrzeżono prawo wykupu przez
użytkownika gruntów

15.

Jaka cena umówiona za użytkowanie lub do
jakich świadczeń zobowiązany użytkownik
(obecnie i w czasie służącym za podstawę akreślenia ceny wykupu).
:
.
•
•
•

użytkownika

.

.

.

.

ściśle

granice

17.

•

.

li

:-:

Ił

i

.

II. Ustnej (z kim, data)

'i

19.

..

20.
21.

...

.

.,,'

..

...

IV. Decyzji władz (jakich, t jakiej daty)

~

~

"

Czy umowę zawarł osobi ś cie użytkownik .
. lub za w arł (taki to) .
.
.
. od którego petent nabył prawa
w drodze (kupna, sprzedaży, spadku i t. p.)
kiedy
dowodem czego jest
..

10.

Czy obszar i granice posiadania faktycznego
zgodne s~ z umową

11.

Czy umową objęte zostały
we i ha.ndlowe i jakie .

.

,

,

,

.

.i

.

i

,.
..

.

i kiedy
.
.
.
.
•
Wiele użytkownik pos-iacla (koni, krów, owilie,
świń ~ rubrykę' tę wypełnia się o ,ile podanie
o uwłaszczenie składa uiytkownik) •

·c.zy

...".."

użytkownik

posiada własne grunty i gdzie
(miejsce, gmina i powiat)

. 0 vbszarzę ogólnym
..
""
.
Komu ui sz czał użytkown.ik tenutę dz l erzawną
lub czynsz (właścicielowi, do sądu, do Kasy
Skarbowej)

. .

III. Decyzji sądu (kiedy i jakiej)

9.

..

~

Utytkuje grunty w charakterze (b. czynszownika, b. wol neg o człowieka, długole tniego dzierżawcy, użytkownik a p . c art. l)
Użytkuje z mocy :
L Umowy pi ś miennej (jakiej, notarjalnej, prywatnej, data)

.

.

.

może:
~

~

.

18.

,

""""".4o

z czyjego materjału

(plany, dokumenty)

.

,

. czyim ko,szŁem postawione •
,

P9wyższy obszar stwierdżony być

.

,

Czy użytkownik posiada budynki na użytkowanej ziemi .
. jakie i z jakiego materjału
(dom mieszkalny, stodoły i t. p.)

1.

O obszarze ogólnym . '

.

,

,

I

~

i t. d.

.

.

.

• ile .

~

8.

.

,

16.

2.

7.

.

zamieszkuje w

każdej działki.

6.

.

•

~ilu·działkach· użyti{Q'\~~ili' uży'tkuje' gru~ty . ..
Opisać

,

Na jakiej podstawie

"

zamieszkuje w
gm. .
.
.
. pbw.
Użytkuje g,runty majątku (kolonji)
.
. gm. .
. pow.
własność (.imię i nazwisko)
~

4.

i nazwisko

,

13.

Ziemskim w ......................... _...................·

Urzędzie

Nr ........................... ..
1.
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.
zakłady przemysło

22.

~

.

·

" " " .

~

·

.

.,

,

,

Czy była przerwa w uis zczaniu tenuty d%iertawnej, lub czy nszu (o ile była, to dlaczego) .
"

Na dowód uiszczenia tenuty dz ierżawnej, lub
czynszu użytkownik może przedstawić (kwity
z jakiego czasu i t. p.)

.

,

Jakie dokumenty (patrz ,s pecyfikacja p. 24 niniejszego kwestjonarjusza) na popa,r cie powyż
szych okoliczno ści posiada użytkownik, a jakie
właściciel

.

23.

,
..
,
,
,
,
,
,
,
,
Ja'kie z powyższych okoliczności, wobec braku
dokumentów, mvgą być udowodnione św.i,adka
mi, jacy świadkowie (imię, nazwisko i nriejsce
zamie.szkania), jaką ok,o l iczność każdy z podanych świadków może stwierdzić

Dziennik UsŁaw. Poz. 267 i 268.

458
24.

Jakie dokumenty przez podpisanego zostały zło
do podania o uwłaszczenie ,
a) Podstawa użytkowania: (umowy, decyzje
i t. .)
,

żone

I

•

..

..

..

..,

J

b) Plany i dowody stwierdzające obszar:
1) gruntów użytkowanych
2) gruntów włas~ych
•

.

.

.

I
~
'

ł"

•

•

•

•
I

~,

• m..

"

19.

I

H

• roku.

Podpis petenta (właściciel użytkownik) ,

,

I

. ,

d) Kwity (lub inne dowody wpłaty)

Dn:ia •

I '

I

c) Dowody własności (użytkownika) ~
•

J.

I

. .
,

Podpis sekretarza Powiatowego przędu
Ziemskiego . . • • • • • • •

268.
MINISTRóW

ROZPORZĄDZENIE
SPRA WIEDLIWOśCI
WEWNĘTRZNYCH

I SPRAW

z dnia 30 marca 1929 r .

.
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3) jeżeli funkcjonarjusz policji państwowej
obecny w sądzie w charakterze urzędowym lub jako świadek, udaje się z sądu do rejonu posterunku
(komisarjatu) lub przez rejon posterunku (komisarjatu), w którym należy doręczyć wezwanie pilne
ze względu na zapobieżenie odroczeniu rozprawy
głównej lub apelacyjnej;
4) jeżeli sędzia śledczy lub prokurator dokonywa czynności poza budynkiem 'sądowym, a wezwanie dotyczy osoby, której przesłuchanie bezzwł,oczne lub na miejscu czynności sędzia lub prokurator uzna za: konieczne;
5) jeżeli sędzia śledczy lub prokurator zarzą
dza odszukanie osoby, nieznanej z a,dresu, z jednoc'Zesnem doręczeniem jej wezwania;
6) jeże,Ji sędzia • śledczy lub prokurato,r ze
względu na cel śledztwa lub dochodzenia, który
w razie opóżnienia lub innego sposobu doręczenia
byłby udaremniony, zarządza wezwanie oznaczonej
osoby do bezzwłocznego stawienia się (lub w ciągu
kilku godzin), przewidując na wypadek nieusprawi edliwionego nie stawiennictwa bezzwłoczne sprowadzenie przymusowe;
7) jeżeli doręczenie zarządzono w postępowa
niu doraźnem.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1
pkt. 1 i 2 doręczenie przez policję państwową można
zarządzić tylko poleceniem pisemnem za zezwoleniem i podpiserri kierownika sądu względnie prokuratury (wydz iału - oddziału - zamiejscowego).

'

w sprawie

doręczania

pism ' sądowych prz,e z policję

państwową.

Na podstawie art. 145 l,i t. b) rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r.
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, p<lZ. 257)
za:rządza się co następuje:

§ 1. Prócz wypadku przewidzianego wart. 145
lit. a) rozponądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U.

R. P. Nr. 28, poz. 257) policja

państwowa doręcza

pisma: sądowe w następujących wypadkach:
1) jeżeli adresat prowadzi taki tryb życia (podróżujący, włóczęga, bezdomny i t. p.), że celem doręczenia do rąk własnych konieczne jest czuwanie
nad jego zjawieniem się w miejscowości, w której
znajduje się posterunek lub komisarjat policji pań
stwowej;
2) jeżeli wezwanie do stawienia się usiłowano
doręczyć przez inny organ, który stwierdził, że adresat kilkakrotnie uchylał się od doręczenia, a sąd doręczenie do rąk własnych postanowił ponowić;
Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 1 pkt. 3
hmkcjonarjusz policji pań s twowej moźe bądź dorę
czyć wezwanie o'sohiście, bądź celem doręczenia
wręczyć je za potwierdzeniem pisemnem policji pań
stwowej danego rejonu (po sterunkowi - komisarjat,owi), właściwej zaś władzy gminnej tylko wówczas,
jeżeli co do doręczenia w porę niema żadnych wą1pliwości; wręczenie woźnemu sądowemu sądu grodzkiego jest dopuszczalne, jeżeli nie powstanie stąd
zwłoka i doręczenie. ma nastąpić w siedz,i bie sądu
grodzkiego.
§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1
pkt. 4, 5, 6;. 7 dopuszczalne jest także ustne we'piła
nie odnośnej osgby 216. pośrednictwem funkcjonarjusza policji państwowej, jeżeli według ' obowiązują
cych pt"zepi.sów wezwanie pisemne nie jest konieczne.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze ohowiązuje od
dnia 1 kwietnia 1929 r.
-Minister Sprawiedliwości':

St. Car

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

NI! 30130.

Sprawiedliwości.

45798 P

Cena 40 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe
Prenumerate uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszciególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych
pocztowych niezwłocznie po otrzyma.iu następneiokolejneio numeru.
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opłacaj,

zł.

urzędów

