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Art. 44. Od OJ:z, ;:~.::ń dyrekcji, działającej 
z upoważnienia w zakresie niniejszej ustawy, służy 
odwołanie do Ministra Komunikac ji w terminie 
60-dniowym. 

IV. Postanowienia przejściowe i wspólne. 

Art. 45. Postanowienia niniejszej ustawy nie 
mają zastosowania do kolei użytku prywatnego o sil
niku mechanicznym, znajdujących się w całości w ob
rębie terenów przedsiębiorstw przemysłowych, han-

' dlowych i gospodarstw rolnych, oraz do kolejek 
użytku prywatnego z trakcją niemechaniczną. 

Pozwolenia na budowę kolei użytku prywatne
go, wymienionych w ustępie pier,wszym niniejszego 
artykułu, udzielają władze przemysłowe, względnie 
administracji ogólnej, każda w zakresie swych kom
petencyj. 

Art. 46. Do kolei ,znaczenia miejs cowego użyt
ku publicznego, koncesjonowanych przed wejście~ 
w życie niniejszej ustawy, mają zastosowanie ostatm 
ustęp art. 8, art. 12, 15, 16, ostatni ustęp art. 17, 
art. 18, 19, 20 i 21 oraz warunki, ustalone w konce
sjach. 
, Do kolei użytku prywatnego, które zbudowano 
na podst.awie po~woleń, udzielonych przed wejściem 
w życie niniejszej ustawy, mają zastosowanie posŁa
nowienia art. 16, ustęp 1 i 2 art. 18, art. 20, ustęp 2 
art. 37 i art. 43 oraz warunki, ustalone w pozwole
niach na budowę. 

Art. 47. Postanowienie u s tępu 1 art. 11 może 
, być zastosowane do ko.lei znaczenia miejsc~:v~go 
i kolei miejskich, konceSjonowanych przed weJSClem 
w życie niniejszej ust awy. 

Art. 48. Wvkonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi K~munikacji or~z innym 7a.intereso
wanym ministrom, każdemu z lllch we własclwym za
kresie działania. 

Art. 49. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i ohowią.zuje na całym. ~bszarze 
Rzeczypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej CZęSCI 
województwa śląskiego. . .. . 

Z dniem wejścia w życie ustawy lllTIleJszeJ usta
wa z dnia 14 października .1921 r. o udzielaniu kon
cesji na koleje żelazne prywat:ne (Dz. U. ~. P . Nr. 8~, 
poz. 646) nie .ma za.stos.o,:"a~la d? kolel zn~czellla 
miejscowego l koleI miejskich uzytku publlczn~~o 
oraz do kolei użytku prywatnego, a art. 22 teJze 
ustawy traci swą moc. 

Prezydent Rzeczypospolitej : l. M ościckź 

Prezes Rady Mini strów: A. Pryslor 

Minister Komunik acji i Minister Robót Publicznych : 
Kiihn 

Minis,ter Spraw Wewnętrznych: Bronisl aw Pźerackź 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Fabrycy 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Rolnictwa: Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

,,' Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

392. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1932 r. 

o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu ~ta
nu hipoh!cznego gruntów "IN związku ze scalemem 
w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we 

Lwowie. 

Art. 1. W,szelkie czynności sędziowskie, zwią
zane ze scaleniem gruntów w trybie ustawy z dn ia 
31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz . U. R. P. 
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833), a w szczególności czyn
ności, przewidziane w ustawie niniejszej, będą po
ruczane sędziom, wyznaczonym do tych spraw przez 
prezesów właściwych sądów apelacyjnych. S~dzie
mu będzie dodany ,zaprzysiężony protokólant. 

Art. 2. 1) Właściwy sędzia (art. 1) uprawniony 
jes t do wykonywania w związku ze scaleniem 
wszystkich czynności sądów w przypadkach, gdy 
w myśl ustaw cywilnych zachodzi pot rzeba ustano
wienia kurateli dla uczestnika scalenia lub dla nie 
objętej masy spadkowej uczestnika oraz w przypad
kach, gdy uczestnik scalenia jest znany z miejsca 
pobytu, przebywa jednak poza granicami Rzeczypo
spolitej, a doręczenie mu wezwania spowodowałoby 
zwłokę w postępowaniu scaleniowem. Tenże sędzia 
jest właściwym do udzielania zamiast sądu opiekuń
czego i kuralelarnego wszelkich zezwolel1 i zatwier
dzeń, wymaganych przez obowiązujące przepisy. 
W razie ustanowienia kura tora dla nie obję tej masy 
spadkowej sędzia (art. 1) jest również uprawniony 
do udzi elenia kuratorowi upoważnien ia do przedsię 
wzięcia czynności, wymienionych w § 145 patentu 
cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1854 r. o postępowaniu 
w sprawach nie.spornych (Dz. u. p. austr. Nr. 208). 

2) O dokonaniu czynnośc i, wymienionych 
w cz. 1, sędzia zawiadomi, przy dołączen iu odpisu 
swego zarządzenia, właściwy sąd opiekuńczy lub 
kuratelarny, bądź ten sąd, który według obowiązują
cych przepisów byłby właściwy do sprawowania 
opieki i kurateli lub do przeprowadzenia przewodu 
spadko'wego. 

3) Ustanowienie kuratora na podstawie arty
kułu niniejszego nie wymaga ogłoszenia w pismach. 

Art. 3. O ile ustawa nini ejsza nie przewiduje 
odmiennego trybu postępowania , stosowane będą 
uzupełniająco zasady pos tępowania w sprawach nie
spornych. 

Art. 4. Uchwały sędziego, wydawane na zasa
dzie us tawy niniejszej i uchwały sądów okręgowych, 
wydawane w myśl § 109 normy jurysdykcyjn ej, nie 
podlegają zaskarż e niu. 

Art. 5. 1) Stan własnqśc i , posiadania i obcią
żeni a gruntów przed scaleniem ustala właściwy sę
dzia (art. 1) przy pomocy mierniczego, prowadzące
go scalenie . 

2) W razie stwierdzenia rozbieżnoś c i pomiędzy 
faktycznym stanem posiadania lub obciążeń a sta
nem, ujawnionym w księgach gruntowych lub w do
wodach katastraln ych, sędzia przeprowadza na miej
scu dochodz enia celem us talenia praw własnoś ci 
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i obciążeń oraz stanu posiadania. Oświadczenia 
stron co do własności, posiadania lub obciążenia 
gruntów ujawni sędzia w protokóle. Protokół podpi
sują strony, delegaci uczestników s,calenia (art. 8), 
sędzia, który prowadził dochodzenie i protokólant. 

3) Jeżeli uświadczenia stron, składane w myśl 
cz. 2, będą ze sobą sprzeczne lub nasuwać będą ja
kiekolwiek wątpliwości, winien sędzia dążyć do te
go, by kwest je sporne lub wątpliwe rozstrzygnięte 
zostały już w tern stadjum postępowania drogą ugo
dy pomiędzy s,tronami i aby w ten sposób ustalony 
został bezspornie stan faktyczny i prawny, mający 
stanowić podstawę dalszego postępowania scalenio
wego. Gdyby ugody nie dało się osiągnąć, stwierdzi 
sędzia ten fakt w protokóle i zarazem ustali w nim 
na podstawie przeprowadzonych dochodzeń ostatni 
faktyczny stan posiadania danego gruntu. Stan ten 
będzie stanowił podstawę dla dalszego toku postę
powania scaleniowego z tym skutkiem, iż w rejestrze 
pomiarowym, a następnie w wykazie właścicieli 
(art. 10) i w projekcie nowej księgi gruntowej lub 
w projekcie zmian (art. 13) grunt sporny wykazany 
będzie jako własność ostatniego faktycznego posia
dacza przy równoczesnem zaznaczeniu, że prawo 
własności do tego gruntu jest sporne. 

4) Jeżeli w chwili ustalania stanu posiadania 
przed scaleniem toczy się spór sądowy co do gruntu, 
objętego scaleniem, stosuje się odpowiednio postano
wienia cz. 3. 

5) W przypadkach, określonych w cz. 2, nowe 
pomiary dokonywane będą bądź na całym obszarze 
scalenia, bądź też tylko w odniesieniu do zmian, nie 
objętych dotychczaso'wemi dowodami katastralnemi, 
stosownie do tego, jak urząd ,ziemski uzna ze wzglę
dów technicznych za wskazane. 

Art. 6. Sprawy sporne oraz niesporne, doty
czące gruntów scalanych, winny być przez właściwe 
sądy rozpatrywane poza zwykłą kolejnością spraw 
jako szczególnie pilne. 

Art. 7. 1) Działka gruntowa, wydzielona w wy
niku scalenia za grunt, wykazany w myśl cz. 3 art. 5 
jako sporny, winna być osobno oznaczona na planie 
i w rejestrze pomiarowym, załączonych do orzecze
nia, zatwierdzającego projekt scalenia, oraz oSQbno 
wyznaczona na gruncie. 

2} Wszelkie roszczenia o prawo własności do 
gruntówj objętych scaleniem, mogą być skierowywa
ne wyłącznie do działek, otrzymanych przez uczest 
ników scalenia wzamian za grunty, uprzednio posia
dane. Jeżeli posiadacz nowoutworzonej działki 
otrzymał w wyniku scalenia wyrównawczą <;1opła tę 
pieniężną, przedmiotem roszczeń może być także 
suma, otrzymana przez tego posiadacza tytułem do 
rła ty. 

3) Jeżeli wytoczony już spór O własność grun
tów, objętych scaleniem, nie został zakończony przed 
upra wornocnieniem się orzeczenia, zat.wierdzające
go projekt scalenia (art. 35 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. o scalaniu gruntów), winien powód, stosow
nie do postanowień cz. 2, zmienić odpowiednio ozna
czenie przedmiotu sporu .nawet w post ępowaniu ape 
lacyjnem. Zmiana ta nie będzie Uwa.2:ana za zmianę 
powództwa w rozumieniu kodeksu postępowania cy
wilnego. 

Art. 8. Przy ustal aniu stanu własności posia
dania i obciążenia grun tów przed scaleni em winni 
być obecni dwaj członkowie rady uczestników sca
lenia, wydelegowani przez radę w terminie, wyzna
czonym przez właściwego s ędziego (art. 1). Ter
min ten nie może być krótszy niż siedem dn i. W ra
zie niewyznaczenia delegatów przez radę uczes tni
ków scalenia we właściwYI2l t erminie , wyznacza ich 
sędzia z pośród uczestników scalenia. 

Art. 9. 1) W razie nieusprawiedliwionego nie
stawiennictwa osób, wezwanych w charakterze 
świadków lub biegłych celem ust alenia stanu wła
snośc i , p osiadania i obciążenia gruntów przed scale 
niem, wlaściwy sędzia (art. 1) wła.dny jest nałożyć na 
niestawaj ących grzywnę do 100 złotych. W przypad
kach, gdy grzywna jest nieś ciągalna albo ściągn i ęcie 
jej pozbawiioby ukaranego lub jego rodzinę niezbęd
nych środków utrzymania, zarządzi sędzia (art. 1) 
areszt zastępczy do dni trzech. 

2) W razie niestawienia s ię osób interesowa
nych, wezwanych celem złożenia o,świadczeń , nie
zbędnych dla ustalenia stanu własnośc i posiadania 
i obciążenia gruntów przed scaleniem, s ędzia może 
wyznaczyć dla osoby nie st awające j za st ępcę, k tóre
go oświadczenia s t oją narówni z oświadczeniami 
osoby interesowanej. Zash;pcami należy us t anowić, 
o ile możności, krewnych lub osoby, obeznane z ba
danemi stosunkami. 

Art. 10. 1) Wykaz stanu własnośc i , posiadania 
i obciążenia, 'oraz obszaru k lasyfikacj i i szacunk u 
gruntów przed scaleniem w raz z przewidzianym w 
cz. 2 art. 5 protokółem winien być wyłożony w mie j
scu urzędowania mierniczego na te renie scalenia. 
O wyłożeniu tych dok umentów dokonane będzie ob
wieszczenie przez wywieszenie w urzędzie gminnym 
oraz ogłoszenie w Dzienniku Wojewódzkim z zazna
czeniem, że osoby in teresowane mogą w ciągu jed
nego miesiąca zgłosić pisemnie lub ustnie na ręce 
mierniczego sprzeciwy co do treści wyłożonych do
kumentów i że niezgłoszenie sprzeciwów w odnie 
sieniu do prawa własności, posiadania i obciążeń 
spowoduje skutki , wynikające z ar t. 12 i cz. 2 art. 16. 
Powyższy termin j ednomiesięczny lic zy się od trze 
ciego dnia po wywieszeniu obwieszczenia w urzę
dzie gminnym. Sędzia winien dążyć do z ałatwienia 
t yc h sprzeciwów w drodze ugody. 

2) Zgłoszenie sprzeciwu jes t zbędne w odnie
sieniu do gruntów, o których mowa w cz. 3 art. 5. 
Złożone w trybie t ego artykułu sprzeczne . ,ośw i ad
czenia co do stanu własnośc i, posiadania i obciążeil 
maj ą t en sam sk ut ek, jaki us tawa niniejsza przyznaje 
sprzeciwom. 

Art. 11. Po upływie w:>kdZcinego wart. 10 ter., 
minu sędzia (art. 1) uzupełni wykaz stanu własności, 
posiadania i obciążenia gruntów adnotacjami o zgło 
szonych sprzeciwach (art. 10). a w razie ich ugodo
wego .załatwieni a dokona w tym wykazie odpowied 
nich sprostowań i udzieli nas t ępnie powiatowemu 
urzędowi ziemskiemu celem załatwienia sprzeciwów, 
dotyczących kl asyfi kacj i i szacunku gruntów przed 
scalen iem. Osoby, których sprzeciw, d otyczący kla
syfikacji i szacunku gruntów, nie zos t ał przez po
wiatowy urząd ziemski uwzglę dniony, mogą odwołać 
się od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego 

" '" 
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do okręgowej komisji ziemskie j w t erminie 14-dnio
wym od daty ogłoszenia orzeczenia p ovviatowego 
urzędu. ziemskiego w trybie, ustalonym wart. 51 
u stawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów. 

Art. 12. Sporządzony w myśl art. 5 - 11 wy
kaz stanu własności, posiadania i obciążenia grun 
tów przed scaleniem w raz z przewidzianym w cz. 2 
a rt. 5 protokółem, stanowi łącznie z prawomocne~ 
orzeczeniem, zaŁwierdzającem projekt scalema 
(art. 35 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu 
gruntów), podstawę do uregulowania stanu hipotecz
nego obszaru scalenia. 

Art. 13. 1) Wykonanie czynności, związ anych 
z uregulowaniem stanu h ipotecznego (art. 12), należy 
do właściwego sędziego (art. 1) i powiatowego urzę
du ziemskiego. 

2) Jeśl i przedmiotem scalenia były wszystkie 
grunty, wchodzące w skład jednostki (gminy) k ata
stralnej, a księgi gruntowe dla tych gruntów i stnieją , 
sędzia p rzy pomocy powiatowego urzędu ziemskiego 
sporzqdza projekt nowej księg i gruntowej, która we 
właściwym sądzie hipotecznym zastąpi księgę grun
t ową, d otychczas istniejąc ą. 

3) 'VII r a zie scalenia tylko części jednos t ki (gmi
n y) kat u!; tralnej, dla której ltsięga gruntowa istnieje, 
sędzia przy pomocy powiatowego urzędu ziemskiego 
sporządza projekt nowe j księgi tylko dla obsza ru 
~.calonego; d otychczasowa księga gruntowa w c zęści , 
obejmuj ące j grunty, które nie uległ y scaleniu, pozo 
staje w mocy z tern, że sędzia spo rqdz i p rojekt 
zmian , jakie muszą być dokona ne w wyniku scalenia 
w \.vyka zach hipotecznych tej części ksi~g i grun
towej. 

4) Zamias t wymien ionych w cz. 3 projektów 
może być sporządzony tylko projekt zmian w istnie
j ącej ksi ędze gruntowej, o ile sędzia uZlla to za wska
zane ze względu n a nie znaczną il ość tych zmia n 
i u zna, że przeprowa dzenie ich \ 'V" do tychc za sowej 
księoze grunto wej nie wywoła tru dnośc i lub nieja
sności. 

5) W projekcie nowe j ksi ~gi grun towe j i w pro
jekcie zmian z:łmie.ści s(~clzja w odpo ·..v iednich wyka
zac h hipotecznych :.lclnolacje o zgłoszonych sprzeci
wach i s prz(~cznych o:-;',viadczelliach (cz. 3 art. 5 
i ar t. 10). Osob'Jll1, h lóre wniosły s przeci w lub 
sprzeczne oświadczenie , n:tlcży dor'icz)'c vvezwanie, 
b y w ciągu dw 6ch miesięcy od daty dor~c":{; nia we 
z wan i::! wytoczyły we właściwym sqdzie SplJr o ll sta
h :ni e zaprzeczonego prawi.! wbsności lub praw hipo 
tecznych i ;7.luży!y dowóJ. wyto L·zenia spuru we w ł a·· 
śc i wym sądzie hipotec z ll ym p od rYI\orem , że po bez
sk ut ecznym upl)"wie tegl) l<.:'ł"m: nu wpi s, u s kutecz!lio 
n y w pro jekcie ksi~gi gruntowej lub VI proj ekcie 
zmian, uważany b~dzie za u s talony, a ~dn o t llc ia b>, 
d zie wy"kreślcna. Dor~czenie wezwani a ma n astąpić 
d o rąk '""łasnych osoby in te resowanej lub jej hura 
tora. W'ykreśl e n ie adno tacji P I) be zsku tecznym upły 
wie terminu lub zmian ie wpisu h ipolecznegll, uzasad
n ionej p rawomocnem ru zstrzygnięciem spor u, wyko
n a sąd hipoteczny (ar!. 17) z IlrZ~ c1tl. 

Art. 14. 1) Przy s porządza niu proj ektu ks! (;gi 
grun towej wszelkie c ięż:lry przekazuje s i.;: na no\ovo
wydzie lone uziałki, zgodnie z J o t ychcz:.lsowym sta
Dem hipotecznym, z zastrzeżeniem postanowień cz. 2 

i 3 art. 5 oraz z tern, że właściwy sędzia (art. 1) ma 
p ra.wo pom iną ć: 

a) długi i ciężary, wymienione w § 41 lit. d roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia: 
14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań pry
watno - prawnych (Dz. U . R. P. z 1925 r . Nr. 30, 
p oz. 213), o ile dłużnik h ipo te czny uiś ci wierzycielo
wi dłużną sumę lub o ile dłużnik w przypadkach, gdy 
wierzyciel nieznany jes t z miejsca pobytu, sumę tę 
złoży do depozytu sądowego; przerachowania tych 
wierzytelnoś c i dokona sędzia , właściwy w myśl art. 1; 
wierzyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia spłaty 
tych wierzyteln ośc i; 

bl d ożywocia na rzecz osób, które praw tych 
nie wykonywają przynajmniej od 10 lat i co do któ
rych będzie udowodnione, że są nieznane z miejsca 
pobytu; . 

c) wierzy teln ośc i instytucyj i osób prawnych, 
nie prz ekraczające VI kapita le sumy tysiąc (1000) zło
t ych, k tórych umorzenie dłużnik hipoteczny udo
wodni dokumentem prywatnym , zaopatrzonym w 
podpis firmowy lub urzędowy; t aki s am skutek ma 
oświad c zen ie o umorzeniu wierzytelności, złożone 
wobec s ędziego przez kuratora (art. 2) wierzyciela 
nie obecnego VI kra ju lub nieznanego z m iejsca poby
tu , przyczem sędzia, o ile u zna to za potrzebne; 
s twie rdzi ponadto fakt um orzenia wierzy telności ze
znaniami przynajmniej jednego świadka , którego mo
że przesłuchać t akże pod przysięgą; 

d) prawa zastawu, obciążające wykazy ubocz
n e, które powst ały wskutek rozpadnięcia się wyka
zu. głównego j n a które przel!~es iono ciężary z nie
ruchomości szczep owej; pominię cie tych praw za
stawu jest ni edopuszczalne w odniesieniu do wierzy
t elnośc i instytucyj kredytu długoterminowego, w od
nie:;ienill zaś do innych \.vierzytelności o tyle tylko, 
o il e właścicie l e gruntów, 'objętych wykazami ubocz
n emi, nie s~ zarazem dłużnikami osobistymi i pod 
wanlllkiem , że nieruchomośc , obję ta wykazem gł ów
nym, s tanowi należyte zabezp·ieczenie dan e j wierzy
t ei ności; 

e) s lll :;;ebnośc i gruntowe , które wygasły lub 
s taly s ię bezprzedmiotowe. 

2) O uchwałach , powzię tych na p ods tawie 
pkt. c)i d) :Ht ykulu nin;ej sLego , należy wi e rzycielom 
doręc zyć zav.' iad omie nia . Jeż eli vvierzycie l jest nie
znany z m; ej ::ica pob y tu , don;cze nie zawiad omienia 
ustępu ją ob wieszczenia , d okonywa ne w myśl cz. 1 
art. l ó. . 

Ad. 15. 1) J e;::el i n a n owq d zia ł kę, powstałą 
\'l wynilw ,;C;;t !c:llla, przenie5ione mają by ć c i ęża ry 
z l, ilkn r ożni\:' obcii.,,ż unych wykazów h ipotecznyc h ; 
wL.ś c i·v'IY s~dzia (ar !. 1) u s lala , z jak ie m pierwszeń
stwem s topn ia hipo tecz ne go wi nny być wpisane w 
proje1\c ie \C;it;~i grun towe j ciężary na nowowyd zie 
lonq działk 'i; . Sędzia w ini e n dążyć w miarę możno 
śc i do osiqgnięcia porozumienia mi~dzy s tronami; 
o i le po rozum ienia o ci iągnqc nie mużn a, sę dzi a ustal a 
s lop iell hipoteczny Poszcc.gó ln ych c i ężarów na p od 
stawie porównania we,rlośc i d zialek, obciqżonych 
przed. scaleniem , mając na u wa dze, aby bezpieczeń
slwo p rLe noszonych na nowowydzie l oną dzi ałkę cię
ź: a rów nie było mniejsze ni ż przed sc al eniem. Porów
n:wie wartości działek n a..s t ępuj e n a podstawie ich 
szacunku, u stalonego w toku pos tępowania scaleniQ-
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wego. Właściwy sędz.ia (z..;:t. 1) r.~cżz ustanowić w 
projekcie księgi gruntowej równe pierwszeństwo dla 
kilku praw zastawu, wpisanych na kilku różnie ob
ciążonych przed scaleniem działkach. O postanowie
niach swych, powziętych w przypadkach nieosiągnię
cia porozumienia między stronami, winien sędzia do
ręczyć stronom zawiadomienia na piśmie, a niezależ
nie od tego powiadomić strony o tych postanowie
niach, o ile możności, już przy przesłuchaniu. 

2) Dla wierzytelności instytucyj kredytu długo
terminowego winien być ustalony stopiet'i hipotecz
ny nie dalszy niż ten, z jakim zabezpieczone były na 
działkach posiadanych przed scaleniem; o ile na 
działkach tych wierzytelności instytucyj kredytu dłu
goterminowego zabezpieczone były z różnym stop
niem hipotecznym, przyjąć należy najbliższy z tych 
stopni. 

Art. 16. 1) Sporządzony w myśl art. 13 - 15 
projekt księgi gruntowej i projekt zmian winien być 
na przeciąg jednego miesiąca wyłożony w kancelarji 
powiatowego urzędu ziemskiego lub urzędu gminne
go, o czem winny być dokonane obwieszczenia w 
sposób, określony wart. 10, z zaznaczeniem, że oso
by interesowane mogą w terminie jednego miesiąca' 
żgłosić sprzeciwy co do zaprojektowanych wpisów, 
bądź codo pominięcia wpisów, ujawnionych w daw
nych wykazach hipotecznych. Sprzeciwy te nie mo
gą jednak dotyczyć ustalonego w myśl art. 10 stanu 
własności, posiadania i obciążenia gruntów p rzed 
scaleniem. 

2) Po upływie wskazanego w cz . 1 terminu 
właś6wy sędzia (art. 1) oraz powiatowy urząd ziem
ski dokonają na projekcie księgi gruntowej i projek
zie zmi.an .adnotacyj o sprzeciwach, zgłoszonych 
w myśl cz. 1, i potwierdzą zachowanie przepisanego 
ustawą niniejszą trybu postępowania, poczem prze: 
ślą te projekty wraz z wszystkiemi dokumentamI 
(art. 12) i aktami (ogłoszeniami, wnioskami, pismami 
stron i t. d.). oraz z nową mapą hipoteczną (art . 20) 
właściwemu sądowi hipotecznemu i zawiadomią 
o tem prezesów właściwych sądów apelacyjnego 
i okręgowego. 

Art. 17. 1) Sąd hipoteczny dokona następują
cych czynności: 

a) oznaczy dziet'i otwarcia nowej księgi grunto
wej i uwidoczni dzień ten przez zamieszczenie na 
księdze gruntowej odpowiedniej klauzuli oraz ob
wieści dzień ten publiczn ie przez wywieszenie ogło
szenia w budynku sądowym, w urzędzie ksiąg grun
towych i w urz ędzie gminnym gminy scalonej; 
w ogłoszeniu należy podać skutki otwarcia księgi 
gruntowej (cz. 2); 

b) zarządzi zamknięcie poszczególnych wyka
zów hipotecznych dotyc hczasowej ksi ęg i gruntowej, 
które straciły moc prawną wskutek sporządzenia 
nowej księgi, wzgl ędnie zarządzi wykonanie wpisów, 
wynikających z p rojek tu zmian; 

c) załatwi sprzeciwy, zgłoszone w myśl art. 16. 
wyznaczając w miarę potrzeby termin do przesłucha
nia stron; w razie nieosiągnięcia porozumienia pomię
dzy stronami stosują się postanowienia cz. 5 art. 13; 

d) wykreśli adnotac je o sprzecznych oświad
czeniach i sprzeciwach. (art. 5 i 10) w przypadkach 
bezskutecznego upływu te rminu do wytoczenia spo
ru (cz. 5 art. 13) . 

Nr. 38. 

2) Wprowadzenie w życie pi'vjektu księgi grun-, 
towej, jako nowej księgi gruntowej w miejsce do-: 
tychczasowej, ma ten skutek, że z dniem otwarcia ' 
tej księgi wszelkie nowe prawa hipoteczne mogą być 
nabyte,ograniczone, przeniesione i uchylone tylko 
przez wpis do nowej księgi gruntowej. 

Art. 18. 1) Postępowanie, przewidziane w ar
tykule niniejszym i art. 19, stoso",:ane będzie,. jeżeli 
księ gi gruntowe dla obszaru scalen~a.uległy .zmsz~z~
niu lub z innych powodów nie istmeJą, a mIanOWICIe 
w przyp adkach, gdy: . 

a) przedmiotem scalenia był cały obszar Jed
nostki (gminy) katastralnej, a brak ksiąg gruntowych 
w cało ś ci lub w częś ci; 

b) przedmiotem scalenia była tylko część tei 
jednostki, a brak ksiąg gruntowych właśnie dla tej 
części. 

2) Po uprawomocnieniu się orzeczenia ustala
jącego obszar scalenia (art. 17 ustawy z d?ia 31 lip
ca 1923 r. o scalaniu gruntów) ogłosi sędZIa w urzę
dzie gminnym gminy scalanej i we właściwym są
dzie grodzkim wdrożenie postępowania scaleniow~-. 
go i pouczy posiadaczy gospodarstw, że ws~~lkle 
zmiany własności i obciążeń pozostaną od chWIlI 0.1'
wieszczenia bez wpływu na przebieg postępowama, 
zaś w stosunku do wydzielonych przy scaleniu grun
tów zachowują moc tylko o tyle, o ile nie będą 
sprzeczne z postanowieniami ustawy o scalaniu grur:t
tów z dnia 31 lipca 1923 r., wreszcie, że zbywam e 
czę śc i gospodarstwa, objętego obszarem scalenia, 
wymaga zgody powiatowego urzędu ziemskiego. Na
st ępnie właściwy sędzia (art. 1) wdroży i przeprow~
dzi postępowanie, przewidziane w ustawie z dma 
20 marca 1874 r. (Dz. ust. i rozp. kraj. galic. Nr. 29), 
z tem, że: 

a) rewizję operatu katastralnego przeprowadzi 
równocześnie z czynnościami sędziego urząd ziem
ski przy pomocy własnych mierniczych; 

b) sędzia może już w toku dochodzeń badać 
i ustalać stan obciążenia (stan dawnych ciężarów); 

c) zamiast arkuszy posiadania (§ 27 ustawy 
z dnia 20 marca 1874 r.) sporządzi sędzia wykaz wła
ścicieli z wymienieniem należących do każdego z nich 
parcel tudzież wszystkich praw i ciężarów, związa
nych z własnością i posiadaniem, oraz z zaznacze
niem, czy i w jakiej mierze własność jest sporna 
wskutek zaprzeczenia lub z innych przyczyn, 

Art. 19. 1) W dalszem postępowaniu w zakre
sie ustalenia wykazu właścicieli i obciążeń, oraz kla
syfikacji i szacunku gruntów, tudzież sporządzenia 
pwjektu nowej księ gi gruntowej dla gruntów scalo
nych stosowane będą odpowiednio przepisy art. 10 
do 16 niniejszej ustawy z tą zmianą, że wymieniony 
w cz. 2 art. 16 operat zamiast do sądu hipotecznego 

. przesłany będzie prezesowi sądu okręgowego. 
2) Prezes sądu okręgowego po otrzymaniu ope

ratu postąpi według § 30 ustawy z dnia 20 marca 
1874 r. (Dz. ust. i rozp. kraj. Nr. 29) i zarządzi wdro
żenie postępowania według ustawy z dnia 25 lipca 
1871 r. (Dz. u . p. austr. Nr. 96). 

Art. 20. 1) Na podstawie wymienionych w 
art. 12 dokumentów okręgowy urząd ziemski spo
rz ądza .nowy operat pomiarowy scalonego obszaru' 
i przekazuje go w jednym egzemplarzu sędziemu 
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(art. 1) celem dołączenia do operatów (cz. 2 art. 16) 
jako mapę hipoteczną, a drugi egzemplarz przesyła 
właściwemu urzędowi katastralnemu. Urząd ten do
łącza otrzymany operat do akt katastralnych w miej
sce dawnego operatu katastralnego, który ulega z tą 
chwilą unieważnieniu. 

2) W razie niezgodności granic scalonej jedno
stki katastralnej, wykazanych na planie, sporz ądzo
nym przez okręgowy urząd ziemski, z granicami, wy
kazanemi na dawnych mapach katastralnych, urząd 
katastralny, biorąc za podstawę plan, sporządzony 
przez urząd ziemski, przystosuje do t ego planu gra
nice sąsiednich jednostek katastralnych, wykazane 
na dawnych mapach katastralnych. Przesunięcia gra 
nic jednostek administracyjnych, spowodowane temi 
zmianami, nie wymagają up,rzedniego uzyskania de
cyzji władz, właściwych do decydowania o zmianie 
granic jednostek administracyjnych. 

3) W przypadkach, w których obszar scalenia 
obejmuje tylko część jednostki k a tas tralnej , urząd 
katastralny· po otrzymaniu planu, sporządzonego 
przez okręgowy urz·ąd ziemski, wykona w razie po
trzeby dla pozostałej części jednostki katastralnej 
plan, przystosowany do operatu pomiarowego części 
scalonej. 

4) O wynikach czynności, wykonanych w myśl 
cz. 2 i 3 niniejszego artykułu, urząd katastralny za
wiadomi właściwy sąd hipoteczny, załączaj ąc spo 
rządzoną mapę i wykaz zaszłych zmian. Sąd hipo
teczny spowoduje uzgodnienie ksiąg gruntowych we
dług wykazanych zmian. 

Art. 21. Protokół , 'wymieniony w cz. 2 art. 6, 
jest wolny od opłat stemplowych oraz od podatku 
od darowizn co do stwierdzonych w nim umów, sta
nowiących tytuł prz ejścia własn oś ci, a zawartych 
przed ogłoszeniem ustawy niniejszej, o ile również 
oddanie nieruchomości w p osiadanie nabywcy na 
podstawie takiej umowy nastąpiło przed ogłoszeniem 
tej us tawy. 

Art. 22. 1) Ustawa niniejsza ma zas tosowanie 
również do tych gruntów, na kbrych pos tępowanie 
scaleniowe zostało wszczęte przed wejśc iem w życie 
ustawy niniejszej, a nie zosta ło zakończone, z tem, że 
ustalony prawomocnie w toku postępowania stan po
siadania gruntów przed scaleniem stanowić b ędzie 
podstawę do zastosowania trybu, przewidzianego 
wart. 12 i następnych ustawy niniejszej. 

2) Jeżeli w chwili wejścia w życie niniejszej 
ustawy stan posiadania nie został jeszcze przez wła 
dze ziemskie prawomocnie ustalony, właściwy sę 
dzia (art. 1) może przyjąć dotychczasowe wyniki do
chodzeń mierniczego i komisarza ziemskiego za do
stateczną podstawę dla ustalenia tego stanu. 

Art. 23. W ykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrom Reform Rolnych, Sprawiedliwości, 
Skarbu i Spraw Wewnętrznych . 

Art. 24. Ustawa niniejsza wchodzi w życ ie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obsza rach okrę
gów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie. 
Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy w 
sprawach, unormowanych ustawą niniejszą, a w 
szczególności tracą moc obowiązującą na obszarze 
działania ustawy niniejsze j postanowienia pkt. i) 
cz. 1 i zdania pierwszego cz .. 2 art. 28, pkt. b) art. 30. 

art. 31, art. 40 i pkt. a) art. 45 ustawy z dnia 31 lip
ca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. 
Nr. 92, poz. 833) . 
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393. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

u S T AW A 
z dnia 17 marca 1932 r. 

w sprawie uzupełnienia ustawy. z dnia .. 19 grud~i~ 
1923 r. w przedmiocie wykonmua deCYZJI Rady LIgI 
N<lrodów z dn i.a 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu 
uhezpizl;zcń społecznych naterytorjach dawniej nie
m:lcc1dch, ods·~ąpionych Polsce bezpośrednio na 'po~
s ławie trakt~.tu wersalskiego, oraz w przedmlocle 
dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do po-

bierailia świadczeń na podstawie tej decyzji. 
Art. 1. Po art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 

1923 1'. W przedmiocie wykonania decyzji Rady Li~i 
Narodów z dnia 17 lipca 1922 1'. o uregulowamu 
ubezpiec z eń społecznych na terytorjach dawniej nie
nieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na ?o~
stawie traktatu wersalskiego , oraz w przedmlOcJe 
doda tków drożyźnianych dla uprawnionych do po
bierania świ r,dcze ll na podstawie lej decyzji (Dz. U. 
R. P. z 1924 r . Nr. 7, poz. 63) dodaje się dwa nowe 
artykuły, a mianowicie art. 12-a i 12-b w brzmieniu 
nasiępującem: 

"Art. 12-a. M.ajątek dawnych niemieckich in
stytucyj ubezpieczell społecznych , przyznany wart. 2 
decyzji Rady Uf!i Narodów z dnia 17 lipca 1922 1'. 

(Dz. U. R. P. z 1923 1'. Nr. 70, poz. 550) Państwu Pol
skiemu, przechodzi w kazdym poszczególnym wy
padku na własność tej instytucji polskiej, która prze
jęła zocow iąz.ania -odnośne' j instytucji n i,emieckiej. 

Art. U-b. Nieruchomości byłej niemieckiej 
LandesversicherungsanstaJt Posen w Poznaniu i Lan
desversicherungs.anstalt Westpreussen w Gdańsku; 
wyszczególni.one w załączniku do niniej sze j ustawy, 
nrzechodzą na własność Ubezpieczalni Krajowej 
w Poznaniu bez potrzeby pow zdania (§ 925 kodeksu 
cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r .). . 

Przepisanie prawa własności w księdze grunto
wej nastąpi na wniosek Ubezpieczalni Krajowej 
w Poznaniu. 

Wniosek ten jest wolny od opłat stemplowych, 
sądowych i komunalnych." 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedli
wości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
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