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wynagrodzenia odi icza się od wynagrodzenia , p rzy
padaj ącego not a rjus zowi za spor z ą dzenie aktu . 

Art. 17. Za s-porzą dzenie c zynnośc i, wymienio
nych w art. 2, 3 i 4 ninie jsze j ustawy, na żądanie 
Skarbu Pańs twa, p olskich zakładów pal1s twowych 
i m'ono'polów, j e żeli wynagro dzenie no ta rjusza opła
ca Skarb , lub pomienione powyże j zakłady, notarjusz 
za sporzą dz zni e tych aktów, o ile s uma a k tu nie prze
kracza 10.000 zł. , pobiera pełne wynagrodzenie, 
a o ile suma ak tu prze krac za 10000 z ł., t o za p ier
wsze 10.000 z ł . pe łne wynagrodzeni e, a od r eszty 
l j4część wy,nagrodzenia, okr e ślon eg o wart. 2, 3 i 4; 
w każdym za ś raz ie wynagrodzeni e not arjllsza nie 
może przek rac zać dwóch tysięcy zło tych . 

Z ulgi w ustępie pierwszym wymienionych, ko
rzystają również ins tytucje ubezpieczeń społecznych 
o eharak ter ze p ub liczno - pra wnym, cechy i izby rze
mieśln i cze; z ulg powyższych ko rzysta;ą t a kże zwią
zki komunalne , o ile zawierane przez z\,,'iąz k i umo
wy dotyczą zakładów użyteczności publicznej, nie 
oblic zonych na zysk, jak np.; szpitale , przy tułk i, do
tny ubogich , schro niska, domy ralunk:Jl,I! e, ochro;l ki 
i inne zak łady dobro c zynnośc i; czyte lnie ludowe, za
kłady na uk owe, s t r aże po żarn e i t. p. 

VI razie wątpliwości w poszczegól nym wypa d
ku Minister Spraw ie d; iw o~c: i na zasadzie wniosku 
strony interesowanej, rozstrzyga w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnę trznych osta tecznie , czy 
dany zak ład ma charakter użytecz nośc i publicznej 
i czy jest obliczony na zysk . 

Wreszcie ulgi, w ustępie pierwszym wymienio
ne, s to sowane są do ak tów prawnych, wyliczonych 
wart. 2, 3 i 4 ninie j·sż ej ustawy, z działanych w wy
konahill ustawy z dnia 17 gru dnia 1920 r. (Dz. U. R. 
P . z 1921 t. Nr. 4, p.oz. 18) wraz z póżnie j sz emi zmia 
nami. 

Art. 18. Art. 4 ninie jsze j usta wy w stosun ku 
do notarjuszów, urżęd ujących w o:ębie sądów okrę
gowych w B iałymsto ku, Łucku i R ówn em, oraz 
w obrębie sądu apelacyjnego w Wiinie, uzupełnia się 
w sposób nas tępujący : 

a) t a oblatę dokumentów (ar t. 146 ust. 
not.) w wypa dkach, gdy prawo obow iązu
jące na tak ą fo rmę sporządzenia do ku men
tu zezwala, notar jusz pobiera połowę opłaty, 
wskazane j wart. 4 niniej sze j ustawy ; 

bl za wciągnię c ie dokumen tu do k s i ę -
gi aktów no tar jusz pobiera za każdą stro nę 
k,sięgi (li c zą c r ozpoc zę tą stronę za całą) po 
najmniej jednak •• 

3 zł. 
10 zł. 

Art. 19. Za sporzą d z e n i e c zynno śc i , nieob j ę
tych ta ksą t1'in i ej s z ą, notar jusz moż e pobrać wyna
grodzenie według umowy z osobami interesowanemi. 

W wypadku dokonania czynnoś ci, przewidzia
nych wart. 2, 3, 4 i 5 ta ksy niniejszej , lecz wyma:;a
jących wyjątk owo dużego na kładu pracy i czasu , no
tarjusz może pobrać wynagrodzenie wyższe , le cz 'nie 
przenoszące dwukrotne go wynagrodzenia, przewi
dzianego w taksie n iniej sze j. 

t ak w jednym, jak i w drugim wypa dku intere
~owanemu słu ży w terminie d wutygodniowym od 
sporządzenia <; zynIlJości skarga do prez,esa właściwe-

go sądu okręgowego o usta lenie wynagrodzenia:. Pre
zes sądu rozs tr zyga ostatecznie. 

Art. 20. Ani notarjuszowi, ani osobom pracu~ 
jącym w jego kahcelarji, nie wolno żądać żadnych 
kw ot, ponad przewidziane w niniej,szej taksie, 
a w szczególnośoi za opracowanie projektu aktu. 

Art. 21. Nota rjusz obowiązany jest na każdym 
sporządzoriym przez siebie dokumencie wymienić 
wyso kość pobranych opłat i wynagrodzenia z powo
łaniem odpowie.dnieg1o p rzepisu ta ksy hotarjalnej 
i z wyrażnem wskazaniem nadwyżki lub wynagro
dzenia, pobra nych w myśl art. 19. 

Art. 22. Ta ksa niniejsza pO'w ~nna być wywie
szona w kanc elarji notarjusza w miejs cu widocznem 
i Qostępnem . 

Art. 23. Minister Sprawiedliw oś ci w potożu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnę trzrtych władny 
będzie na przeciąg lat pięc iu od dnia wej ścia Vi zy
cie nini ej szej usta.wy rozciągnąć ulgi, przewidziane 
w art. 17, na nowoorgani zuj ące s ię lub powiększane 
prze d s ięb i ors t wa w zakre,sie przetwórczego przemy
słu żywności ow ego, ważnego dla aprowizacji kraju. 

Art. 24. A rt. 8 ustawy Towarzys twa Kredyto
wego Ziemskiego w Królestwie P olskiem (Dz. U. R. 
P. z 1922 r . Nr. 79, p oz. 720) otrzymuj e brzmienie na
s tępuj ąc e : 

"Za czynnośc i , dokonywane na zasadzie niniej
szej ustawy, no tarjusze pobierają wyn agrodzenie we .. 
dług taksy dla nota r juszów. " 

Art. 25. Ustawa ninie'jsza w niczem nie uchy
bia przepisom art. 89 us tawy o wyk onahiu reformy 
rolnej (Dz. U. R. P . z 1926 r . Nr. 1, poż . 1). 

Ar t. 26. Wykonanie niniejs zej ustawy porucza 
się Minist rowi Spra·w i e dl iwości . 

Upoważnia się Mi nistra Sprawiedliwości do 
wydania w cią ?, u r oku od da ty wej śc ia w zyc ie ni
nie jszej ustawy ta ksy wynagrodzenia notarjuszów 
dla poz o st a łe j czę ś ci Pańs twa. 

Art. 27. Ustawa nini ejsza w chodzi w życie 
piętn astego dnia po ogłosze niu. 

Prezydent R zeczyp ospolitej : 1. Móścicki 
Prezes Rady Ministrów: K . Barlei 
Minister Sprawiedliwośc i: St. Car 

276. 
Na mocy ar t. 44 Konstytuc ji ogłaszam ustawę następu

j~cej tre ści: 
USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, 
oddanych w toku parcelac ji w pos:adanie nabyw
ców, na obszarze województw: krakowskiego, lwow-

skiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. 

I. Postanowienia ogólne. 

Art. 1. 1. Ustawa niniej'sza ma zastosowanie 
w wypadkach, gdy chodzi o uz,godnien,e ze stanem 
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faktycznym scanu l:·. : ai c.:: = :-z ~ o nizi'C!chomości, od
danych w toku parcelacji w fizyczne p osiadanie na
bywcom przed dniem wej ścia w życie ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. '0 wykona niu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), t. j. 9 stycznia 
1926 r. na obszarze województw: krakowskiego, 
lwowskiego, stani sławowskieg o i tarnopolskiego. 

2. W raz'ie uwzględnienia przez sąd wniosku 
okręgowego urzędu ziemskiego zastosowanie unor
mowanego w nin iejszej ustawie postępowania wyklu
cza: możność zarządzenia wykończenia parcelacji tej 
że nieruchomości lub zastosowania do niej przymu
sowego wykupu w trybie p.a) cz. 1 art. 3. art. 63 
i cz. 5 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wy
konaniu reformy ro lnej (Dz . U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, 
poz. 1) albo rozpo·rzą dzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia: 6 marca 1928 r. o skutkach narusz e
nia przep~sów przy parcelacj i prywatnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 27, poz. 247). 

Art. 2. 1. Postępowanie wszczyna okręgowy 
urząd ziemski przez postawienie przed wła śc ~wym 
sądem hipotecznym (art. 6) wniosk n o wydzielenie 
nabytej w toku pa'rcelacji niernchomości z po
s ia.dłości szczepowej, właścicie l a hipote czn ego 
i o utworzenie dla niej nowe~o vlykazu h:potecz
nego oraz dokonanie wp: su praw'a ",' lasno~c i na r zecz 
wprowadzonego w posiadanie nabywcy, albo o dopi
sanie wydzielonej nieruchomości do już istnicjące ;: o 
wykazu hipotecznego. Wniose k może być posta wio
ny bądź z urzędu, bądź na żądanie właściciela hipo
tecznegQ posiadłości szczepowej, bądź też na ' żąda
nie wprowadzonego w posis.danie nabywcy lub jego 
następców, w każdym przyp,adku po uprzedniem 
uzyskaniu zezwolenia Ministra Reform Rolnych. 

2. Miniister Reform Rolnych nie odmówi ze
z,wolepia (cz. 1), wyjąwszy gdyby zastosował wykoń
czenie parcelacji lub przymusowy wykup w trybie 
przepisów wymienionych w cz. 2 art. 1. 

3. Właściciel hipoteczny posiadłości szczepo
wej i na.bywca, będący w posiadaniu nieruchomości, 
nie mogą wystąpić przed sądem samoistnie z wnios
kiem, określo,nym w 'cz . 1. Wniosek, postawiony 
przez urząd ziemski, w razie uwzględnienia go przez 
sąd , zastępuje wszystkie prawnie wymagane za
twierdzenia lub zezwolenia ze strony urzędów ziem
skich. 

Art. 3. Ustaw,a niniejsza ma zastosowanie bez 
względu na to, czy osoba, która zbyła nieruchomość 
w drodze parcelacji, je1st osobą fizyczną lub prawną, 
czy może zbywać majątek tylko pod warunkiem za
twierdzenia przez sąd sprawujący nadt ór z tytułu 
opieki, kurateli, fideikomisu, fundacji lub prLez wła
dzę administracyjną, jako władzę nadzorczą, 

Art. 4. Przepisy ,pro'cedury cywilnej mają za
stosowanie do postępowania unormowanego niniej
szą ustawą, o ile chodzi o koszty, .doręczepia wezwań, 
czas okresy, terminy rozprawy, wydawanie zarządzeń 
celem przeprowadzenia rozprawy, kierownictwo 
procesowe, ustną rozprawę, dowody, uzasadnienie 
uchwały, przywrócenie terminów i rekurs. 

II. Wymogi formalne wniosku. 

Art. 5. 1. Wniosek, okreslony w cz. 1 art. 2, 
winien zawierać: 

a) oznaczenie parcel gruntowych lub części 
parce.! grun towych, których wydzielenia 
żąda okręgo'wy urząd ziemski z wymienie
niem liczb katastra']nych i obszaru oraz z do
ł ączeniem w razie potrzeby planu podziału, 
odpowiadającego wymogom przepisów in
strukcyj katastralnych; 

b) ozn ~lc zenie tytułu i czasu objęcia w posi~da
nie działek przez nabywców i i'ch następ
ców z równoczesnem wymienieniem ' środ
ków dowodowych; 

c) o świadczenie osób, mających prawa rzeczo
we na szczepowej posiadłości, wpisane 
w księdze gruntowej, że zgadzają się na bez
cię żarowe wydzielenie nieruchomości; 

d) w bra ku tego oświadczenia osób rzeczowo 
upr a wnionych , wymienienie ich imion i na
zwis!, oraz miejsca zamieszkania; 

e) wyszczególnienie imion i nazwisk oraz mIeJ
sca z 'Lnieszkania właścicieli hipotecznych 
posiadłośo! szczepowej ora'z wprowadzo
nych w posiadanie nabywc ów lub ich na
stępców, o ile obecni posiadacze .nierucho
mości nie są pierwotn ymi nabywcami par
celacyjnymi. 

2. W nio sek należy złożyć do sądu w takiej ilo
Sct egzemplarzy, aby obok egzemplarza przeznaczo
nego do l.:żytku sąd'owego tak właściciel hipoteczny 
po siadłości, jaki każ da z osób uprawnionych rzecz'o
wo , oraz posiadacze, a także urząd skarbowy podat
ków i opłat skarbowych , w którego okręgu położo
na jes t nieruchomość, mogl i otrzymać po jednym 
egzemplarzu wniosku. 

III. Właściwość sądu. 

Art. 6. 1. Wni osek, przewidziany wart. 2, 
skła'da okręgowy urząd ziemski do sądu, prowadzą
cego k s ięgę gruntową dla nieruchomości, podlegają
cych wydzieleniu. 

2. Jeżeli wniose k dotyczy posiadłości, wpisa
nej tak w księgach tabularnych sądu okręgowego, jak 
i w k siędze gruntowej sądu grodzkieg,o, wówcczas do 
przeprowadzenia postępowania w myśl niniejszej 
ustawy jest właściwym sąd okręgowy. 

3. Przeciw orzeczeniu o właściwości niema od
rębnego śr.odka p1'awnego. 

IV. Zarządzenia przygotowawcze sęcziego hipo
tecznego. 

Art. 7. Sędzia hipoteczny (art. 6) bada treść 
wniosku pod względem formalnym oraz stan hipo
teczny posiadłoś ci, z której ma być wydzielona nie
ruchomość , i zarządza wpis adnotacji do księgi grun
towej posiadłości szczepowej o zgłoszeniu wniosku 
o wydzielenie nieruchomości. Adnota,cja ma ten 
skutek, iż prawa rzeczowe, później wpisane, nie sta
nowią przeszkody przeciw wyd~ieleniu nieruchom'Q
ści w stanie wolnym od tych praw. 
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Art. 8. Sędzia hipoteczny zarządza w razie po
trzeby uzupełnienie wniosku, wyznaczając odp,owied
ni termin olcręgowemu urzędowi ziemskiemu, a t~ 
pod rygorem wykreślenia adnotacji uskutecznionej 
w myśl art. 7. , 

Art. 9. 1. Po otrzymaniu wniosku sędzia hi
poteczny wzywa wszystkie osoby, mające na posia
dłości szczepowej prawa rzeczowe, wpisane w księ
dze gruntowej, 00 do których nie złożono oświadcze
nia w myśl p. c) cz. 1 art. 5, jak również właściwy 
urząd skarbowy podatków i opłat s karbowych - do 
oJwiadczenia w ciągu dni 14, licząc od dnia doręcze
nia wezwania, czy zgadzają się na bezciężarowe wy
dzielenie nie,ruchomości, przyczem brak ,oświadcze
nia się w tym terminie będzie uważany za wyrażenie 
zgody, co należy zaznac zyć w wezwaniu. 

2. Wezwanie do osób, mających prawa rzeczo
we, doręcza się trybem doręczenia skargi. O ile do
ręczenia do rąk własnych nie mo'żna uskutecznić, sąd 
ustanowi kuratora, któremu doręczane będą wszyst
kie wezwania i .zawiadomienia ze skutkiem prawnym. 

V. Wyznaczenie terminu rozprawy. 

Art. 10. 1. Równocześnie z wydaniem zarzą
dzeń w myśl art. 7 i 9 sędzia hipoteczny wyznacza 
termin do ustnej ro.zprawy w czasie nie dłuższym niż 
6 tygodni. 

2. Na rozprawę należy wezwać: 
aj okręgowy urząd ziemski, który zgłosił wnio

sek w myśl ,art. 2, 
b) właścicieli hipotecznych posiadłości szcze

powej, z której ma być wydz,ielor:a nieru
' chomość z równoczesnem polece.mem, aby 
przed rozprawą przedstawili swoje zarzuty 
i podali środki dowodowe, ' . 

c) posiadaczy nieruchomości, która ma byc 
wydzielona:, . 

d) osoby, mające na posiadłości ,szczepowe} 
prawa rzeczowe, wpisane w księdze grun
towej, z wyjątkiem tych, co do który:h uz,y
skano zgodę na bezc.iężarowe wydzlele~ll~, 
,ora,z tych, które w wyznaczonym termlme 
żadneóo oświadczenia nie złożyły (cz. 1 e. 

art. 9), 
e) właściwy urząd ska,rbowy podatków i opłat 

skarbowych. 

Art. 11. 1. Wezwanie na rozpra wę wraz 
z wnioskiem, zgłoszonym w myśl art. 2, doręcza się 
osobom, wymienionym w p. b) li d) art. 10 niniejszej 
ustawy, trybem doręczenia skargi. 

2. Sędzia hipoteczny winien zarazem, przy wy
znaczeniu te,rminu rozprawy, wydać wszelkie zarzą
dzenia w szcze'gólności co do wezwania św.iadków 
i biegłych, celem umożliwienia przeprowa'dzenia 
rozprawy w jednym terminie. 

VI. Rozprawa. 

Art. 12. 1. Sędzia hipoteczny przesłucha na 
roz'prawie str'ony interesowane. 

2. Niestawiennictwo stron nie jest przeszkodą 
do przeprowadzenia rozprawy .i powzięcia uchwały. 

--------------------------------

3. Jeżeli właścicid hipoteczny pos,iadłości 
szc zepowej sprzeciwi się wydzieleniu nieruchomości, 
sędzia hipoteczny ograniczy rozprawę w zakresie 
stosunków między właścicielem hipotecznym a na
bywcami, przy uwzględnieniu zasa,d, określonych 
wart. 15, do stwierdzenia faktu nabycia i objęci3. 
nieruchomości w fizyczne posiadanie i usta'lenia jej 
obszaru oraz ewentualnie do stwierdzenia faktu nic
zapłacenia umówionej ceny kupna, przerachowania 
jej i ustale.nia wysokości nie,s płaconej ceny kupna 
(art. 21). 

Art. 13. 1. Jeżeli osoby, mające na szczep<l
wej posiadłości prawa rzeczowe, wpisane w księdze 
gruntowej, wniosły sprzeciw co do bezc!ężarowego 
wydzielenia nieruchomości (cz. 2 art. 9), sędzia h;
poteczny przesłucha osoby te oraz posiadaczy nie
ruchomości co do kwestj.i, c~y i w jakiej mierze prze
niesienie praw rzeczowych ma nastąpić na kartę 
ciężarów nowego wykazu hipotecznego dla wydzie
lonej nieruchomośc i (art. 16). 

2. Jeżeli na posiadłości szczepowej istnieją słu
żebności i ciężary rzeczowe, wipisane w księdze grun
towej, sędzia będzie starał się doprowad~ić do po
rozumienia stron co do uregulowania tych praw, 
a w r.azie niedoj ścia do po'rozumienia winien ustalić , 
w jaki sposób uregulowanie tych praw ma nastą
pić (art. 19). 

3. Jeżeli w księdze gruntowej posiadłośoi 
szczepowej są wpisane świadcżenia i daniny na rzecz 
klasztorów, kościołów i plebanów, wymienione w § 1 
ustawy krajowej z dnia 27 maja 1873 r. (Dz. Ust. 
,i Rozp. Kr. Nr. 253), sędzia będzie starał się dopro
wadzić do porozumienia stron co do wydzielenia nie
ruchomości w stanie wolnym od tych ciężarów, a do
pie,ro w razie niedo.jścia do porozum~enia w tym kie
runku winien ustalić wartość tych świadczeń i danin 
przy pomocy biegłych wedle zasad wyrażonych 
w powyższej ustawie krajowej. Przeprowadzenie 
wykupu może mieć miejsce jedynie co do ciężarów, 
które miałyby ulec przeniesieniu do wykazu hipo
tecznego, mającego być utworz,onym dla wydzielo
neJ nieruchomości. 

Art. 14. 1. Przed zamknięciem ,rozprawy okrę
gowy urząd ziemski winien złożyć sądowi wykaz 
kosztów, obejmujących rzeczywiste wydatki, ponie
sione przez urząd w związku z przygotowaniem 
wnłoslm i postępowaniem w myśl niniejszej usta wy. 

2. O ile okręgowy urząd ziemski nie przedłoży 
wykazu kosztów przed zamknięciem rozprawy, sę
dzia wyznaczy okręgowemu urzędowi ziemskiemu 
odpowiedni termin dodatkowy do przedłożenia wy
kazu kosztów, pod rygorem pominięcia tych kosztóv,- . 
W razie przedłożenia wykazu kosztów po rozprawie 
sędzia może wyznaczyć termin, celem przesłuchanil 
stron interesowanych, o ile będzie uważał to za po
trzebne do wydania oneczenia w myśl ,art. 22. 

VII. Wydanie uchwały. 

Art. 15. 1. Sędzia hipoteczny, po przeprowa.
dzonej rozprawie, wyda uchwałę, zgodną z wnios
kiem złożonym w myśl art. 2, o ile na podstawie sta-
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nu faktycznego, stw,ierdzonego na rozprawie, uzna 
wniosek za uzasadniony, 

2, Nie stanowią przeszkody do wydania uchwa
ły w myśl cz. 1 nas tępujące okoliczności: 

a) że po zbyciu lub objęciu nieruchomości 
w t>O's iadanie przez nabywców nastąpiła 
zmiana w osobie właściciela hipotecznego 
lub W osobie posiadacza; 

b) że właściciel hipoteczny podniós ł zarzut nie
zapłacenia ceny kupna przez posiadacza 
nieruchomośc i, względnie jego poprzednika, 
chociażby zarzut ten był zgodny ze stanem 
faktyczhym i 

e) te umQwę o sprzedaż gruntów, znajdujących 
si~ W posiadanliu nabywców, zawierała oso
ba, nie będąca właścicielem hipotecznym 
posiadłości sztzepowej, posiadająca jednak 
dostateczny tytuł do uzyskania intabulacji 
prawa własności na tej posiadłości; 

d) te sąd lub władza adminilstracyjna, jako wła 
dza nadzorcza, odmówiły zatwierdzenia 
kontraktu kupna sprzedaży odnośnie do 
podlegającej wydzieleniu nieruchomośc i (tak
że w wypadkach, kiedy decyzja ta uprawo
mocniła się), albo wogóle nie wydały decy
zji IW do zatwierdzenia. 

Art. 16. 1. VII uchwale należy oznaczyć, które 
prawa rzeczowe , ciążące na pos,jadłości szczepowej 
i wpisane w księdze gruntowej, przenosi się na kartę 
ciężarów nowego wykazu hipotecznego dla wyd~ie
lanej nieruchomości. Z re guły należy przenieść 
wszystkie prawa rzec zowe, wpisane na posiadłości 
szczepowej , Q ile przec iw bezciężarowemu wydziele 
niu nieruchomości osoby uprawnlo1ie wniosły sprze
dw w okresie ustalonym wart. 9. 

2. Sędzia hipoteczny zarządzi mimo sprzeciwu 
'Osób uprawni;onych hezciężarowe wydzielenie nie
ruchomości: 

a) jeżeli posiadłość szczepowa daje bezpieczeń
stwo w myśl § 1374 p. k. u . c. dla prawa rze
czowego, wpi sa nego w księdze gruntowej 
posiadłoścli szczepowej, lub 

h) jeśli osoby uprawnione r zeczowo w chwili 
wpisu tych praw wiedziały, lub powinny by
ły wiedzieć o zbyciu nieruchomoścI! w dro
dze parcelacji. 

Art. 17. Nie przenosi · się na kartę ciężarów 
nowego wykazu hipotec znego dla wydzielonej nie
ruchomości zakazów pozb ywania, obciążania, pod
sŁawień zwyczajnych i powierniczych, OTaz postano 
wień, iż posia'dłość ma stanowić majątek lub służyć 
cel,om ordynacji lub fund acj i. 

Art. 18. Nie przenosi się również na kartę cię
~arów nowego wykazu hipotecznego dla wydzielonej 
nieruchomości obow iqzków, wynikających z patro
natu, połączonego z własnością po siadłości szcze-
powej. I 

Art. 19. Przed wydzieleniem n~eruchomości 
należy uregulować służeb ności oraz cięża~y rzec zo
we w myśl §§ 844, 847 i 848 lit. a) austr. p. k . u. c. 
w brzmieniu III noweli, z wykluczeniem zwyczajnej 

drogi prawa i orzec, które z powyższych praw prze
nosi się na kartę ciężarów nowego wykazu dla wy
dzielonej nieruchomośc i. 

Art. 20. 1. Sędzia h ip0teczny oznaczy sumę 
wykupu świadczeń i danin, wymienionych w cz. 3 
art. 13, oraz zarzą dzi wpis prawa zasta wu dla sumy 
wykupu wraz z odsetkami w s topniu pierwszeństwa 
i w miejsce wykupionego prawa przy równoczesnem 
wykreśleniu tego prawa. 

2. Zastrzeżona w § 19 ustawy krajowej z dnia 
27 maja 1873 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. Nr. 253) droga 
sporu jes t niedopuszczalna. 

Art. 21. Na wniosek właściciela hipotecznego 
lub nabywcy, zgłoszony podczas ro zprawy, sędzia hi
p oteczny ustali niezapłaconą cenę kupna, ewentual
rt~ie przerachuje ją, jako csobistą pretensję, wedle 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 maja 1924 r. o prze,rachowaniu -zobowiązań pry
watno - prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 441) 
w brzmieniu ustalonem w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu wydanem w porozumie nlu z Minis trem Spra
wiedliwości z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 30, poz. 213) oraz ustali wysokość odsetek i ter
miny spłaty kapitału i zaległych odsetek. Wreszcie 
zarządzi róv,rnocze ś nie z wpisem prawa własności 
wpis prawa zastawu dla ceny kupna na karcie cięża
rów noweg o wykaza hipotecznego dla wydzie lG nej 
nieruchomośc i z p.ierwsz eństwem po przeniesionych 
prawach rzeczowych. 

Art. 22. 1. Sędzia h ipoteczny ustali koszty 
wyło żone przez okręgowy urząd zliems ki (cz. 1 art. 14) 
i rozłoży je na właś ciciela hipoteczl:ego po siadłości 
szczepowe j i posiadaczy nieruch omośc i podl egają
cych -wydzieleniu, stosując o ile możnośoi postano
wienia umowy, i st niejącej między stronami, a w bra
ku t akiej umowy pr zepi3y procedury cywilnej. 

2. Przepi sy cz. 1 mają zastosowanie także 
w wypa dk u, kiedy sąd wyda uchwałę, pozostawia
jącą wniosek okrę g,owego urzędu ziemskiego bez 
uwz,ględ n ienia. Ko s:>:ty pono si w tym wypadku w ca
łośc i ta strona, która wystąpiła do okrę gowego urzę
du ziemskiego o wszczęci e p o,s tępowania, a o ile po
stęp~wanie wszczęto z urzędu - Skarb Państwa 
z sum pr zewidzianych w budżec ie Ministers twa Re
form Rolnych na wykonanie parcelacji zastępczej. 

Art. 23. W uzasadnieniu Clchwały należy przy
toczyć fakty, które sędzia ustalił w myśl cz. 3 art. 12 
i art. 15 z \vy:-:zcze f( ólnieniem dowodów, uzasa dnić 
ustalenie , ewen tualne przerachowanie i terminy 
spłaty, cen y kupna oraz ciężarów rzeczowych, po
dać na jakiej pods taw~e nie zarządzono przeniesie
nia pewnych praw . rzeczowych oraz ograniczeń 
w rozporządzeniu po siadło ścią ,szczepową na kartę 
cię żarów wyd zi elone j nieruchomośc i, w końcu uza
sadnić orzeczenie o kosztach. 

Art. 24. Uchwały należy doręczyć okręgowe
mu urzędowi ziemsldemu, który postawił wniosek 
w myśl a'rt. 2, właścicielowi hipotecznemu posiadło
ś ci szczepowej, posiadaczom podlegających wydzie
leniu nieruchomości, osobom, mającym na posiadło-
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ści szczepowej prawa rzeczowe wpisane w księdze 
gruntowej, oraz właśc iwemu urzędowi skarbowemu 
podatków i opłat skarbowych. 

VIII. Środki odwoławcze i wykonanie uchwały. 

Art. 25. 1. Przeciw uchwale prżychyl a jącej się 
do wniosku, p ostawionego w myśl art. 2, mogą wnieść 
rekurs wszystbe intere.sawane osoby, z wyjątkiem 
osób, których prawa rzeczowe j ciążące na pos iadło
ści szczepowej i wpisane w księ dze gruntowej prze
niesiono w całości na kartę c ię żarów wydzielonej 
nieruchomośC!i. PrzeciJw uchwale, pozostawiającej 
wniosek bez uwzględnienia, może wnieść rekurs tyl
ko ,okręgowy urząd ziemski, który postawił wniosek. 

2. Rekurs należy wnieść w przeciągu dni 30 od 
doręczenia uchwały. Sąd odwoławczy roz strzyga 
rekurs ostatecznie na posiedzeniu niejawnem. 

3. Po uprawomocnieniu się uchwały, poz,osta
wiającej wniosek bez uwzględnienia, sędzia hipotecz
ny zarządzi skreślenie adnotacji, uskute'cznionej 
w księdze gruntowej posiadłości szczepowej w myśl 
ad. 7. 

4. Uchwały, zarzą.dzającej wpis adnotacji prze
widzianej wart. 7, nie można zaskarżyć osobnym 
środkiem odwoławczym. 

Art. 26. 1. O i,le sędzia przychyli się do wnio
sku i zarządzi wydZJielenie nier uchomości z posiadło
ści szczepowej, wi.nien po s t ano\\; i ć, że wpis prawa 
wł&sności do nowego wykazu hipotecznego dla wy
dzielonej nieruchomości ma nastąpić na rzecz na
bywców. 

2, U chwała, przychylająca s.ię do wniosku, za
opatrbona klauzulą prawomocności wraz z wnioskiem 
oraz przewidzianem w p. c) art. 5 o świadczeniem 
osób, mających na posiadłości s'zczepowej prawa rze
czowe - będzie podstawą do utworzenia no,wego 
wykazu hipotecznego dla wydzielonych nierucho
mości lub dopisania: ich do istnie j ącego wykazu hipo
tecznego oraz wykonania wszelk,jch wpisów, wymie
nionych w uchwale sędziego hipotecznego. 

Art. 27. 1. O ile nieruchomość r,ozparcelowa
na jest przedmiotem wpisu księgi tabularnej, sędzia 
hipoteczny prześle dokumenty wymienione w cz. 2 
art. 26 do sądu grodzkiego, celem dozwolenia dopi
s,ania: wydziel,onych nieruchomości do . istniejącego 
wyka,zu hipotecznego lub utworzenia dla nich nowe
go wykazu hipotecznego i wykonania wszelkich wpi
sów wymienionych w u chwale, oznajmiając zarazem, 
że nie zachodzi przeszkoda przec:iw odpisaniu wy
dzielonych nieruchomości. O wykonaniu tych czyn
ności sędzia grodzki zawiadomi sędziego hipo
tecznego. 

2. O ile nieruchomość rO'zparcelowana je.st 
przedmiotem wpisu ksiąg hipotecznych, prowadzo
nych przy sądzie grodzkim (rustykalnych), czynnoś<:i 
wymienione w cz. 1 będą dokonane przez tenże sąd. 

• 
Art. 28. Po dokonaniu przez sąd grodzki czyn

ności wymienionych w cz. 1 art. 27, sędzia, który 
wydał uchwałę, zarządzi .bezzwłocznie wykonanie 
odpisania wydzielonych nieruchomości przy podaniu 
księgi gruntO'wej ora,z wykazu, do którego wpisano 

wydzielone nieruchomości, ora'z zawiadomi o tern 
strony interesowane i właściwy urząd ewidencji ka
tastru podatku gruntowego, poczem polec.i wykreśle
nie adnotacji, uskutecznionej w myśl art. 7. 

Art. 29. Właściwy sądgr.odzki, prowadzący 
księgę gruntową, w której zarządzono dopisanie wy
dzielonych nieruchomości do istniejącego wykazu 
h~potecznego, względnie utwo.rzenie dla nich nowe
go wykazu hipotecznego, przechowa w zbiorze doku
mentów wniosek okręgoweg;o urzędu ziemskiego, 
zgłoszony w myśl art. 2, oraz uchwałę sędziego hi
potecznego, wydaną w myśl art . 15 - 22, wraz 
z wszelkiemi załącznikami. 

IX. Przepisy końcowe. 

Art. 30. Do nieruchomości, nie'Wplsanych do 
ksiąg gruntowych z powodu ich zniszczenia, ma za
stosowanie rozporządzenie z dnia 26 marca 1916 r. 
(Dz. Ust. p . austr. Nr. 87) o sądo'wem składaniu do
kumentów celem nabyc:ia pr,aw rzeczowych na nie
ruchomościach i budowlach, ,uiewpisanych do ksiąg 
gruntowych. 

Art. 31. 1. Od chwili wejścia w życie niniej
szej ustawy wła'ściciele hipoteczni nieruchomości, do 
których ma zastosowanie niniejsza ustawa (cz. 1 
a'rt. 1), nie mogą skuteczn ie wytoczyć sporu o uzna
nie własności, ,oddanie w posiadanie zbytych nieru
chomości, o uznanie kontraktu kupna za bezskutecz
ny z tytułu ,odstą.pienia od umowy (§ 918 p. k. u. c. 
w brzmieniu § 110 noweli III), jak również o zniesie
nie umowy z powodu pokrzywdzenia pona,d połowę 
\'(artości (§§ 934 i 935 p. k. u. c.), zarzuty te mogą 
jednak podnieść w po,stępowaniu unormowanem ni
niej,szą usta'wą. 

2. Będące w toku spory w przedmiotach wyżej 
wymieni,onych ulegają z chwiilą wejścia w życie ni
niejszej ustawy zawieszeniu do czasu wydania przez 
sąd uchwały przewiidzianej wart. 15 - 22. 

Art. 32. Od chwili wejścia w życie niniejszej 
ustawy osoby, mające prawa rzeczowe na szczepo
wej posiadłości , wpi,sane w księdze gruntowej, nie 
mogą prowadzić egzekucji na wyd zielonych nieru
chomościach, przed przeprowadzeniem egzekucji na 
szczepowej posia,dłości. 

Art. 33. 1. Unormowane niniej,szą ustawą po
stępowania sądowe, nie wyłączając wpisów do ksiąg 
gruntowych oraz postępowania pr.zed okręgowemi 
urzędami L'Jiemskiemi, nie ,podlegają opłatom sądo
wym, względnie stemplowym. 

2. Uchwała: sędziego hipotecznego, wydana 
w myśl art. 15 niniejszej ustawy, podlega opłacie 
stemplowej, przewidzianej w ust. 3 art. 58 ustawy 
z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 98, poz. 570), 'ora,z opłacie komunalnej 
według zasad podanych wad. 13 ustawy o tymcza
sowem uregulowaniu Hnansów komunalnych (w 
brzmieniu nadanem mu art. 3 rozporządzenia Prezy
dentaRzeczypospoHtej z dnia 22 marca 1928 r. Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 335). 
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3. Na poczet opłat, przewidzianych w ustępie 
poprzednim zalicza się opłaty uiszczone od kontrak
tu o nabycie nieruchomości w toku parcelacji, za'
wartego z właścicielem hipotec znym posiadłości 
szczepowej, lub z osobą wymi.enioną w cz. 2. p. d) 
art. 15 niniejszej ustawy; jeżeli kwota podlegająca 
zaliczeniu wynosi więcej niż opia ta przewidziana 
w części 2 niniejszego artykułu, to zwrot nadwyżki 
nie nastąpi. 

Art. 34. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza ~ię Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi Spra
wiedliwoś ci w porozumieniu z Minish-em Skarbu. 

Art. 35. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
w miesiąc po ogłolszeniu i obowiązuje na obszarze 
województw : krakowskieg,o, lwowskiego, tarnopol
skiego i stani,sławowskiego . 

Prezydent Rzec zypospolitej .: l . Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Reform Rolnych : Witold Staniewicz 

Minister Sprawiedliwości' : St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

277. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 9 kwietn ia 1929 r. 

o przyznaniu "Powszechnej Wystawie Krajowej 
w 1929 r. w Poznaniu" ulg w sprawie ochrony wy

nalazków, wzorów i znaków towarowych. 

Na pods tawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 
ust. 2 rozporząd z enia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r . o ochronie wynalazków, wzo-

rów i zna.ków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 39, 
poz. 384) zarządzam co następuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wy-o 
nalazku lub wzoru, wystawionych na "Powszechnej 
Wystawie ·Krajowej w 1929 r . w Poznaniu", nie bę
dzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestro
wania wzoru, o ile nastąpiły po wys ta wieniu, zgło
szenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzę dzie Paten
towym R.zeczypospoli tej Pol skiej na s tąpiło przed 
upływem sześciu miesięcy od daty wystawien.i.a. 
Pod temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą 
do uzyskania patei1tu lub zarejestrowania wz·oru ani 
samo wystawieni e wynalazku lub wzoru na "Po
wszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Pozna
niu", ani inne zgłoszenie, dokona.ue w Urzęd.zie Pa
tentowym RzeczypospoHtej P olskiej po dacie wy
Sita wienia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rze
czypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczo
nego przedtem na towa·r.ze, wysŁawionym 'na "Po
wszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Pozna
niu" , będzie korzystało z prawa pierwszeństwa przez 
sześciomiesięczny ,okres czasu, rozpoczynający się
od daty wystaw~enia . 

§ 3. Do ,zgłoszenia wynalazku lub wz,oru, 
wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospo
litej Polskiej z powołaniem s ię na ulgi, określone 
w §§ 1 i 2 niniej szego rozporządzenia, winno być do
łączone zaśw,iadczenie zanądu "Powszechnej Wy
stawy Krajowej w 1929 r. w Poe naniu", stwierdzają~ 
ce przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś 
znaku f.owarewego - zaświadczenie tegoż zarządu, 
stwierdzające, że dany znak umieszczony był na to
warze, wystawionym na wymienionej wystawie, tu
dzież osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj to
waru oraz datę wystawienia. 

§ 4. Rozpo'l"Ządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeni,a. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

WarS7i5wa. Drukarnia Pa f ~t WOWll. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 45800 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!? 30130. Cena 25 gr. 
• 

OD ADMINISTRACJI, Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie -; zl. Urzędy i instytucje państwowe opłacaiII 
6 zł. Prenumerate uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem ' każdeao kwartalu. 

Reldam .. cje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
poczto\~lch 0 : (,7.". :llczu:e po otrzymaniu następnelio H,olejnego numeru-
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