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293. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM ROL
NYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z MINI
STREM ROBó PUBLICZNYCH I MINISTREM 

SKARBU 
z dnia 16 kwietnia 1929 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o przeprowadzaniu meljoracji przy 
dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie 

ustroju rolnego. 

Na zasadzie art. 19 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r . .o przepro
w.adzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy 
ziemsk,ie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, po'z. 320) za.rz~dza się co następuje: 
Do art. 1. 

S 1. Przez prace nad przebudową ustroju riQl
nego w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Pre,zydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przepro
wadzaniu meljoracji przy dokonywanej pr,zez urzędy 
ziemskie rpTizebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 320), rozumieć należy prace scalenio<we, 
parcelaJcję, regulację serwitu~ów, .oraz podział wspól
not a to w czasie od wdrożenia postępowania do 
chwi1i hipotecznego uregulowania sprawy. 

§ 2. 1) Przeprowa'dzenie przewidzianych po
wyższem rozporządzeniem P>rezydenta Rzeczy;pospo
litej prac meljlOfacy~nych nalSltę.puje z reguły z urzę
du, o ile okręgowy ur.ząd ziemski uzna potrzebę 
przeprowa dzenia tych meljora,cji. 

2) O ile ,osoby zainteresowame same wystąpią 
z wnioskiem o przepr1owadz.enie me.ljoracji, okręgowy 
urząd zńemski weźmLe te wnioslki pod rozwagę i po
stąpi z niemi w myśl cz. 2 art. 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzec.zypospolitej. 

§ 3. Za niezbędne me,lj.oracje w r'ozumieniu 
art. 1 p. b należy uważać mel,joracje k'oniec'2me dla 
ra:cjonalnego pr.zeprowa,dzenia prac około przebudo
wy ustroju rolneg·o, wymienionych w § l, oraz meljo
racje, be'z dokonania których właściciel e gruntów 
nie osiągnęliby należytych korzyści z przebudowy 
ustroju rolnego . 

§ 4, Do meljoracji w rozumieniu p. b arii:. 1 
powyższego rozpor,ządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolite1 zalic,za się odwodnienie i nawodnienie grun
tów, oraz 'w wypadkach zachodzącej w związku z tern 
konieczności - regulowanie odpływów i dopływów 
wód z terenów i do terenów objętych meljoracją. 

§ 5. 1) Pr,zewidzi,ane w częśc i 2 art. 1 pow,o
łaneg'o l'ozporzą.dzenia P,rezydenta Rzeczypospolitej 

. przesłuchanie o'sób zainteres,owanych winno na'stą
pić przed powzięciem przez okręgowy ur,ząd ziem
ski decyzji 0.0 do przepl'owa.dzenia ekspertyzy, 
względnie co do w1szczęcia prac wyszczególnionych 
pod b) i c) c.zęści l art. 1. 

2) Przesłuchania protokólarnegoclokonywa, o ile 
chodzi o ekspertyzy i prace przedwstę.pne, powiatowy 
urząd ziemski, o ile natomiast chodzi o przystąpienie 
do robót wykonawczych, przesłuchania dokonywa 
na grUlUcie okręgowy urząd ziemski. O terminie 
wyznaozonym do przesłuchania zawiadomić należy 

strony zainteresowane w trybie prze,widzianym 
art. 15 powołanego rozporządzenia Prezydenta Rze
czypoSipolitej z zaznaczeniem, że nie'zgłoszenie się 
w ol~na'czonym do przesłuchania termiJnie jako też 
odmowa podpisania protokółu nie wpłynie na ,dalszy 
tok s.prawy. 

§ 6, Decyzja okręgowego urzędu ziemskiego 
o przystąpieniu do dokonania ekspertyz i czynności 
mel'joracyjnych, czy t,o pnzedwstępnych, czy wyko
na:wczych podana będzie do wiadomości zaintereso
wanych w trybie przewidzianym art. 15 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Do art. 3. 

§ 7, Zarządze'nie przewidziane wart. 3 rozpo
rz<\!dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wydane bę
dzie przez okrę g owy urząd ziemski w formie orze
czenia, od którego służą zwyczajne środki prawne. 
Do art. 5. 

S 8. Nadzó,r nad pracami meljoracy jnemi będą 
wykonywały urzędy ziems,kie zarówno gdy prace te 
przeprowadzają osoby lub insltytucje, którym urzę
dy ziems15ie zleciły ich wykonanie, jak też i wów
czas, gdy Iprace te wykonywają sami zainteresowani 
wła ściciele i posiadacze gruntów. Do czynności nad
zorczych oprócz technicznego nadzoru i kontroli 
prac meljoracyjnych należy również decyzja co do 
potrzeby i rozmiarów poszczególnych prac meljora
cyjnych, codo organizacji ich, kontrola nad celowem, 
należy tern i zgodnem z zatwierdzonemi p,lanami ich 
wykonaniem i nad zabezpieczeniem konserwacji do
konanyc h robót. 
Do art. 10. 

§ 9, Wnioski co do zwolnienia zainteresowa
nych czy to w części czy w całości od po,noszenia 
k'osztów pra'c meljoracyjnych, wyszczegól,nionych 
wart. 1 a), b), c) pt1Zedkładać mogą okręgowe urzę
dy ziemskie Ministel'stwu na skutek zbiorowych lub 
indywidualnych próśb osób zainteresowanych. 
Do art. 15. 

§ 10. 1) Przez powiadomienia i wezwania wspo
mnia:ne wart. 15 rozporządzenia Pre zydenta Rzeczy
pospolitej, które us·kutecznia się przez ogłosz enie ich 
w gminie, rozumieć należy z'awiadom ienia o przed
siębra ć się mających czynnościach i przesłuchaniach, 
zbiol'owe wezwania do udziału w tych czynnościach, 
decyzje co do wykonani.a ekspertyz i przeprowadze
nia robót, terminu ich roz'poc zęcia i t. p. 

2) Nakazy płatnicze i inne pisma wystosowane 
do po,szczególnych osób doręczać im należy indywi
duwlnie w trybie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r . o zakresie · działania Ministra Reform R ol
nych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich 
(Dz . U. R. P, Nr. 90, poz. 706). 
Do art. 16. 

§ 11. Zainteresowani właściciele i posiadacze 
gruntów zobowiązani są dopuszozać wykonywanie 

,wys'zGzególnionych wart. 1 prac na swoich grun
tach pod rygorem zastosowa·nią kar przewidzianych 
wart. 16. Niezależnie od ukarania z·astosować moż
na do opornych środki przymusowe przewidzia,ne 
ustępem 3 art , 50 r o'zporządzenia Prezydenta Rze
c,zypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (I postępowa-
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niu przymusowem w adminishacji (Dz. U . R. P. 
Nr. 36, poz. 342). 

§ 12. Rozporządzenie mmeJsze obowiązuj z na 
całym obszarze Rzec zypospolitej Polskie j z wyjąt
kiem Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem ogło_szen ia. 

Minister Reform Rolnych: Witol-l Stanźewźcz 
Mini'ster Robót Publicznych: Moraczewski 
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ig . Matuszewski 

294. -
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 

ROLNYCH 

z dnia 16 kwietnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rol
nictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, prze
prowadzane przy dokonywanej przez · urzędy ziem-

skie przebudowie ustroju rolnego. 

Na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezyden
ta R zeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r . o prze
prowadza niu meljoracji przy dokonywanej pr,zez 
urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolneg.o (Dz. 
U. R. P. Nr. 34, poz. 320) zarządza się co nastę
puje: 

§ 1. Przewidziana w ·ad. 11 rozporządzenia 
P.rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. 
o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej 
przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego 
(Dz. U . R. P . Nr. 34, poz. 320) pomoc kredytowa mo
że być udzielona właścicielom gruntów, którzy 
obowiązani są do udziału w kosz tach za wykonane 
lub mające się wykonać prac e i roboty, wymienione 
w arf 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej. Dotyczy to zarówno właścicieli gruntów, które 
poddane są przebudowie ustroju -rolnego, jak i wła
ścicieli grun tó w, któ.re znajdują się poza obrębem 
teren~ podlegającego przebudowie, lecz które obję
te są meljorac jami, przepro wadza nemi na mocy ro,z
porządz enia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 2. Z pomocy kredytowej mogą korzystać 
osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne, chcące ko
rzystać z tej pomocy muszą po siadać .obywatelstwo 
polskie i nie mogą być ograniczone w prawach oby
watelskich wyrokiem sądowym. 

§ 3. P omoc kredytow a będzie polegała: 
a) na kredytowaniu właścicielom gruntów na

leżnych opłat za wykonane prace i roboty 
meljoracyjne (c zęść 1 a rt. 11 rozporządze
nia Prezydenta R zeczypospoliteil, 

b) na udzielaniu właśc icielom grumtów poży
czek na wy kona nie robót meljoracyjnych 
(cz. 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospol i tej) . 

§ 4. 1) W ymienione w częśc i 1 art. 11 rozpo
rządz~nia Prezydenta Rzeczypospolitej opłaty na
le żne od właścicieli gruntów za wykonane eksperty
zy i prace mel joracyjne, których wysokość ustalona 
zos tała w myśl art. 9 tegoż rozporządzenia, mogą być 
zakredytowane w całości lub częściowo na skutek 

prośby wniesionej prze z zobowiązanego za poś re
dnictwem powiatowego urzędu ziemsk,iego przed 
terminem płatności ustalonym w ,naka:zie płatniczym. 

2) W wyjątkowych wypadkach okręgowy urząd 
ziemski może objąć kredyte m opł:dy względnie raty 
opłat, których termin płatności już zapadł. 

§ 5. 1) Okręgowy urząd ziemski po r ozpa
trzeniu wniesionych podań i zbadani-u we właściwej 
drodze prawdziwośc i napro·wadzonych okoliczności , 
poweżmie decyzję codo zakredytowaJOia opłat. 
Opłaty te, o ile chodzi o opłaty za ekspertyzy mogą 
być zakredyłowane na okres czasu do lat czterech, 
wszelkie zaś opłaty w razie wykonania projektów 
i przeprowadzenia r'obót na gruncie mogą być kre
dytowane na okres czasu do lat 12. 

2) p.owyższe czasokre sy liczyć się będą od naj
bliższego 1 grudnia po doręczeniu nakazu płatnicz e
go, ustalająceg:o wysokość dłu żnej opła ty w myśl 
art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo'spolitej . 

§ 6. 1) Decyzja .okręgowego urzędu ziem
skiego powzięta w myśl § 5 jest ostateczna. 

2) Samo wniesienie podania o zakredytowanie 
opłat, o ile ,nie zostanie przez okręgowy urząd ziem
ski uwzględnione, niema wpływu na termin płatności 
us-talony w nakazie za·pfaty wydanym na podstawie 
art. 9 r,oz-porządzenia Pre'lydenta Rzeczypospoiitej 
ani też na ewentualnie narosłe kary za zwłokę. 

§ 7. 1) Przewidziane w czę ści 2 art. 11 rozpo
rządze-nia Prezyde.nta Rzeczypospolitej pożyczki mo
gą urzędy ziemskie przyznawać zainteresowanym 
właścicielom gruntów, którym w myśl cz. 2 art. 2 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pozo
stawiono wykonanie robót przewidzianych w p . b) 
i c) art. 1 rozporządzenia Prezyden ta R zeczypospo
litej. 

2) O przyzna-niu pożyczki decyduje ostatecz
nie okręgowy urząd ziemski. 

3) Pożyczki te wypłacane będą według uzna-' 
nia okręgowego urzę du ziemskiego w całości 
lub ratami w miarę postępu robót i udzielane na 
okres czasu do lat 12. Okres ten l iczyć się będzie od 
najbliższego 1 grudnia po dn iu wypłaty pożycz ki, 
przy pożyczkach zaś płatnych ratami po wypłacie 
pierwszej raty. 

4) Pożyczk i będą przyznawane do wysokości 
sumy ko sztorysowej robót meljoracyjnych po potrą
ceniu wartości świadczeń w naturze, ma terjałów 
i t. p.,o ile takowe mogą być do starczone przez zain
teresowanych właścicieli grun tów. 

§ 8. Od zakredytowanych opłat i udzielo
nych pożyczek będą pobierane odse tki w wysokości 
4% w stosunku rocznym. Procenty są płatne z dołu 
w dniu 1 grudnia każdego roku. Nadto Pań
stwowy Ba·nk Rolny pobierać będzie od dłuż
ników na pokrycie kosz tów, zw iązanych z ad
mini s tra c ją za kredytowanych opłat i udzielonych 
pożyczek -doda tek adminis tracyjny w wysokości 
określonej w myślpostano-wień § 34 statutu Pańs two
wego Banku Rolnego. Dodatek administracyjny bę
dzie pobierany zgóry przy za kredytowan iu opłat lub 
udzielaniu pożyczk i względnie jej I-szej nt y, a na
stępnie w terminach płatnośc i dalszych rat. 




