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Art. 3. Wykonani'e rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z zainleresowanymi. minislrami. 

Art. 4. Rozporządzenie niniej,sze 'Wchodzi 
lW życie z dniem ogło,szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
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Minister Skarbu~ WI. Zawadzki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
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i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiezdcz 

Mini.ster Prz,emysłu i Handlu: Zarzycki 

IGeroWD,tK: Min,i,sterstwa Komunika,Cji: M. Butkiewiez 

Min~Łer Opieki Sp:ole'cznej: Hubieki 

Minister Poczt i Tele~rafów: Boerner, 

771. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 października 1932r. 

zmieniające niektóre przepisy ustawy z dnia 18 mar
. ca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rzą

dy zaborcze uczestnikom walk o niepodl~głość. 

Na podstawie art. 44 usL 6 Konstytucji i art. 1 
lit. al ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnie
niu Prezydenta Rz,ec.zypospolitei do wydawania roz
porz,ądzeń ZI moC'ą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz .. 165') postanawiam co następuje: 

Art. 1. Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o do
brach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze 
uczestnikom walk o niepodległość (Dz. U. R. P. 
Nr. 24, po,z. 189) ulega zmiano,m następującym: 

. 1) ustęp ostatni art. 4 otrzymuje brzmienie na-
stępujące: "Te.rmin trzymiesięczny nie obawiązuje 
osób kt6re uzyskały wyroki prawomocne i wykonal
ne ,; myśl art. 1295' ustawy postę.powa,nia cywilne
ito z r. 1864."i 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie następując.e: 
"Postępowanie sądowe w sprawach, wytoczo

nych przec.iwko Skarbowi Państwa o odzyskanie 
dóbr skonfiskowanych, wymienionych wart. 1. jedno
cześnie L; wejścieh1 w życi.e ustawy niniejszej ulega 
zawieszeniu, nie wyłącza j ąc instancji kasacyjnej, 
z mocy samego prawa, aż do czasu ,rozstrzygnięcia 
roszczeń, zgłoszonych w trybi,e, ustaiwą niniejszą 
przewidzianym. 

Postępowanie z powództw, wytoczonych przez 
osoby, których roszczenia zostały uwzględnione 
w trybie, przewidzianym wart. 5 i 6, ulega umorze.
niu.", 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie następujące: 
"W razie niewydania decyzji w ciągu jednego 

roku od daty z,głoszenia roszczenia, jak również w ra
zie decyzji odmownej w całośc i lub części, zgłasza
jący roszczenie moce'l1jest podjąć na nowo zawieszo
ne postępowanie. Wznowienie postępowania winno 
jednak nastąpić pod skutkami utraty uprawniepia 
w ciągu s ześciu miesięcy od daty powstania pra,wa 
do wznowienia. . 

Przy rozpoznawaniu spraw wznowionych sądy, 
niezależi1ie od ins iancji, stosują postanowienia usta
wy nini e jsz.ej."; 

4J wart. 9: a) zdanie pierwsz,e ustępu drugiego 
otrzymuj.e brzmienie następujące: 

"Za podstawę wymiaru podatku przyjmuje się 
czystą wartość dóbr otrzymywanych według ich sta
nu i wartości w czasie wyd,ania decyzji lub wyroku 
prawomocnego i wykonalnego w myśl art. 1295~ 
u. p . ,c.", 

b) w ustępie przedostatnim po wyrazie: "pra
womocnego" dodaje się wyrazy "i wykonalnego 
w myśl art. 12951 u. p. c.". 

Art. 2. Wykonanie rozpo,rządzenia niniejsze
go porucza się Min istrom Skarbu, Sprav"iedliwośCl, 
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw We
wnętrznych. 

Art. 3. Rozporządzenie 
w życie z dniem ogłoszenia. 

niniejsze wchodzi 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prez,es Rady Ministrów: A. Prystor 

Minis te r Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Spraw Zagranic.znych: August Zaleski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: Wf. Zawadzki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Wyznań ReJiigijnyc'h 
i O~w i,e(;enia Publicz;nego: J. Jędrzejewicz 

Minister Rolnictw a i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Ki'u::}wni'k Min.isterstwa Komunika'cji: M. Butkiewicz 

Min ister Opieki Spo:łecznej: Hubieki 

Minister Poczt i Teleg,rafów: Boerner. 


