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622. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 lipca 1932 r. 

o unormowani.u właściwości władz i trybu postępo
wania w zakresie admini.stracji rolnictwa i reform 

rolnych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji ora'z 
art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 .r. o upo
ważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawa
nia rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co nas tępuje: 

Izby rolnicze. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 1'. o izbach rolniczych 

(Dz. U. R. P . Nr. 39, poz. 385) wprowadza się nastę
pające zmiany: 

l) ust. 2 art. 4 otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Statut nadaje izbie rolniczej przy jej utworze
niu Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. Minister 
Rolnictwa i Reform Rolnych postanawia również 
o każdej zmianie statutu na podstawie uchwały ra
dy izby."; 

2) wart. 6 ust. 2 wyrazy: "za zgodą Ministra 
Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "za zgodą wo
jewody"; 

3) wart. 22 ust. 1 wyrazy: "Ministra Rolnic
twa" zastępuje się wyrazem: "wojewodę " ; 

4) w art. 28 w ust. 4 wyrazy: "Minister Rol
nictwa na wniosek wojewody, zgłoszony" zastępuje 
się wyrazem: "wojewoda" oraz w ust. 5 wyrazy: "Mi
nistra Rolnictwa" zas tępuje się wyrazem: "woje
wody"; 

5) w art. 33 w ust. 3 wyrazy: "Ministe r Rol
nictwa na wniosek wojewody, zgłoszony" zastępuje 
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się wyrazem: "wojewoda" i w ust. 4 wyrazy: ,,['I1i
nistra" Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "woje
wody; 

6) wart. 35 w ust. 1 wyrazy: "w terminie VJY

znaczonym przez Ministra Rolnictwa" zast ępuje się 
wyra~.ami: "w terminie wyznaczonym przez woje
wodę; 

7) wart. 56 wyrazy: "Rada Ministrów na wnio
sek Ministra Rolnictwa zgłoszony w porozumieniu 
z Ministrem Reform Rolnych" zastępuje się wyraza
mi: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych"; 

8) po art. 56 dodaje się nowy art. 56 a treści 
następującej: 

"Art. 56 a. Uprawnienia zawarte wart. 13 
ust. 4, art. 36 ust. 4 w odniesieniu do uchwal wy
mienionych w pkt. c) tegoż artykułu, wart. 47 ust. 1 
i wart. 49 ust. 2 Minister Rolnichva i Reform Rol
nych może przelać na wojewodów". 

Ochrona kultury rolnej. 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 marca 1888 r. 
O ochronie ptaków (Dz. Ustaw Rzeszy str. 111), zmię
nionej ustawą z dnia 30 maja 1908 1". (D z, Ust. Rze
szy str. 317) wprowadza się zmiv.ny następujące: 

1) W § 2 ustęp ostatni otrzymuje hrzmienie: 
"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może 

zabronić jeszcze innych określonych sposohów ło
wienia, jak również łowienia przy pomocy urządzeń 
umożliwiających masowe tępienie ptaków."; 

2) w § 3 ustępowi ostatniemu nadaje się 
brzmienie: 

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może 
zabron ić łowienia i zabijania określonych rodzajów 
ptaków, tudzież wystawiania ich na sprzedaż i sprze
daży także poza czasem oznaczonym 'IN ust. 1, a mia
nowicie na stałe i na całym obszarze Państwa , albo 
w pewnych okresach czasu lub na pewnych obsza
rach Państwa."i 

3) w § 5 dwa ostatnie ustępy otrzymują 
brzmienie: 

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych oznacza 
bliżej warunki, pod któremi dopuszcza się wyjątki 
przewidziane w ust. 2 i 3. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może dla 
określonych obszarów Państwa zezwolić na ogólny 
wyjątek od przepisu § 2 pkt. a j". 

Art. 3. Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu 
chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodni
ków ro ~lin (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 końcowe wyrazy: "Ministra Rol
nictwa" zastępuje się wyrazami: "wydawanych sto
sownie do art. 3 rozporządzenia niniejszego"; 

2) w art. 3 dodaje się po ustępie końcowym 
ustęp nowy, następujące j treści: 

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może 
w dr'odze rozporządzenia upo.ważniać wojewodów do 
określania po wysłuchaniu opinji właściwej izby roI-

nicze j, a w razie braku izby rolniczej organ izacji spo
łeczno-rolniczej - Vi drodze ro.zporządzeń, z uwzg l ę 
dnieniem p ostanovllel'i. zawartych w rozporządzeniu 
niniejszem, sposobu zwalczania, oznaczonych przez 
Ministra Roinictwa i Reform Rolnych chorób roślin 
oraz t ępienia oznaczonych przez niego chwastów 
i szkodników roślin środkami wymienionemi w pkt. 
4 - 13, w granicach 'IN rozporządzeniu lvlinisha Rol
nictwa i Reform Rolnych określonych". 

Leśnktwo i łowiectwo. 

Art. 4, \V rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 24 czerwca 1927 1". o zagospodaro
w aniu lasów niestanowiących własności Pal'i.stwa (Dz. 
U. R. P. Nr. 57, poz. 504) w brzmieniu, ustalonem roz
porządzeniami Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 
17 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 641) 
i z dnia 24 lutego 1928 1". (Dz. U. R. P. Nr. 21, 
poz. 179), wprowadza się zmiany następujące: 

1) w art . 25 us t. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

"Nadto do zakresu działania starosty należą: 
a) sprawy zmiany rodzaju użytkowania grun

tów leśD.vch w lasach o obszarze mniejszym, 
niż 50 h~ (art. 2 i 3), 

b) sprawy zalesiania gruntów leśnych (art. 
4-6), 

e) uznawanie sztucznie zalesionych gruntów za 
odpowiadające warunkom, przewidzianym 
dla zwolnienia tych gruntów od podatku 
(art. 7), 

d) zatwierdzanie (art. 10) planów urządzenia 
gospodarstwa leśn ego lub programów go
spodarczych dla ohciążonych służebnościa
mi lasów, których powierzchnia nie prze" 
kracza 50 ha, oraz tych lasów nieobciążo
nych służebnościami, których wielkość okre
śla Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w wykonaniu art. 9 rozporządzenia niniej
szego, 

e) sprawy użytkowania lasów (art. 11) nieza
leżnie od ich obszaru do czasu zatwierdze
nia planów urządzenia gospodarstwa leśne
go lub programów gospodarczych tych 
lasów, 

f) wydawanie zarządzeń o wshzymaniu użyt
k owania lasów w przypadkach, wymienio
nych wart. 13 niniejszego rozporządzenia, 

g) zezwalanie na pasanie inwentarza w przy
padkac;h, przewidzianych wart. 17 niniejsze
go rozporządzenia, 

h) wydawanie zarządzeń o stosowaniu w la
sach środków ochronnych przeciwko szko
dliwym ovvadom leśnym , jak również stoso
wanie tych środków (art. 18), 

i) na obszarze działania ustawy o organizacji 
ziemskie,j włościan (Zb . PL ces. ros. tom IX 
osobo dod. ks. IX wyd. 1913 r.): 
1) w stosunku do obciążonych służebno

ściami lasów bez względu na ich po
wierzclmię sprawy, dotyczące wprowa-
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leżą: 

dzallia w wykonanie zatwierdzonych pla
nów urządzenia gospodarstwa leśnego 
(art. 174 _. 177) oraz wydawania decyzji 
o wstrzymaniu cięć (art. 179), 

2) w stosunku do obciążonych służebnościa
mi lasów, których obszar nic przekra
cza 50 ha , sprawdzanie planów gospo
darstwa leśnego (art. 162, 163), przed
stawianie ich sądowi (art. 172) o~'az ze
zwalanie na nieprzewidziane .w planie 
usunię cie z lasu drzew .uszkodzonych 
oraz na zmianę porządku użytkowania 
(art. 180), 

j) na obszarze działania ustawy lasowej z dnia 
3 grudnia 1852 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 250) 
wydawanie orzeczeń, zarządzeń lub zezwo
leń, opartych na przepisach us t. 3 § 9, 
§§ 10 - 18, 21, 24, 25, usL 1 § 26, ust. 2 
§ 52 i § 68 oraz wykonywanie czynności, 
wynikających z postanowie!l ust. 3 § 52 
i §§ 74 - 76 tej ustawy."; 

2) art. 26 otrzymuje brzmienie n as tępujące: 

"Art. 26. Do zakresu działania wojewody na-

a) sprawy zmiany rodzaju użytkowania grun
tów leśnych w lasach o obszarze większym 
niż 50 ha (art. 2 i 3); 

b) zatwierdzanie planów urządzenia gospodar
stwa leśnego lub programów gospoda.rczych 
(art. 10) w lasach obciążonych służebnościa
mi, których obszar przekracza 50 ha oraz 
w tych lasach nieobciążonych służebnościa
mi, których obszar przekracza wielkość, 
określoną przez Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych VI wykonaniu postanowień 
art . 9 niniejszego rozporządzenia; 

c) uznawanie lasów za ochronne, odejmowanie 
im tego charakteru oraz wydawanie zarzą
dzeń co do stosowania szczególnych prze pi
sóv,r o zagc spodarowaniu lasów ochron
nych (art. 19 - 21); 

d) na obszarze działania ustawy o organizacji 
ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros. tom IX 
osobo dod. ks. IX wyd. 1913 r .) wydawanie 
w stosunku do obciążonych sh,żebnościami 
lasów, których powierzchnia przekracza 
50 ha, decyzji VI sprawach wymienionych 
w arL 25 pkt. i) ust. 2 niniejszego rozpo,rzą
dzenia; 

e) na obszarze działania ustawy lasowej z dnia 
3 grudnia 1852 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 250) 
wydawanie orzeczeń, zarządzeń lub zezwo
leń, opartych na przepisach ust. 1 § 9 i ust. 2 
§ 26 tej ustawy."; 

3) art. 33 otrzymuje następujące brzmienie: 

"Art. 33. Doręczenia i wezwania osób intere
sowanych w spmwach lasów obciążonych służebno
ściami mogą być uskuteczniane przez zawiadomie
nie na piśmie zarządu gminy, właściwej dla miejsca 
ich zamieszkania, który treść otrzymanego doręcze
nia lub wezwania poda do wiadomości tych osób 
w sposób przyjęty w danej miejscowości." j 

4) art. 35 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 35. Decyzje o uznaniu lasu za ochron

ny z powodu wymienionego w pkt. d art. 19 niniej
szego rozporządzenia są ostateczne."; 

5) skreśla się artykuły 28, 29, 30, 31 , 32, 34, 36, 
37 i 50; 

6) wart. 57 wprowadza się następujące zmiany : 
a) w pkt. a) wart. 143 ustawy o organizacji 

ziemskiej włościan wyraz: "w,oj ewodę" zastępuje się 
wyrazem: "starostę" oraz w art. 172 i 180 ust. 1 tej
że ustawy wyraz: "wojewoda" zastępuje się wyraza
mi: "starosta w odniesieniu do lasów, których po
wierzchnia nie przekracza 50 ha, wojewoda zaś w od
niesieniu do lasów ponad 50 ha" oraz w art. 180 
ust. 2 tejże ustawy wyraz: "wojewoda" zastępuje się 
wyrazami: "władza wymieniona w ustępie poprzed
nim", 

b) pkt. c) otrzymuje następujące brzmienie: 
,,\V ustawie o organizacji ziemskiej włościan 

(Zb. pr. ces. ros. tom IX osobo dod. ks. IX wyd. 
1913 r.) 

1) przez Komitety ochrony lasów, wymienione 
wart. 145 i 186, przez Zarząd Gubcrnj:llny do spraw 
włościańskich, wymieniony wart . 179, - naleźy ro
~umieć wojewodę, 

2) przez Komisarza, wymienionego wart. art.. 
174, 175, 176 i 179, należy rozumieć starostę, 

3) przez Zarząd Gubernjalny do spraw wło
ściańskich, wymieniony wart. 154, oraz Komisarza, 
wymienionego wart. ar t. 160, 162 i 163, należy ro
zumieć w odniesieniu do lasów, których powierzch
nia nie przekracza 50 ha, - starostę, w odniesieniu 
zaś do lasów ponad 50 ha - wojewodę". 

Art 5, W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowiec
kiem (Dz. U. R. P . Nr. 110, poz. 934) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) ust. 4 art. 32 otrzymuje następujące brzmie-
me: 

"Wojewoda może wydać kartę łowiecką cu
dzoziemcowi bez poręczenia obywatela polskiego"; 

2) w ust. 2 art. 41.:,""yraz: "trzecim" zastępuje 
się wyrazem: "czwartym ; 

3) art. 51 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 51. Minister Rolnictwa i Reform Rol

nych może w drodze rozporządzenia na oznaczony 
w niem okres czasu na obszarze całego Pańsh'la lub 
jego części: 

a) rozszerzać czas ochronny dla zwierząt wy
mienionych wart. 49, 

b) zabraniać całkowicie polowania na niektóre 
ze zwierząt wymic:J.ionych wart. 49, 

c) wprowadzać czas ochronny dla dz.ików, 
niedźwiedzi, rysi, żbików, lisów, kun leśnych 
(tumaków) , norek i orłów, 

d) wprowadzać czas ochronny dla zwierząt 
uznanych za łowne stosownie do ustępu 
ostatniego art. 1, 

e) zezwalać na polowanie na zwierzęta wy
mlemone wart. 48 z wyjątkiem żubra 
i bobra. 
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Nadto Minister Rolnictwa i Refo rm Rolnych 
może zezwalać na używanie srodków zakazanyc h 
war t. 4 1 w celu zwalczania zwierząt wym ienionyc h 
wart. 50. 

Uprawnienia zawarte w artykule niniejszym 
Minister Rol nictwa i Reform Rolnych może przeka
zywać w drodze rozporządzenia wojewodom. 

Wojewoda może zezwal ać w każdym czasie na 
odstrzał i łowienie środkami nieraniącemi dla celów 
hodowlanych i naukowych zwierząt wymienionyc h 
wart . 48, z wyjątkiem żubra i b obra oraz zwierząt 
wymienionych wart. 49. Przepis len nie ma zasto
sowania do obszarów własnych Państwa, na których 
zezwo lenie na odstrzał i lowienie środkami nieranią
ceml wyda je Minister Rolnictwa ~ Reform Rolnych"; 

4) wart. 72 ust. 1 wyraz: "wojewoda" zastę
puje się wyrazem: "starosta", 

Hodowla zwierząt. 

Art. 6. Do ustawy z dnia 28 października 
1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. 
U. R. P. Nr. 121, poz. 868) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 2 ust. 4 skreś l a się wyrazy: "liczbę 
komisyj, teren ich działania,", a p o tym u stępie do
daje się nowy ustęp treści następującej: 

"Wojewoda określa teren działania poszcze!!ól 
nych komisyj."; 

2) wart. 10 dodaje się ustęp drugi o b rzmieniu 
następującem: 

"Powyższe u.prawnien ie może M inister Rolnic
twa i Reform Rolnych przekazać wojewodom, k tó
rzy rcz.p orządzenia swe ogł aszać będ ą w Dzienniku 
.Wojewódz.kim."j 

3) w art. 11 w zdaniu p ierwsze m po wyrazie: 
"teryto rjalne~o" przecinek zastępuje się kropką 
i skreś l a się następujące wyrazy: "powziętego po za
sięgnięciu opinji rad gminnych wszystkich gmin, na 
k tórych obsza rze zamierzone jest wprowadzenie 
w życie postanowień ustawy."; na końcu tegoż art~ 
kułu dodaje się ustęp drugi o następującem b rzmie 
niu: 

"Uprawnienie zawarle w ninie jsz_ym artykule 
może Minister Rolnictwa i Reform Rolnych przeka
zać woje·wodom, k tórzy rozporządzenia swe ogłaszać 
będą w Dzienniku Wojewódzkim.". 

A rt. 7, Us tę p koncowy a r t. 4 ustawy z dnia 
23 marca 1929 r. o o płatach od ogierów nieposiada
jących świadectw uznania (Dz. U. R. P . Nr. 24, 
poz. 247) w brzmieniu zmienionem ustawą z dnia 
21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 339) o t rzy ' 
muje b rzmienie n astępujące: 

"Poświadczenia te wydawać będzie powia towa 
władza administracji ogólnej, właściwa dla miejsca 
odbywania prób koni, na podstawie zaświadczen, 
wydawanych przez instytucje urządzające te próby.". 

Art. 8. 
c'zypospoli tej 

Weterynarja. 

Do rozporządzenia Prezydenta Rze
z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu 

zaraźliwych chorób zwie rzęcyc h (Dz. U. R. P. Nr. 77, 
poz. 673) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 49 us t. 2 wyraz: "Wojewod a" zastę 
puje się wyrazem: "Starosta"; 

2) war t. 52 ust. 2 wyr.az: "Wojewoda" zastę
pUJe się wyrazem: "Starosta"; 

3) war t. 52 ust. 3 wyrazy: "Minister Rolnic
twa" zastępuje się wy razem: "Wojewoda"; 

4) wart. 60 us t. 2 wyrazy : "Minister Rolnic
twa" zas.t::pujt. się wyra z.em: "Wojewoda", po s ło 
wie: "chorych:' skl-eśla się spójnik "i" natomiast do
daje się wyrazy: "Minister Rolnictwa i Reform Rol
nych zaś zabicie klaczy", p::l wyrazac h: "podejrza
nych o chorobę" przecinek zastępuje się średnikiem, 
a dalsze wyrazy: "albo też wzamia n zabicia może" 
zastępu je się wyrazami: "wzamian zabicia można". 

Art. 9. Ad. 3 pk t. 2 rozporządzenia P rezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o k wa li
fikacj ach zawodowych osób , trud n iących się samo
dzielnie kuciem koni (Dz. U. R. P . Nr, 36, poz. 334). 
otrzymuje brzmienie nas t ę pujące: 

,,2) Cywilne szkoły i kursy kucia koni, upoważ 
nione do tego przez wojewódzką władzę administ ra
cji ogólnej,". 

Scalanie gruntów. 

Art. 10. Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o sca 
laniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) 
ulega następującym zmianom: 

l } w cz. 1 art. 9 dodaje się w końcu nowe zda
nie o następującem brzmieniu: 

"Do zatwierdzania ugód, o k tórych mowa wy
żej, właściwym jes t powiatowy u rząd ziemski."; 

2) w cz. 2 ar l. 16 wy razy: "zgłosić w niosek 
o" zastępuje się wyrazem: "spowodować" , a po wy
razach: "reformy rolnej" skreśla się kropkę i dodaje 
się wyrazy: "względnie zglosić do okręgowego urzę
du ziemskiego odpowiedni wniosek." ; 

3) art. 17 otrzymuje b rzmienie następujące: 
"Art. 17. Zaprojektowany obsza r scalenia 

(art. 16) powiatowy u rząd ziemski ustala w orzecze
niu. Obsza r ten może być w drodze orzeczeń powia 
towego urzędu ziemskiego zwiększony lub zmniej 
szony."; 

4) w cz. 1 ad. 18 wyrazy: "okręgowego urzę 
du ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowe
go urzędu ziemskiego" oraz wyrazy: "Ministra R e
form Roln yc h" zastępuje się wyrazami: "okręgowy 
urząd ziemski", - w cz. 2 tegoż artyk u łu w zdaniu 
końcowem po wyrazie: "zgody" dodaje się wyraz: 
" powiatowych", - w cz. 2 i 3 ad. 18 wyrazy: "okrę 
gowego urzędu ziemskiego" zastępuje się w yrazami : 
"urzęd:u ziemskiego", a w cz. 3 wyraz; "wł aściwego" 
zast ępuje się wyrazem: "powiatowego"; 

5J w cz. 1 art. 19 wyrazy: "okręgowego urzędu 
ziemskiego lub orzeczenia Ministra Reform Rolnych" 
znstępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziem 
skiego lub orzeczenia okręgowego urLędu ziem
skiego"; 

6) w cz. 1 art. 21 wyra7.y: "okręgowy urząd 
ziemski wyznacza ich z urzędu na wniosek komisa-
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rza ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "komisarz 
ziemski wyznacza ich ż urzędu", - w cz. 2 tegoż ar
tykułu wyrazy: "okręgowy urząd ziemski może u, u
nąć na wniosek komisarza ziemskiego" zastępuje si ę 
wyrazami: "komisarz ziemski mo.żeusunąć", w koń
cowem zdaniu tejże cz. 2 wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemski"; 

7) w cz. 2 art. 22 w pkt. g) wyrazy: "podlegają 
na wniosek komisarza ziemskiego zatwierdzeniu 
prz.ez okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyra
zami: "podlega·ją zatwierdzeniu ' przez powiatowy 
urząd ziemski"; 

8) w cz. 2axt. 29 skreśla się ,wyrazy: "na wnio
sek komisarza ziemskiego"; 

9) art. 35 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 35. Po dokonaniu czynności, przewidzia

nych w art. 33 i 34, komisarz ziemski biorąc między 
innemi pod uwagę opinję zebrania ogólnego (art. 33, 
34) oraz liczbę uczestników, wypowiadających się za 
przyjęciem projektu scalenia, zatwierdza projekt, 
Wiprowadza W nim zmiany, albo go odrzuca, Od orze
czenia powiatowego urzędu ziemskiego służy stro
nom w ciągu dni 14 od dnia doręczenia (art. 51) orzę
czenia odwołanie do okręgowej komisji ziemskiej za 
pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Po
wiatowy urząd ziemski przesyła odwołanie wraz 
z protokółem zebrania ogólnego i aktami sprawy do 
okręgowego urzędu ziemskiego, ten zaś sprawę wno
si na posiedzenie jawne okrę·gowej komisji ziemskiej, 
która orzeka ostatecznie."; 

10) art. 36 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 36. 1) Po uprawomocnieniu się orze

czenia powiatowego urzędu ziemskiego, zatwierdza
jącego projekt scalenia, względnie po wydaniu w tej 
sprawie orzeczenia przez okręgową komisję ziemską: 

A) okręgowy urząd ziemski: 
a) zarządza utrwalenie granic na podstawie 

zatwierdzonego projektu scalenia; . 
b) przeprowadza zatwierdzenie dowodów ,po

miarowych z,godnie z obowiązującemi przepisami; 

B) powiatowy urząd ziemski: 
a) wprowadza ucze~tników scalenia w posiada

nie wydzielonych im gruntów; 
b) ustala odpowiednie dodatkowe wpisy oraz 

przeprowadza ich wniesienie do tabel likwidacyjnych 
lub aktów nadawczych przez dołączenie do odpisów 
tych dokumentów, które strony przedstawią, odpisu 
orzeczenia, zatwierdzającego projekt scalenia, wraz 
z odpisem rejestru pomiarowego, oraz przez przesła
nie takichże odpisów do Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych w celu dołączenia ich do orygina
łów pomienionych tabel i aktów nadawczych; 

c) przesyła właściwemu sądowi wniosek o usku
tecznienie czynności, przewidzianych wart. 8, 40 i 45 
niniejszej ustawy, oraz o s kreślenie ostrzeżenia (ad
notacji) o wdroż·eniu postępowania scaleniowego 
(art. 18); do wniosku dołączony będzie odpis orze
czenia, zatwierdzającego projekt scalenia wraz z od
rysem zatwierdzonego planu scalenia; 

d) rozwiązuje rady uczestników scalenia; 
e) ogłasza zamknięcie postępowania scalenio

wego. 

2) Dokonanie czynności przewidzianej w cz, 1 
punkt B) lit. a) oraz ogłoszenie zarządzenia powia
towego urzędu ziemskiego o rozwiązaniu rady ucze
stników scalenia, powiatowy urząd ziemski może 
zlecić mierniczemu, wezwanemu przez okręgowy 
urząd ziemski do utrwalenia granic. 

Wszystkie lub niektóre czynności, przewidzia
ne w cz. 1) p. B) lit. c) mogą być na wniosek p~wia
towego urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjo
narjusza, którego wyznaczy wojewoda względnie 
prezes ,okręgowego urzędu ziemskiego z pośród pod
ległych mu urzędników ziemskich."; 

11) art. 37 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 37. Postępowanie w okręgowej komisji 

ziemskiej w sprawie zatwierdzenia planu scalenia 
przy roz:ważaniuodwołań od orzeczenia powiato,wego 
urzędu ziemskiego powinno być z,akończone w cią
gu trzech miesięcy, o ile w toku rozważania nie zaj
dzie protokólarnie stwierdzona konieczność przepro
wadzeni.~ lub skorygowania na gruncie prac pomia
rowych. ; 

12) w cz. 1 i 2 art. 38 wyrazy: "orzeczenia 
okręgowej komisji z,iemskiej" zastępuje się wyraza
mi: "prawomocnego orzeczenia powiatowego urzędu 
ziemskiego lub ostatecznego orzeczenia okręgowej 
komisji ziemskiej"; 

13) cz. 1 art. 39 uzupełnia się przez dodanie 
w końcu wyrazów: "Orzeczenie to jest ostateczne."i 

14) w cz. 2i 4 art. 41, wart. 42 i w cz. 1 art. 43 
wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się 
wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też 
wydania przez okrę,gową komisję ziemską orzecze
nia ostatecznego", a w cz. 3 art. 41 wyrazy: "okrę
gowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: 
"powiatowego urzędu ziemskiego lub też przed wy
daniem przez okręgową komisję ziemską orzeczenia 
ostatecznego" i 

15) wart. 44 w zdaniu 3 wyrazy: "zatwierdzo
na przez okręgową komisję ziemską" zastępuje się 
wyrazami: "przez niego zatwierdzona" i 

16) w cz. 1 art. 45 wyrazy: "okręgowego urzę
du ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowe
go urzędu ziemskiego"; 

17) w cz, 1 art. 46 wyrazy: "okręgowego urzę 
du ziemskiego" zastępuje s ię wyrazami: "powiatowe
go urzędu ziemskiego", w cz. 4 art. 46 wyrazy: "okrę
gowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "po
wiatowy urząd ziemski"; 

18) w cz. 2 art. 47 wyrazy: "orzeczeniem okrę
gowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: 
"prawomocnem orzeczeniem powiatowego urzędu 
ziemskiego lub ostatecznem orzeczeniem okręgowej 
komisji ziemskiej"; 

19) w cz. 2 art. 50 w pkt. a) wyrazy: "okręgo
wej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "po
wiatowego urzędu ziemskiego", w tejże części 
w pkt. b) wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" za
stępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski", 
w tejże części w pkt. c) wyrazy: "okręgowa komi
sja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy 
urząd ziemski", po wyrazie: "miejscu" skreśla się 
wyrazy: "przez powiatowy urząd ziemski"! wyrazy: 
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"powołanych przez powiatowy urząd ziemski bie
głych" zastępuje się wyrazami: "biegłych, powola
nych"; w cz. 3 art. 50 wyra zy: "okręgowej komisji 
ziemskiej" zastępuje się wyrazaml: "powiatowemu 
urzędowi ziemskiemu". 

Art. 11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie zmian 
wprowadzonych do wykonanych t;a gruncie orzecz.eń 
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 260) ule
ga następującym zmianom: 

1) wart. 1 wyrazy: "komisja, która wydała" 
zastępuje s ię wyraz ami: "powiatowy urząd ziemski, 
który wydał, lub okręgowa komisja ziemska, która 
'wydała"; 

2) w cz. 3 art. 2 wyrazy: "właściwa komisja 
ziemska " zastępuje się wyrazami: "właściwy powia
towy urząd ziemski lub właściwa okręgowa komisja 
ziemska", 

w tejże cz. 3 art. 2 dodaje się w końcu nowy 
ustęp o następującem brzmieniu: 

"Orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej są 
ostateczne. Od orzeczeń powiatowego urzędu ziem
skiego służy stronom prawo odwołania do ,okręgo
wej k omisji ziemskiej v.; tym samym terminie i try
bie, jak od orzeczell w przedmiocie zatwierdzenia 
projektu scalenia". 

Art. 12. Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o do
wodach p rawa własności do gruntów scalonych (Dz. 
U. R. P. Nr. 39, poz. 340) ulega następującym zmia
nom: 

1) wart. 1 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" 
zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski" 
oraz wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" za
stępuje się wyrazami: "pov"'iatowego urzędu ziem
skiego"; 

2) w art. 2 wyrazy: "okręgowy urząd ziemskl" 
zastępuje się wyrazami: ,.powiatowy urząd ziemski"; 

3) wart. 3 cz. 1) wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski ;;:<l0patrzy prawomocne orzeczenie okręgo
wej komisji ziemskiej lub orzeczenie Głównej Komi
sji Ziemskiej" - zastępuj2 się wyrazami: "powiato
wy urząd ziemski zaopatrzy swe prawomocne orze
czenie lub orzeczenie okręgowej komis ji ziemskiej", 
a w zdaniu ostatniem cz. (1) tegoż art. wyrazy: 

."okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: 
"powiatowy urz ąd ziemski"; 

4) w art. 5 wyrazy: "okręgowemu urzędowi 
ziemskiemu" zastępuje si ę wyrazami: "powiatowemu 
urzędowi ziemskiemu". 

Znoszenie służebności. 

Art. 13. Rozporządzen i e Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służeb
ności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódz
Idem, warszawskiem i w zachodniej części woje
wództwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, 
poz. 74) ulega nast'~pującym zmianom: 

1) wart. 8 cz. 1 w zdaniu pierwszem skreśla się 
wyraz; "okręgowy" j 

2) cZ<iści 1 i 2 art. 12 otrzymują następujące 
brzmienie: 

,,1. O ile rozpo rządzenie niniejsze nie stanowi 
inaczej orzekanie w sprawach przymusowego znosze
nia służebności bądź przymuso'vli ego podziału grun
tów ' wspólnie użytkowanych, należy do okręgowych 
komisyj ziemskich, 'N pozos t ałych zaś sprawach, nor
mowanych niniejszem rozp orządzeniem, - do po
wiatowych urzędów ziemskich. 

2. W sprawach. normowanych ninicjszem roz
porządzeniem, okn;gowa komisj::t ziemska orzeka na 
posiedzeniach jawnych."; 

3) w cz. 3 art. 19 wyrazy: "komisje ziemskie" 
ZB.stępuje się wyrazami: "powiatowe urzędy ziemskie 
lub okręgowe komis je ziemskic" ; 

4) w cz. 1), 2) i 3) art. 20 wyrazy : "okręgowa 
komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiato
wy urząd ziemski, a w cz ęści 2 tegoż art. wyraz: 
"winna" zastępuje się wyrazem: "winien"; 

5) art. 21 ohz'ymuje brzmienie: 
"Ad. 21. 1. VII r azie zgłoszenia przez osoby 

zainteresowane sprzeciwów, p owiatowy urząd ziem
ski v,rydaje orzeczenie po przeprowadzeniu roz
prawy. 

2. Umowa ma być zatwierdzona w ciągu 2 mie
sięcy od dnia złożenia pad tym rygorem, że po upły
wie 2 mies i ęcy od dnia złożenia umowy w braku od
mowy uważa się j ą za zatwierdzo ną. 

3. Powiatowy urząd ziemski , j eżeli napotyka 
trudności do rozstrzygnięcia sprawy, powinien w cią
gu powyższych 2 miesięcy wymienić w szystkie bez 
wyjątku \-'{ady przedstawionej urnowy. Po usunię
ciu tych wad p rzez strony orzeczenie będzie wydane 
w ciągu dni 30 pod rygorem wskazanym w cz. 2. 

4. Od orzeczenia powiatowego urzędu ziem
skiego w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy za
twierdzenia umowy służy stronom prawo odwołania 
do okręgowej komisji ziemskiej w ci ągu dni 14 od 
dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu 
ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piś
mie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziem
skiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga osta
tecznie.'· ; 

6) w cz. 2 art. 28 wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski" zasi:ępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemski"; 

7) w cz, 3 a rt. 30 wyrazy: "przez okręgową 
komisj ę ziemską" skreśla się; 

8) wart. 39 w zdaniu końcowem wyrazy: 
"przesłania projektu do okręgowego urzędu ziem
skiego" zash;puje się wyrazami : "dalszego postępo
wania"; 

9) w cz. 7 art. 44 po wyrazach: "w toku" do
daje się wyraz: "przymusowego " ; 

10) art. 46 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 46. 1. Po uprawomocnieniu się orzecze

nia za twierdza j ącego projekt lub umowę względnie 
po wydaniu ostatecznego w t e j sprawie orzeczenia 
okręgowy urząd ziemski dokonywa następujących 
czynności: jeżeli wynagrodzenie nie zostało wyzna
czone w gotowiźnie lub w idealnej części nierucho
mości ziemskiej, zarządza sporządzenie niezbędnych 
dokumentów pomiarowych przy przymusowem po
stępowaniu; przy umownem postępowaniu w razie 
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nieprze'dłożenia !przez strony w wyzna:zonym termi
nie dokumentów pomiarowych, jak również w razie 
przedłożenia wadliwie sporządzonych dokumentów
okręgowy urząd ziemski zarządza sporządzenie ich 
na koszt strony, która się do tego zobowiązała we
dług umowy, względ:-Jic na koszt obu stron; wszel
kich czynności, z'w:qzanych ze sporząclzeniem tych 
dokumentów pomiarmMych, wykonaniem umowy 
lub projektu na gruncie, przeniesieniem i usuni(;ciem 
drobnych dzierżawców rolnych oraz wprowadzeniem 
w posiadanie, urzędy ziemskie dokonyvvują w try
bie administracyjnym bez uzyskania w tym celu zgo
dy stron lub zainteresowanych osób trzecich. 

Nadto przy przymusowem postf:powaniu okrę
gowy urząd ziemski: 

a) zarządza wprowadzenie uprawnionych w po
siadanie wydzidonych im gruntów, 

b) ustala zgodnie z orzeczen;em i na podstawie 
wykończonych dokumentów pomiarowych 
treść dodatkowego wpisu do tabeli, 

c) zeznaje w wydziale hipotecznym przez de
legata do tego szczególnie umocO\,vanego 
wnioski, niezbędne do wykonania orzecze
nia we właściwych księgach hipotecznych, 

d) wnosi wpis dodatkowy do przedstawionych 
przez strony odpisów tabeli likwidacyjnej 
lub nada.wczej przez dołączenie wpisu, usta
lonego przez okręgowy urząd ziemski, 

e) przesyła odpis wpisu dodatkov"ego do Mini
sterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w ce
lu dołączenia go do oryginału tabeli. 

2. Przy umownem ,postępowaniu czynności, wy
mienione w cz. lp. a, b, c, d, e wykonywa powiato
wy urząd ziemski z t ern, że czynności wymienione 
w cz. lp. c mogą być na wniosek powiatowego 
urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjonarjusza, 
którego wyznaczy wojewoda względnie prezes okrę
gowego urzędu ziemskiego z pośród podl egłych mu 
urzędników ziemskich."; 

11) w art. 50 \'Jyrazy: "okręgowa komisja ziem
ska stwierdzi na wniosek povv'iatowego urzzdu ziem
skiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemski stwierdzi", a w końcu tego art. dodaje się 
dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu: 

"Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskie
go w tej sprawie służy stronom prawo odwołania 
do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 od 
dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu 
ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piś
mie za pośredniclwem powiatm'l'ego urzędu ziem
skiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga osta
tecznie. 

Przy przymusowem postępowaniu wygaśnięcie 
służebności może stwierdzić w pierwszej instancji 
również i okręgowa komisja ziemska przy powzięciu 
decyzji, o której mowa w cz. 1 art. 22 lub przy wy
daniu orzeczenia, o które m mowa IN art. 41."; 

12) ·w części 3 art. 52 skreśla się liczby: ,,28" 
i ,,51"; 

13) w końcowem zdaniu art'. 54 wyrazy: 
"Okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: 
"Powiatowy urząd ziemski", vvyrazy: "opisu granic, 
sporządzonego przez komisarza ziemskiego" zastę
puje się wyrazami: "sporządzonego przez siebie opi
su granic", 

Art. 14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służeb
ności w województwie wołyńskiem, poleskiem, no
wogródzkiem, wilellskiem i we wschodniej części wo
jewództwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. lO, 
poz. 75) ulega następującym zmianom: 

1) wart. 8 cz. 1 w zd.aniu pierwszem skreśla 
się wyraz: "okręgowy"; 

2) części 1 i 2 art. 12 otrzymują następujące 
brzmienie: 

,,1. O ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi 
inaczej orzekanie w sprawach przymusowego zna
czenia służebności bądź przymusowego podziału 
gruntów, wspólnie użytkowanych, należy do okręgo
wych komisyj ziemskich, w pozostałych zaś spra
wach, normowanych niniejszem rozporządzeniem, -
do powiatowych urzędów ziemskich. 

2. 'V/ sprawach, normowanych niniejszem roz
porządzeniem, okręgowa komisja ziemska orzeka na 
posiedzeniach jawnych."; 

3) w ustępie drugim cz. 2 art. 19 wyrazy: "ko
misje ziemskie" zastępuje s-ię wyrazami: "powiatowe 
urzędy ziemskie lub okręgowe komisje ziemskie"; 

4) w cz. 1, 2 i 3 art. 20 wyrazy: "okręgowa ko
misja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy 
urząd ziemski"; 

5) art. 21 olrzymuje brzmienie: 
"Art. 21. 1. \'l/ razie zgłoszenia przez osoby 

zainteresowane sprzeciwów, powiatowy urząd ziem
ski wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu roz
prawy. 

2. Umowa ma być zatwierdzona w ciągu 2 mie
sięcy od dnia złożenia pod tym rygorem, że po upły
wie 2 miesięcy od dnia złożenia umowy w braku od
mowy uważa się ją za zatwierdzoną. 

3. Powiatowy urząd ziemski, jeżeli napotyka 
trudności do rozstrzygnięcia sprawy, powinien 
VI ciągu powyższych 2 miesięcy wymienić wszystkie 
bez wyjątku wady przedsIa'wionej urew"Y. Po usu
nięciu tych wad przez strony orzeczenie będzie wy
dane w ciągu dni 30 pod rygorem wskazanym 
w cz. 2. 

4. Od orzeczenia powiatowego urzędu ziem
skiego w sprawie zatwierdzenia lub odmowy za
twierdzenia umowy służy stronom prawo odwoła
nia do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 
od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu 
ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piś
mie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziem
skieg? "Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga osta
teczme. ; 

6) w cz. 2 art. 28 wyrazy: "okręgowy urząd 
z~emsk~:: zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemskl ; 

7) w cz. 3 art. 30 wyrazy: "przez okręgową 
komisję ziemską" skreśla się; 

8) wart. 43 VI zdaniu końcowem wyrazy: 
"przesłania projektu do okręgowego urzędu ziem
skie~~:' zastępuje się wyrazami: "dalszego postępo
wama; 

9) w cz. 6 art. 48 po wyrazach: "w toku" do
daje się wyraz: "przymusowego"; 

10) art. 51 otrzymuje brzmienie: 
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"Art. 51. 1. Po uprawomocnieniu się orzecze
nia zatwierdzającego projekt lub umowę względn i e po 
wydaniu ostatecznego w tej sprawie orzeczenia okrę 
gowy urząd ziemski dokonywa n astępuj ących czyn
ności: jeżeli wynagrodzenie nie zostało wyznaczon e 
w gotowiźnie lub w idealn ej cz~ści nieruchomo ści 
ziemskiej, zarządza sporz ądzenie niezbędnych doku
mentów pomiarowych przy przymusowem postępo 
waniu; przy umownem postępowaniu w razie nie
przedłożenia przez strony w wyznaczonym terminie 
dokumentów pomiarowych, jak również w razie prze
dłożenia wadliwie sporządzonych dokumentów -
okręgowy urząd ziemski zarządza sporządzenie ich 
na k oszt strony, która się do tego zobowiązała we 
dług umowy, względnie na koszt obu stron; ws zel
kich czynności, związanych ze sporządzeniem tych 
dokumentów pomiarowych, wykonaniem umowy 
lub projektu na gruncie, przeniesieniem i usunięciem 
drobnych dzierżawców rolnych oraz wprowadzeniem 
w posiadanie, urzędy ziemskie dokonywują w trybie 
administracyjnym bez uzyskania w tym celu zgody 
stron lub zainteresowanych osób trze cich. 

Nadto przy przymusowem postępowaniu okrę 
gowy urząd ziemski: 

a) zarządz-a wprowadzenie upr awnionych w po
siadanie wydzielonych im gruntów; 

b) ustala zgodnie z orzeczeniem i na podsta
wie wykończonych dokumentów pomiaro 
wych treść dodatkowego wpisu do aktów, 
stwierdzających istnienie służebności; 

c) zeznaje w wydziale hipotecznym przez dele
gata, do tego szczególnie umocowanego, 
wniosk i niezbędne do wykonania orzecze
nia we właściwych księgach hipotecznych; 

d) wnosi wpis dodatkowy do znajdujących się 
w archiwach oryginałów i przedstawionych 
przez strony odpisów aktów, stwierdzają
cych istnienie służ ebności, prze~ dołącze
nie . wpisu, ustalonego przez okręgowy 
urząd ziemski. 

2. Przy umownem postępowaniu czynności wy
mienione w cz. lp. a , b, c, d wykonywa powiatowy 
urząd ziemski z t ern, że czynności wymienione 
w cz. lp. c mogą być na wniosek powiatowego 
urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjonarj usza , 
którego wyznac zy wojewoda względni e prezes okrę 
gowego urzędu ziemskiego z pośród po dległych mu 
urzędn ików ziemskich."; 

11) wart. 55 wyrazy: "okręgowa komisja ziem
ska stwierdzi na wniosek powiatowego urzędu ziem
skiego" zastępuje się wyrazami : "powiatowy urząd 
ziemski stwierdzi" , a w końcu tego art. dodaje się 
dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu: 

"Od orzeczenia powiatowego urzędu zi emskie
go w tej sprawie służy stronom prawo odwołania do 
okręgowej komisji ziemski ej w ciągu dni 14 od dni} 
doręczenia orzeczenia powiatowe~;o urzędu zien'isk ic
go. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za 
pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskie ~· o. 
Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga osta tecznie. 

Przy przymu50wem postępowaniu wygaśnię cie 
służebn ości mo·że stwierdzić 'lil pierwsze j instancj i 
również i okrę~owa komisja ziemska przy powzięciu 

decyz ji, o której mowa w cz. 1 art. 22 lub przy wy
daniu orzeczenia, o k tóren mowa wart. 45."; 

12) w częśc i 3 art. 57 skreśla się lic zbę: ,,28,"; 

13) w końcowem zdaniu artykułu 59 wyrazy: 
"Okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: 
"Powiatowy urząd ziemski", wyrazy: "opisu granic 
~porządzonego przez komisarza ziemskiego" zastę
puje się w yrazami: "sporządzonego przez siebie opi
su granic". 

Obrót nferuchomościami ziemskiemi. 

Art. 15. A rt. 9 rozporządzenia tymczasowego 
Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normują
cego przenoszenie własnośc i nieruchomości ziem
skich (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 428) otrzymuje 
b rzmienie następujące: 

"Art. 9. Udzielanie zezwoleń oraz inne czyn
ności władzy paflslwowej, przewidziane w uiniejszem 
rozporządzen iu, n al eżą : 

a) o ile chodzi o przenies ienie prawa własności 
obszarów, nieprzekraczających 300 ha (a Vv 

województwach wileńskiem, nowo gród z
kiem, poleskiem i wołyńskiem 500 ha) - do 
p owia towych urzędów ziemskich, 

b) w pozostałych przypadkach - do okręgo
w ych urzędóvv- ziemskich.". 

Art. 16. Wart. 2 i 3 ustawy z dnia 13 marca 
1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia 
sprzedaży nieruchomości zi emskich na obszarze są
dów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie 
(Dz. U. R. P. Nr. 24, p oz. 246) wyraz: "urzędu" za
stępuje się wyraz.ami: "powiatowego urzędu". 

Parcelacja. 

Art. 17. Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr. 1, poz. 1) ulega n as t ępującym zmianom: 

1) wart. 8 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" 
zastępuj e się wyrazami: "Okręgowy urząd ziemski"; 
wyrazy : "w jego władaniu" zastępuje się wyrazami: 
"we władaniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, 
a położone na terenie okręgu"; 

2) w cz. 2 art. 13 wyrazy: "Ministra Reform 
Rolnych" zastępuje się w yrazami: "władze admini
stracji Rolni ctwa i Reform Rolnych"; 

3) w cz. 1 i 3 art. 15 wyrazy: "Minister Reform 
~olnyc~:' zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd 
zlCmskl ; 

4) w cz. 2 art . 16 wyrazy: "okręgowego urzę
du ziemskiego" zastępuje s ię wyrazami: "powiatowe
go urzędu ziemskiego", a wyraz : "urzędy" zastępuje 
si ę wyrazami: "powiatovve urzędy", w cz. 3 tegoż 
art. wyra.zy: "ok~ęgowy urząd z.iemsk.i:: zastępuje się 
wyraza.ml: "povJlatowy urząd zlemsln ; 

5) w cz. 1 art. 18 wyrazy: "Okręgowy urząd 
ziemski upravvniony jest" zastępuje się wyrazami: 
"Urzędy ziemskie uprawnione są", a wyrazy: "przez 
swe organy" skre śla si ę ; w cz. 2 t egoż art. wyrazy: 
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"zbiera okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wy
razami: "zbierają urzędy ziemskie", a wyrazy: "na 
żądanie okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje 
się wyrazami: "na żądanie urzędów ziemskich"; 
w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" 
zastępuje się wyrazami: "urzędy ziemskie", a wyraz 
"zarządza" zastępuje się wyrazem: "zarządzają"; 

6) w cz. 2 art. 20 skreśla się wyraz: "okręgo
we". 

7) w cz. 1 art. 21 wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemski", w cz. 2 tegoż art. skre śla się wyrazy: "zło
żeniu okręgowej komisji ziemskiej wniosku co do 
wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupio
ną nieruchomość ziemską lub jej część oraz po"; 

8) w art. 22 skreśla się drugie zdanie, poczyna
jąc od wyrazów: "W tym wypadku" do wyrazów: 
"wart. 19" - włącznie ; 

9) cz. 1 i 2 art. 23 otrzymują brzmiernie nastę
. pujące: 

,,1) O przymusowym wykupie nieruchomości 
ziemskiej lub jej części (art. 22) orzeka okręgowy 
urząd ziemski po przeprowadzeniu rozprawy, po 
uprzedniem wniesieniu do księgi hipotecznej (grun
towej) odpowiedniego zastrzeżenia (adnotacj i) ze 
skutkami, przewidzianemi wart. 19. 

2) Prawomocne orzeczenie okręgowego urzędu 
ziemskiego, wydane w przedmiocie określonym 
w cz. 1, względnie orzeczenie Ministra Rolnictwa 
iReform Rolnych stanowi tytuł prawny do przepisa
nia na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego pra
wa własności na rzecz Skarbu Państwa odnośnych 
obszarów i do objęcia przez okręgowy urząd ziemski 
tych obszarów w posiadanie -::- po wpłaceniu części 
szacunku w myśl art. 31"; 

. 10) w cz. 2 art. 24 skreśla się wyrazy: "złoże
niu okręgowej komisji ziemskiej wniosku co do wy
sokości wynagrodzenia za wykupione grunty i po"; 

11) w cz. 1 i 3 art. 25 wyrazy : "okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje si ę wyrazami : "urzę
dów ziemskich"; 

12) w cz. 3 art. 27 skreśla się wyrazy: "po za
sięgnięciu opinji Głównej Komisji Ziemskiej"; 

13) w cz. 3 art. 28 skreśla się wyrazy : "wnios
ków co do"; 

14) w cz. 1 art. 29 skreśla się wyrazy: "wyku
pywanego majątku", a wyrazy: "składa okręgowej 
komisji ziemskiej wniosek o ustalenie wynagrodze
nia za ten majątek" zastępuje się wyrazami: "usŁala 
według przepisów działu IV niniejszej ustawy w dro
dze orzeczenia, powzię tego po przeprowadzeniu roz
prawy, wynagrodzenie za wykupione i obj ęte w po
siadanie nieruchomości ziemskie lub ich części"; 
cz. 2 tegoż art. skreśla się; w cz. 3 Łegoż artykułu 
W)111'azy: "okręgowej komisji ziemskiej, wydane w myśl 
cz. 2", zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu 
ziemskiego, wydane w myśl cz. l"; 

15) w cz. 2 art. 30 wyrazy: "okręgowa komisja 
ziemska usŁali na posiedzeniu jawnem na wniosek 
okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyra
zami: "okręgowy urząd ziemski usta:li w dr0dze 
orzeczenia, powziętego po przeprowadzeniu rozpra
wy", a wyrazy: "ustali ją okręgowa komisja ziemska" 

zastępuje się wyrazami: "ustali ją okręgowy urząd 
ziemski"; w cz . 3 tegoż art. wyrazy: "okręg,owej ko
misji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "okręgowe
go urzędu ziemskiego"; 

16) pkt. a) cz. 2 art. 31 otrzymuje następujące 
brzmienie: "a) 75 % tymczasowo obliczonego przez 
okręgowy urząd ziemski szacunku - przed obj ę ciem 
przez okręgowy urząd ziemski majątku w posiada
nie"; 

17) w cz. 2 art. 32 wyrazy: "okręgowego urzę
du ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów 
ziemskich"; 

18) w cz. 2 art. 37 wyrazy : .,Rada Ministrów, 
na wniosek Ministra Reform Rolnych" zastępuje się 
wyrazami: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych", 
po wyrazie: "Zagranicznych" skreśla się przecinek; 

19) w cz. 1 art. 44 wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski" zastępuje się wyrazami: "urzędy ziemskie"; 

20) w cz . 1 art. 51 wyrazy: "Ministra Reform 
Rolnych, na wniosek właściwego okręgowego urzędu 
ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy 
urząd ziemski"; 

21) w cz. 1 art. 54 wyrazy: "urzędów ziemskich" 
zastępuje się wyrazami: "powiatowych urz ędów 
ziemskich" ; 

22) wart. 56 wyrazy: "Ministra Reform Rol
nych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd 
ziemski"; 

23) w cz. 3 art. 58 wyrazy: "prezes okręgowe
go urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: 
"okręgowy urząd ziemski"; 

24) w cz. 2 art. 60 skreśla się wyrazy: "po za
sięgnięciu opinji okręgowej komisji ziemskiej"; 

25) w cz. 1 art. 61 w zdaniu ostatniem skreśla 
się wyrazy: "w zakresie wyznaczenia nabywców"; 
w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "prezesa okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okrę
gowy urząd ziemski" ; w cz . 3 t egoż art. wyrazy: 
"okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wy
razami: "urzędów ziemskich"; 

26) cz. 1 art . 63 otrzymuje n astępującebrzmie
nie: 

,,1) W razie rozpoczęcia przez instytucję, do 
parcelacji upoważnioną, parcelacji bez właściwego 
zezwolenia oraz w razie prowadzenia jej niezgodnie 
z treścią zezwolenia, jak również w przypadku nie
wykonania parcelacji w określonym czasie lub nie
przepisania tytułu własności na nabywców w termi
nie, wskazanym w zezwoleniu, mimo, że projekt par
celacji został zatwierdzony i wszelk.ie formalności 
w urzędach ziemskich załatwione, może okręgowy 
urząd ziemski, o ile nie zostanie zastosowany przy
musowy wykup w myśl p. aj art. 3 po uprzedniem na 
14 dni ostrzeżeniu - zarządzić wykonanie parcela
cji na koszt i niebe~pieczeństwo instytucji upoważ
nionej. 

Wykonanie parcelacji w tym przypadku należy 
do okręgowego urzędu ziemskiego. Na wniosek 
okręgowego urzędu ziemskiego Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych może je.dnak zlecić wykonanie par
celacji Państwowemu Bankowi Rolnemu. 

Zarządzenie okręgowego urzędu ziemskiego 
(ust. 1) w tym przypadku z mocy ustawy ma ten sku-
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tek , że właściciel traci p,rawo rozporządzenia (alje
now ania) obszarem, podlegającym parcelacji, z chwi
lą zaś uprawomocnienia się tego zarządzenia względ
nie wydania przez .Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych zarządzenia ostatecznego okręgowy urząd ziem
ski względnie Państwowy Bank Rolny nabywa pra
wo do zastępowania właściciela w rozporządzaniu 
(aljenowaniu) rzeczonym obszarem. 

O zarządzeniu okręgowego urzędu ziemskiego 
(ust. 1) na wniosek tegoż urzędu będzie umieszczo
ne ostrzeżenie (adnotacja) w odpowiedniej księdze 
hipotecznej (gruntowej) z tym skutkiem, .. że od cza~u 
wniesienia tego ostrzeżenia (adnotacJI) wszelkIe 
zmiany stanu prawnego mogą nastąpić wyłącznie ~a 
zgodą lub na wniosek urzędów ziemskich względme 
Państwowego Banku Rolnego. 

Wniesienie odwołania od powyższego zarządze
nia okręgo'wego urzędu ziemskiego nie wstrzymuje 
umieszczenia ostrzeżenia (adnotacji) w księdze hipo
tecznej (gruntowej}. 

Zarządzenie okręgowego urzędu ziemskiego 
(ust. 1) zastępuje przewidziane wart. 62 i 65 zezwo
lenia na parcelację. 

Przy stosowaniu przepisów n.iniejs~ego artykułu 
orzeczenia okręgowego urzędu ZIemskIego w spra
wie zatwierdzenia projektu parcelacji (wraz z ceną 
działek) i wykazu nabywców są ostateczne."; 

27) w cz. 1 art. 65 wyrazy: "okręgowego urzę
du ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowe
go urzędu ziemskiego";. w c.z. 2 ~eg~ż art. wyrazy: 
"upoważnień od urz~d~w zlemsk.lc.h zastępuje SIę 
wyrazami: "upoważmema od włascIwego okręgowe
go urzędu ziemskiego"; w cz. 3 tegoż art. wyrazy: 
"prezes okręgoweg~ urzędu ziem~kiego::, zastępuje 
się wyrazami: "powIatowy urząd ZIemskI i 

28) wart. 66 wyrazy: "okręgowego urzędu 
ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego 
urzędu ziemskiego"; 

29) w cz. 2 art. 71 skreśla się całe pierwsze 
zdanie od wyra'zów: "O ile" do wyrazów: "z urzę
du" włącznie; w zdaniu drugiem wyrazy: .. Jedna~ 
okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazamI: 
"Powiatowy urząd ziemski"; cz. 3, 4 i 5 tegoż art. 
skreśla się; w cz. 6 tegoż art. wyrazy: "okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powia
towego urzędu ziemskiego", oraz dodaje się po 
p ierwszem zdaniu nowe zdanie: "O ile jednak po
wia towy urząd ziemski u~na cenę sprzedażną za sp~
kulacyjnie wygórowaną, odwołanie od orzeczema 
powiatowego urzędu ziemskiego, odmawiającego za: 
twierdz enia projektu parcelacji, służy do okręgowej 
komisji ziemskiej, która rozstrzyga ostatecznie na 
posiedz eniu jawnem. Odwołania do okręgowej ~o
mis ji ziemskie j winny b.yć wnoszone za pośrednIc
twem powiatowego urzędu ziemskiego w ciągu dni 14 
od dnia doręcz enia orzeczenia powiatowego urzędu 
zi emskiego."; 

30) wart. 77 wyrazy: "w osobie Ministra Re
form Rolnych" zastępuje się wyrazami: "zastąpio
nemu przez okręgowy urząd ziemski"; 

31) w cz . 1 art. 79 wyrazy: "okręgowy urząd 
ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd 
ziemski"; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "okręgowego 

urzędu ziemskiego" zastępuj e się wyrazami: "powia
towego urzędu ziemskiego" ; 

32) w cz. 1 a r t. 91 wyrazy: " okręgową komisję 
ziemską na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego" 
zastępuje się wyrazami: " okręgowy urząd ziemski", 
a wyrazy: "urzędów ziemskich" zas tępuje się wyra
zami: "powiatowego urz ędu ziemskiego" ; w cz. 2 te
goż art. wyrazy: "Na wniosek okręgowego urzędu 
ziemskiego okręgowa komis ja ziemska " zastępuje się 
wyrazami: "Okręgowy urząd ziemski"; 

33) wart. 92 skreśl a się wyrazy: "według opi
nji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych"; 

34) Ilekroć ustawy i rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej nakazują sŁosowanie postanowień 
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu refor
my rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) obo
wiązuje brzmienie nadane jej rozporządzeniem ni
niejszem. 

Art. 18. W cz. 2 a rt. 2 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. 
o uregulowaniu ciężarów i wierzyt elno ści, ciążących 
na przymusowo wykupionych nieruchomościach 
ziemskich (Dz. U . R. P . z 1928 r. Nr. 3, poz. 22) wy
razy: "złożeniem wniosku o ustalenie" zastępuje się 
wyrazami: "wydaniem orzeczenia co do wysokości", 
w cz. 2 art. 3 wyrazy: " złoży wniosek okręgowej ko
misji ziemskiej o ustalenie" zastępuje się wyrazami: 
"wyda orzeczenie co do wysokości". 

Art. 19. Wart. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o powódz
twie cywilnem o odszkodowanie z tytułu wynagro
dzenia za n ieruchomość przymuso wo wykupioną lub 
przej ętą na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
poz. 253) wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" za
stępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziem
skiego". 

Art. 20. W p. a art. 9 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospoli tej z dnia 19 listopada 1927 t. 
o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących grun
tów parcelowanych (Dz. U. R. P . Nr. 106, poz. 909) 
wyrazy: "ustalonego we wniosku okręgowego Ul'zę
du ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "tymczaso
wo obliczonego przez okręgowy urząd ziemski." 

Art. 21. W art. 1 i 3 ustawy z dnia 13 lutego 
1932 r. o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na pa-r
celację gruntów (Dz. U. R. P . Nr. 16, poz. 95) użyte 
kilkakrotnie wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskie ; 
go" zastępuje się wyrazami : "powiatowego urzędu 
ziemskiego" . 

Art. 22. W rozporządzeniu PrClzydenta Rze
czypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o skutkach na
rus'zenia przepisów przy parcelacji prywatnej (Dz. 
U. R. P. Nr. 27, poz. 247) wprowadza się zmiany na
stępujące: 

1) wart. 1 skreś l a się wyraz: "okręgowe", 
w tymże art. w końcu skreśla się kropkę i dodaje się 
wyrazy: " w trybie przewidzianym wart. 63 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rol
nej."; 
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2) w art. 2 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" 
zastępuje się wyrazami: "okręgo,wy urząd ziemski", 
wyrazy: "przez urząd ziemski lub Państwowy Bank 
Rolny" skreśla się, a po wyrazie: "może" dodaje się 
wyrazy: ,,-za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych-". 

Art. 23. W art. 4 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r . o upraw
nieniach służby folwarcznej przy parcelacji w związ
ku z postępowaniem scaleniowem (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 317) wyrazy: "okręgowego urzędu ziem
skiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów ziem
skich". 

Art. 24. W c~. 1 art. 5 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o za
lesieniu gruntów, pod'lega,jących obowiązkowi parce
lacyjnemu (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 210) wyraz: "wo
jewodę" zastępuje się wyrazami: "powiatowe władze 
administracji ogólnej", a wyrazy: "prezesem okrę
gowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: 
"powiatowemi urzędami ziemskiemi" . 

Art. 25. W ustawie z dnia 23 marca 1929 r. 
o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, 
oddanych w toku parcelacji w posiadanie ńabywców, 
na obszarze województw : krakowskiego, lwowskie
go, stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 27, poz. 276) wprowadza się zmiany następujące: 

1) w cz . 2 art. 1 wyrazy: "W razie uwzględnie
nia przez sąd wniosku okręgowego urzędu ziemskie
go" zastępuje się wyrazami: "Z chwilą dokonania' 
wpisu adnotacji, o której mowa wart. 7", w końcu 
tej części kropkę zastępuJe się przecinkiem i dodaje 
się wyrazy: "chyba że zapadnie prawomocna uchwa
ła, pozostawiająca wniosek okręgowego urzędu 
ziemskiego bez uwzględnienia (cz. 3 art. 25)."; 

2) w cz. 1 art. 2 po wyrazie : "następców" w 
miejsce przecinka staJWia się kropkę, a dalsze wy
razy: "w każdym przypadku po uprzedniem uzyska
niu zezwolenia Ministra Reform Rolnych." - skre
śla się; cz. 2 art. 2 skreśla się. 

Art. 26. W p. b art. 3 ustawy z dnia 18 marca 
1932r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, 
oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabyw
ców na obszarze województw centralnych i wschod
nich (Dz. U. R. P . Nr. 30, poz. 308) skreśla się wyra
,zy: "Ministrowi Reform Rolnych przez właściwą 
władzę" . 

Ochrona drobnych dzierżawców. 

Art. 27. W cz. 2 art. 8 a ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzier
żawców rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 741) w 
brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 lutego 1928 r. o uzupełnieniu ustawy 
o ochronie drobnych dzierżawców rolnych (Dz. U. R. 
P . Nr. 22, poz. 195) wyrazy : "Prezes Okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami : "Okrę
gowy urząd ziemsk i", a wyraz : "prezesa" skreśla się. 

Osadnictwo wojskowe. 

Art. 28. W cz. 2 art. 6 ustawy z dnia 14 mar
ca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi 
żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 335) końcowe wyrazy: "urzędów ziemskich" za 
st~puj~ się wyrazami: "powiatowych urzędów ziem
sklch. 

Meljoracja. 

Art. 29. Wart. 8 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przepro
wadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy 
ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 320) dodaje się w końcu nowy ustęp o na
stępującem brzmieniu: 

"Do orzekania w tych sprawach powołany jest 
powiatowy urząd ziemski. ... 

Uregulowanie stanu agrarnego gospodarstw przecię
tych granicą wschodnią Państwa. 

Art. 30. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju 
rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią 
Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337) ule'ga nastę
pującym ztniartom: 

1) w cz. 2 art. 6 wyrazy: "przez władze ziem
skie w porozumieniu ż właściwym wojewodą" zastę
puje się wyrazami: .,przez powiatowe urzędy ziem
skie w porozumieniu z powiatowemi władzami admi
nistracji ogólne.;"; 

2) artykuły 7, 8, 9, lO, 11 i 12 skreśla się. 

Unormowanie właściwości władz w stosunku do 
przepisów b. państw zaborczych. 

Art. 31. UsłaJWa z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i or
ganizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. 
Nr. 90, ,poz. 706), zmieniona rozporządzeniem Prezy
denta R:zeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 68, poz. 598) oraz ustawą z dnia 17 lu
tego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 129). ulega na
stępującym zmianom: 

1) art. 33, poczynając od wyrazów: "czynności 
b. Komisji Agrarnej w Wiedniu" i kończąc na wy
razach: "zakres działania starostw powiatowych" 
otrzymuje następujące brzmienie: "w sprawach, do
tyczących podziału gruntów wspólnych i regulacji 
odnoszących się do nich praw użytkowania i zarzą
du oraz oczyszczenia lasów z obcych enklaw i aron
dacji granic leśnych - unormowanych w galicyjskich 
ustawach krajowych z dnia 9 grudnia 1899 r. (Dz. 
Gal. Ustaw Kraj. 1900 r. Nr. Nr. 19 i 20) i w śląskich 
ustawach krajowych z dnia 28 grudnia 1887 r . (Dz. 
śląsk. Ust. Kraj. 1888 r . Nr. Nr. 13 i 14) - czynności 
b. komisji ministerjalnej i b. komisyj krajowych -
w charakterze II instancji - wykonywują terytorjal
nie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie 
okręgówe komisje ziemskie, póz ostałe c zynności b. 
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komisyj krajowych i czynności b. zaprzysiężonych 
komisarzy miejscowych wykonyw'..lją komisarze ziem
scy (art. 22); w sprawach, dotyczących wykupu i re
gulacji ciężarów gruntowych - unormowanych w ga
licyjskiej ustawie krajowej z dnia 24 marca 1895 r . 
(Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 20) i w śląskiej ustawie 
krajowej z dnia 8 stycznia 1889 r. (Dz. Śląsk. Ustaw 
Kraj. Nr. 11) - czynności b. austriackiego Ministra 
Spraw Wewnętrznych, w charakterze II instancji, 
wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzę
dy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie 
z tem, że nie obowiązuje przepis o konieczności po
rozumienia z b. Ministrem Rolnictwa przy wydawa
niu orzeczeń przez b . Ministra Spraw Wewnętrznych; 
czynności b. namiestnictwa we Lwowie i b. Śląskie
go Rządu Krajowego, jak również czynności b. sta
rostw wykonywują komisarze ziemscy (art. 22); 
w sprawach, dotyczących wykupu świadczeń i danin 
w naturaljach - unormo'wanych w galicyjskiej usta
wie krajowej z dnia 27 maja 1873 r. (Dz. Gal. Ustaw 
Kraj. Nr. 253) - czynności b . namiestnictwa we 
Lwowie wykoillywują te,rytorjalnie właściwe okręgo
we urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje 
z'iemskie'- z tem, że orzekają one ostatecznie; czyn
ności b. starostw wykonywują komisarze ziemscy 
(art. 22); 

czynności b. stalrostw względnie b. magistra
tów miast, posiadających własny statut - unor
mowane w Galicyjskiej i Śląskiej ustawach krajo
wych z dnia 5 kwietnia 1870 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. 
Nr. 36 i Dz. śląsk. Ustaw Kraj. Nr. 22) - oznaczają
cych właściwość władz, orzekać mających - po my
śli ustawy państwowej z dnia 6 lutego 1869 r. (Dz. 
Praw Państwa austr. Nr. 18) - czy przez zamianę 
gruntów ulepszy się stan gospodarstwa - wykony
wu,ją komisarze ziemscy (art. 22), czynności zaś b. 
namiestnictwa we Lwowie względnie b. śląskiego 
Rządu Krajowego w tymże zakresie -: wykonywują 
terytorjalnie właściwe okręgowe uriędy ziemskie 
z tem, że okręgowe urzędy ziemskie orzekają osta
tecznie i że przy wykonywaniu wymienionych ustaw 
z dnia 5 kwietnia 187Q r . nie obowiązuje przepis 
o konieczności porozumienia z b. Wydziałem Powia
towym względnie z b. Wydziałem Krajowym."; 

2} art. 34 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 34. Na obszarze b. zaboru pruskiego 

z wyłączeniem górnośląskiej części województwa 
śląskiego: czynności b. Urzędu Osadniczego w Po_o 
znaniu, b. pruskich komisyj generalnych oraz b . prus
kich komisyj specjalnych. z wyłączeniem sporów cy
wilno-prawnych, należących do sądów, stosownie do 
ich właściwości - wykonywują komisarze ziemscy 
(art. 22) wz,glednie delegaci okręgowego urzędu 
ziemskiego. W powyższym zakresie czynności b. 
Wyższego Sądu Kultury Krajowej wykonywują te
rytorjalnie właściwe okręgowe komisje ziemskie; 
jednak: czynności b . Urzędu Osadniczego w Pozna
niu w zakresie pruskiego roz'porządzenia, dotyczące
go ustawowego prawa pierwokupu posiadłości ziem
skich i leśnych z dnia 23 grudnia 1918 r . (zbiór ustaw 
pr. 1919 r. str. 3) i czynności tegoż urzędu w zakre
sie udzielania zezwoleń na przewłaszczenie obsza
rów powvżei 300 ha wykonywują terytorjalnie wła
ściwe okręgowe urzędy ziemskie; także i uprawnie
nia b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu i b. pruskich 

komisyj generalnych do wykonywania prawa odku
pu przysługują terytorjalnie właściwemu okręgowe
mu urzędowi ziemskiemu, a do ustalenia ceny odku
pu włości rentowych - okręgowej komisji ziemskiej. 

Postanowienia niniejszego artykułu nie naru
szają postanowień rozporządzenia Prezydenta Rze
;:;zypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o powierze
niu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia 
likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finanso
wych, które udzielały kredytów na cele agrarne w 
województwie pomorskiem, poznańskiem i górnoślą
skiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 924)"; 

3) ustęp pierwszy art. 35 otrzymuje brzmienie 
następujące; 

"Na obszarze b. Królestwa Polskiego, o ile nie 
zostało postanowione inaczej, czynności b. komisarzy 
do spraw włościańskich i b. urzędów gubernjalnych 
do spraw włościańskich (z wyjątkiem orzecznictwa 
tych urzędów w charakterze II instancji) wykony
wują komisarze ziemscy (art. 22). pozostałe czynno
ści b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich 
i czynności b. urzędu do spraw włościańskich gu
bemij Królestwa Polskiego przy Wydziale Ziemskim 
rosyjskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyko
nywują okręgowe urzędy ziemskie wz.ględnie okręgo
we komi,sje ziemskie; czynności b. rosyjskiego Mini
stra Spraw Wewnętrznych, przewidziane wart. 106 
i 118 ustawy o orr:5anizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. 
ces. ros., tom IX, kont. 1913 r., osobne dodatki, ks. 
IX), wykonywują komisarze ziemscy (art. 22)-w I in
stancji i okręgowe urzędy ziemskie - w II instancji, 
czynności b. II departamentu rosyjskiego Senatu 
Rządzącego-Najwyższy Trybunał Administracyjny. 

Jednocześnie uchyla się postanowienia art. 106 
i 118 wymienionej ustawy o organizacji ziemskiej 
włościan, stanowiące o przedstawieniach urzędu do 
spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego, 
o wnioskach miejscowych urzędów gubernjalnych do 
spraw włościańskich i o w.zpatrywanie tych wnios
ków przez urząd do spraw włościańskich gubernij 
Królestwa Polskiego."; 

4) po art. 35 dodaje się nowy artykuł 35 a o na
stępującem brzmieniu: 

"Art. 35 a. Od zarządzeń w,zględnie orzeczeń 
komisarza ziemskiego (art. 22) względnie delegata 
okręgowego urzędu ziemskiego (ustęp ostatni art. 21) 
w sprawach, unormowanych wart. 33, 34 i 35, 
a wchodzących w zakres działania okręgowych ko
misyj ziemskich (art. 12) służy stronom prawo odwo
łania do okręgowej komisji ziemskiej, która rozstrzy
ga ostatecznie na posiedzeniach jawnych. Postancj
wienia art. 24 co do terminu i sposobu wniesienia 
odwołania mają tu analogiczne zastosowanie." 

Art. 32. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy· 
pospolitej z dnia 14 marca 1928 r. w sprawie uchy
lenia przepisów o aktach organizacji ziemskiej (Dz. 
U, R. P. Nr. 31, poz. 299) ulega następującym zmia-
nom: 

1) wart. 4 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski," 
zastępuje srę wyrazami: "powiatowy urząd ziemski, 
jeżeli w poszczególnych ustawach b.ądź rozporządze
niach z mocą ustawy nie zastrzeżono tej czynności 
dla okręgowego urzędu ziemskiego." i 
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2) wart. 5 wyrazy: "okręgowemu urzędowi 
ziemskiemu" zastępuje się wyrazami: "powiatowe
mu urzędowi ziemskiemu". 

Postanowienia końcowe. 

Art. 33. 1) Postanowienia art. 1 - 9 nie ma
' ją zastosowania do spraw wszczętych przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia . 

2) Postanowienia art. 10 - 32 mają zastosowa
nie w dalszym biegu do spraw wszczętych przed 
dniem wejścia w życieniniejszegb rozporządzenia 
z temjednak, że zachowuje się dotychczasowy tok 
instancyj co do orzeczeń zapadłych przed wejściem 
w życie roz,porządzenia niniejszego, a nadto zacho-

. wuje się dotychczasowy tryb postępowania i właści
wość władz: a) w sprawach scalenia gruntów, o ile 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia 

: zapadły orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, za
twierdzające projekt scalenia lub zastępujący ten 
projekt pomiar faktycznego stanu posiadania, b) w 
sprawach o zniesienie służebności, o ile przed we]j
śCiem w życie niniejs'zego rozporządzenia zapadły 
orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej lub specjal
nego delegata Ministra Reform Rolnych, zatwierdza-

. jące umowę. 

Art. 34. 1) Wykonanie rozporządzenia niniej
szego porucza się ministrom właściwym ze względu 
n.a postanowienia ustaw i rozporządzeń Pr,ezydenta 
Rzeczypospolitej zmienionych niniejszem rozporzą
dzeniem. 
';. ' 2) Upoważnia się Ministra RQlnictwa i Reform 
Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej tekstów ustaw i rozporządzeń 
Prezydenta Rzeczypospolitej, zmienianych niniejszem 
rozporządzeniem, z uwzględnieniem zmian, wprowa
dzonych późnie,jszemi przepisami oraz niniejszem 
rozporządzeniem, jak również zmiany w nazwie urzę
dów. wynikającej z rozporządzenia Prezydenta Rze
ciypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o utworzeniu 
urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych (Dz. 
U. R. P. Nr. 51, poz. 480). 

Art. 35. Roz,porządzenie niniejsze wchodzi w 
zycie po upłyWie dni czternastu od dnia ogłoszenia. 

P~ezydent Rz.eczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 
Minister: Wł. ' Zawaazki . 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Min'iisŁ:er Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Religijnych . 

i Oświecenia Publicznego: J. Jędrze;ewicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

. Sew. Ludkiewźcz 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Min~ster Komunikacji ; Kiihn 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 
Minister Poczt i Tele,grafów: Boerner 

623. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni:a 19 lipc.a 1932 r. 

O uprawie tytoniu. 

Na podstawi,e aI1t. 5 i 62 ustaiwy z dnia 1 czerw
ca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, 
poz. 409) oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 18 marca 
1932 r. o Ultworze'nlu pąń'srtwowego przedsiębiorstwa 
"Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr. 26, 
po(Z. 240) zarządzam co następuje: , 

PostanowienIa og61ne. 

,§ 1. Prowadzenie uprawy tytoniu wymaga uzy
skania koncesji. 

Przez upralWę tytoniu w znaczeniu powyższego 
przepisu rozUJtIlie się wszy.s1tkie czynności produkcji 
SUTowca tytoniowego, w tej liczbie bkże pielęgnowa 
nie roślin tytoniowych, choćby nie posilanych ani nie 
posadzonych przez użytkownika grUJIltu . 

Osoby, posiadające koncesje na uprawę tytoniu, 
nazywane będą w dadlSzym ciągu nini,e'jszego rozpo
rz,ądzenia planta,torami. 

§ 2. Koncesje uprawntają do prowadzen.ia 
UJPrawy tytQo,i1Uśd{le tylko w za'kresie, ' wynikającym 
z dolrumenłu koncesyjnego. 

Przekraczanie tych tllpIl'awnień oraz prowadzenie 
uprawy tytoni.u w innym zakresie, aniżeli to wynika 
z dokumentu koncesyjnego, jes1t prowadzeniem niedo
zwolonej uprawy Itytoniu. 

Za niedozwoloną uprawę tytoniu uważa się 
wszczegól'O'oś'ci: 

a) uprawę tytoniu innego gatunku, aniżeli 
wskazany w dokumencie koncesyjnym, 

b) 'Prowadzenie uprawy tytoniu na innym grun
cie, ani·żeli W'slkazany w dokumencie konce
syjnym, 

c) prowaidzenie uprawy tytoniu na ohszane, 
:pl"Zekracza'jącym obszar, wskazany w doku
mencie koncesyjnym. 

§ 3. Za niedoZlWoloną uprawę tytoniu, pomi
mo posia'da:nia ,dokumenrtu ' koncesyjnego, uważa s,ję 
prowadzenie uprawy tytoniu z innego nas ienia, ani
żeli dostarczone ;Iub wskazane plantatorowi przez or
gana przedsiębiorstwa "Polski MonopOli Tytoniowy". 

§ 4. Koncesje na uprawę tytoniu s ą przywią
zane do osoby konces,jonarjusza, nie podlegaj ą dzie
cLzi.czeniu, ani też nie mogą być odstępowan e osobom 
tr,zecim bezpłatnie, czy też za wynagrodzeniem. 

W razie wyga,śnięcia konce3,j i p os i3.dane j przez 
plantłaŁora, o ile to wy~a'śnięcie nasf_'wiło z powodów 
wymienionych w p. a. - h) § 39, osoby, wchodzące 
w posiadani~ plantacji lub zbiorów po byłych plan
ta,tora'ch, maJą prawo do uzyskani3. koncesji na do
kończenie uprawy tytoniu pod warunkiem, iż zawia
domią wład:zę powołaną do nadania takiej koncesji 


