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458 Dziennik UsŁaw. Poz. 267 i 268. Nr. 25. 

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

i t. .) , 

I 

• .. .. .. .., J 

b) Plany i dowody stwierdzające obszar: 
1) gruntów użytkowanych J. 

2) gruntów włas~ych 
I 

~ . I 
• 

• . . ' ł" I 

c) Dowody własności (użytkownika) ~ I 

• • • • ., I 

d) Kwity (lub inne dowody wpłaty) H I 

Dn:ia • • m.. " 19. • roku. 

Podpis petenta (właściciel użytkownik) , . , . 
Podpis sekretarza Powiatowego przędu 

Ziemskiego ..••••••• 

268. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRóW SPRA WIEDLIWOśCI I SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 30 marca 1929 r . 
. ' 

I ' 

w sprawie doręczania pism ' sądowych prz,ez policję 
państwową. 

Na podstawie art. 145 l,it. 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 (po
dróżujący, włóczęga, bezdomny i t. p.), że celem do
ręczenia 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 adre
sat kilkakrotnie uchylał się od doręczenia, a sąd do
ręczenie do rąk własnych postanowił ponowić; 

3) jeżeli funkcjonarjusz policji państwowej 
obecny w sądzie w charakterze urzędowym lub ja
ko świadek, udaje się z sądu do rejonu posterunku 
(komisarjatu) lub przez rejon posterunku (komisa
rjatu), w którym należy doręczyć wezwanie pilne 
ze względu na zapobieżenie odroczeniu rozprawy 
głównej lub apelacyjnej; 

4) jeżeli sędzia śledczy lub prokurator doko
nywa czynności poza budynkiem 'sądowym, a we
zwanie dotyczy osoby, której przesłuchanie bez
zwł,oczne lub na miejscu czynności sędzia lub proku
rator uzna za: konieczne; 

5) jeżeli sędzia śledczy lub prokurator zarzą
dza odszukanie osoby, nieznanej z a,dresu, z jedno
c'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 nieuspra
wi edliwionego niestawiennictwa bezzwłoczne spro
wadzenie 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 zezwole
niem i podpiserri kierownika sądu względnie proku
ratury (wydziału - oddziału - zamiejscowego). 

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 1 pkt. 3 
hmkcjonarjusz policji państwowej moźe bądź dorę
czyć wezwanie o'sohiście, bądź celem doręczenia 
wręczyć je za potwierdzeniem pisemnem policji pań
stwowej danego rejonu (posterunkowi - komisarja
t,owi), właściwej zaś władzy gminnej tylko wówczas, 
jeżeli co do doręczenia w porę niema żadnych wą1-
pliwości; wręczenie woźnemu sądowemu sądu grodz
kiego jest dopuszczalne, jeżeli nie powstanie stąd 
zwłoka i doręczenie. ma nastąpić w siedz,ibie sądu 
grodzkiego. 

§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1 
pkt. 4, 5, 6;. 7 dopuszczalne jest także ustne we'piła
nie odnośnej osgby 216. pośrednictwem funkcjonarju
sza policji państwowej, jeżeli według ' obowiązują
cych pt"zepi.sów wezwanie pisemne nie jest konieczne. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze ohowiązuje od 
dnia 1 kwietnia 1929 r. 
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