508

Nr. 32.

Dziennik Ustaw. Poz. 27.2 i 273.

tyczących szacowania obciążonej nieruchom~ś~i, planów ewentualnie wyciągów hipotecznych l mnych

272.
ROZPORZĄDZENIE

dokumentów,

z dnia 20 marca 1930 r.
wydane w porooumieniu ż Ministrem Skarbu oraz
z Ministrem Rolnictwa w sprawi'~ szacowania nieruchomości ziemskich,
przymusowo wykupy,w anych
przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Na podstawie zdania końcowego cz. 3 art. 27
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U, R p, z r, 1926 Nr, l, poz. 1) zarzą
dza się co następuje:

§ 1. Sżacunek gruntów przymusowo wykupywanyc,h dokonywany będzie nadal na zasadach rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lipca
1927 r" wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich, przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.
U. R P. Nr. 70, poz, 617),
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia,

które mogłyby
oszacowania

dzęnie czynności

MINISTRA REFORM ROLNYCH

ży

MiniSiter Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Mi.nister Rolniotwa: Leon J. Polczyński

273.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SPRA WIEDLIWOśCI, ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH

z dnia 22 marca 1930 r.
o trybie i zasadach postępowania. przy sza~owaniu
ciążących na pr~ymusowo ~kupJonyc~, n~er~c~o
mościach ziemskIch praw, ktorych wartosc plenięzna
nie jest ujawniona w hipotece.
Na podstawie cz, 3 art, 9 rozporządzenia Prezydenta RzeczypostPolitej z dnia 28 grudnia 1927 r.
o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących
na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich (Oz, U. R P, z r. 1928 Nr. 3, poz, 22) .zarzą
dza się co następuje:
Oszacowania cięhrów i wierzytelności,
przymusowo wykupione,j nieruc.hOIpoktórych wartość w hipotece me Jest
ujawniona, dokonywa sąd, powołany w myśl cz: ~ .
art. 6 rozporządzenia Prezydenta RzeczypospohteJ
z dnia 28 grudnia 1927 r. (Oz, U. R P. z r. 1928 Nr, 3,
poz, 22) do rozdziału składanego do de.pozytu są
doweg.o ;wynagrodzenia za przymusowo wykupioną
§ 1.

ciążących na
ści ziemskiej,

ułatwić
ciężarów,

przeprowa-

§ 3. Oszacowanie przeprowadza sąd zgodnie
z przepisami obowiązujących ustaw o postępowaniu
cywilnem przy ewentualnem powołaniu biegłych.

§ 4. Czynność oszacowania przeprowadza s'ąd
z reguły w swej siedzibie. Sąd może jednak według
swego. uznania przeprowadzić czynność oszacowania na miejscu lub też polecić biegłym obejrzenie
obciążonej nieruchomości.
W czynności te.j mogą
wziąć udział strony interesowane, a miano'w icie wła
ściciel
wykupywanej nieruchomości, wierzyciele
i osoby, na których rzecz odno,śne prawa są zahipo·
tekowanej o terminie, wyznac,z onym dla dokonania
oszacowania, strony winny być w ustanowionym trybie zawiadomione,
§ 5. Biegli winni złożyć swoją OplUję na pBmie, lub ustnie do protokółu, O ile opinje biegłych
są rozbieżne lub niejasne, sąd może powołać do.datkoWo. innych biegłych.
§ 6. Stronom interesowanym służy prawo podczas rozpraw i wizji lokalnej zabierania głosu, zaznajamiania się z opinją biegłych, stawiania pytań
i dawania wyjaśnień,
§ 7. Świadczenia należy kapitalizować:
a) jeżeli chodzi o ciężary wieczyste lub trwają
ce czas nieograniczony - według 20-krotnej wartości rocznego świadczeniaj
.
b) jeżeli chodzi o ciężary, trwające określo
ną ilość lat według wartości rocznego świad
czenia, pomnożone,j prz,e z ilość lat jeszcze pozostałych, najwyżej jednak przez 20j
c) jeżeli chodzi o dożywocia - według 10krotnej wartości rocznego ~wiadczenia,

§ 8. 1) Do ustalenia kosztów podróży i wynagrodzenia biegłych mają odpowiednie zastosowanie
przepisy obowiązujących ustaw o postępowaniu są
dowo-cywilnem,
2) Koszty oszacowania ustali sąd, doliczy do
kosztów przeprowadzenia rozdziału wynagrodzenia
i potrąci z masy rozdz.iałowej,
§ 9. Przeciw sporządzonemu przez sąd aktowi
oszacowania służy interesowanym ten sam tryb odwołania, jak przy podziale ceny kupna przymusowo
sprzedanej nieruchomości.

§ 10. Rozporz,ądz.enie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego
i śląskiego.
Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewicz.

nieruchomość,

Minister Rolnictwa: Leon J. Polcz.yński

§ 2. Przed przystąpieniem do oszacowania sąd
zażąda od ok1"ęgowego urzędu ziemskiego akt, do-

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

