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województwie wołyńskiem:
264.
a) w powięcięłuckim:
Ni WI)9Y art. 44 KPllstyhlcjj ęiłła.~~am Ił~tawę J1 8 li'''PU1). gruntów o łącznej powierzchni 321,~O hą, iąll4:l; tF~ś~l:
stanpwl'l;cych odosohnione oddziały 26 i G8 obręhu
U 8 T A W A
~a.dowskiego nadleśnictwa Korytnica oraz o·d q zią.ł 1
l północną część oddziału 28 obrębu torczyń ;; l}iego,
z dllia 45 marca 1933 r. ,
nadleśnictwa ł~ckiego, na grunty o powier zchni
321,31 ha, graUlc z ące z poł!lJdniową częścią oddziaO q.ddanip Ilłękłófycb grQnłów, im~ejętycb ną
łów 2 i 3 obrębu torczyńsikiego nadleśnlctwąluckię
wlj ~!W &ć :P#ń~twa,
go, należące do mieszkańców kolonji Frydrychówka
w ig minie Ro ży szcz ę ,
Art. 1. (1) Z n.ieruchomości zięm!lkic;:h, przeję
2) gruntu o powierzchni 11 ,4463 h~, stanowią
tych na 'wła,sność Pań's-twa na zasadzi e art. 2 ustawy
cegowschodnią czę ś ćoddz,iału 26 a i d oh rębu torz dnia 17 grudnią 1920 r. o przejęciu na własność
cz.yńskiego n a, dleśnictwa łuc:ki.ego, mi. grllnty' ó
Pań~rŁ,,:a
ziemi w ni'2który~h powiatach Rzeczypowler~chni 11,4463 ha, tworzące enklawę wtych~e
§pph~ęJ (pz. U. R. P . '? 1nI r. Nr. 4, poz.. 17), na zaoddział a ch, a nale żąc,e do mieszkańc,ów kolonji Czesą'd;zie de'lm~tów Ną.c;-;,ęlnego l)owpdcy Wojsk Litwy
chows zczy zn a w gminie Torczyn,
3) gruntu o p owierzchni 59,9709 ha, stanowią ŚrodJkpwę,j Nr. ;3-9, Nr. 413 i Nr. 257 (Dz. U. T, K. R L.
c,e,go odd~iały 259 i 260 ohręh:u i nadleśn ictwa czar- Ś. ~ dnia 16 grUldnia 1920 r. Nr. 9, z din,ia 23 kwietnia
toryskie'go, n a grunty o powierzchni 30,7579 ha, two- 1nl r. Nr. 15/~5 i z dnia 15 czerwca 1n1 r. Nr. 20(30)
or~z; dekretu prezesil T)"mp:, ąSQW-~j Komisji Rząd~ą
rzące 2 enklawy o ną.zwie "Uroczysko Połuby"
i "Uroczysko J(,rasny Krem", mi.ędzy oddziałami 234, ceJ Nt. 469 (])z. U. T. K. R. L. $. z dnia. 3 lutęgp
235, 238, 239, 240 i 246 tegoż o,brę,bu i nadleśnictwa, 1922 r. Nr . .5/55), osoby uprawnione mogą otr.1;ymaĆ
a należące do mies;-;kańców kolonji Grabina w gmi- z zachawanlem rpo.sitanowień niniejszej ustawy ohszary leśne j innego rpd;z,ajll grunty ni~użytec~ne . dla
nie Koł k i,
?e.l~ . o\'iad?,ic~wa w.ojskowęgo i refornny rolnej lub
h) w powiecie sarneńskim:
Jezęl~lch uzyqe na mnę ce-}e państwowe ni,e przed4) gruntu o powi.ęrzchni 94,1015 ha, stanowi~ stawIa SJpecj,alnego in:tęresu dla Państwa,
cegooddział 99 a i odosobniunę uroczysko "Jaroszo- ,
(2) pr~edntip.tem uprawnienia . są' określone
wa Graclka"ohrębll i nądl e śnictwil sarnęńsliie:go, Pił
w
c;z.
1 grunty w t.akim sŁanie, W j.akim będą sję
grunty o ł~c~nej powierzchni 69,8084 ha, tWQr,,;-;ąc~
znajdowały w chw:ili oddania osohom uprawnioQYIl\.
s~en::g en:klaw w pohu:1nio w o-wschodniej c;;~~ści oobrę
hll jarynowickiego, nadleśnidwa sarneński,ęgo, a naArt. 2. Qsobą, uprawnioną w rozumieniu
leż~ce do miesz,kał1ców wsi Dorolycze, W gmini,e
art.
1,
jest osohą, która posia'd a prawo do wynagroniemowiekiej.
dzenia za prz .e'ięta, na własność Pań'stwa ni.ęrucho
Art. 3. Zezwala się na bez:płatne odstąpi!łnię: mość ziemsl'ą, z której maj ą być oddane grunty.
a) parafji rzymsko-katolickiej w Węglewięach
gruntu państwowego o powięrzchni 3,5852 ha, sikła
Art. 3.(1) W razie oddania gruntów, obciążo
dające,go się z parceh hudowlanej o powierzchni nych dz,ierżawami, prawa i obowiązki, wynikają-ce
0,2262 ha i gruntll ornego o powierzchni 3,3-~90 ha z umów dzier;isWTIych, prze!,:hodzą na osoby uprawz majątku W,ęglewi cę w powiecie wieluńskim, w wo- nione od dnią. oddąn!R-'
jewództwie łódzkiem;
(2) Gdy milją :być zwrócone grunty z nieruchob) Kurji Biskupiej w Pe~plinie g,runt'U pokla sz - mości ;zięmskięj, obciążone:j po,życzką instytucji kre{ornego o powierzchni 1,9460 ha w Łąkach, W pawię dytu d-ługoterrrninowego, instytucja obowiązana jest
cie lubawsl~ im, w województwie pomarskiem, zapi:- n a ;żądanie okręigowego urzędu ziemskiego :przedsła
sane go w ks i-ędze wieczystej gminy Nowe Miilsto, wi~ w cią,gu miesią<:;a od złożenia tej instytuc~i platom XXVIII, karta 901.
nów p()'miafowy~h projekt segregacji pożyczki poArt. 4. (1) Nieruch o mości, wymieniDne wart. 1, między Skalib Pallstwa a urpr.awnionyc;:h. W razie
1>ę1 dą Siprzed.ane po cenie nie niższej od szacunkowęj.
nię:zlo.żen,i~ projektJlsegregacji w tym termini'e przez
Try:b oszacowania i warunki sprzedaży określi Mi- inrstytuc:ję p~ojek.t segre~acji sporząd;z,i o,kręlgowy
ur2;~!d z~emskl z uwzrgl.ędmemem zasad s.tatutu danej
nister Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2) Przy sprzedaży nieruchomości, wymienio- ins.tytllcji.
nych wart. 1 pkt. 1. 1), IX. 3) i X. 3), moie Minist!i!r
Rolnictwa i Reform Rolnych zastosować ceny ulArt, 4. Osohy uprawnione ~ chwLlą oądani~
im gruntów ną. za!)a,dz,i',~ ustfl.wy niniejs?:ęj tral;ą pr.agowe.
Art. 5. WY'konani,e ustawy niniejszej porucza wo do wyna,g rodzenia, służącego im z tytułu przeję
Ciil oddawanych grun:lpw.
srę Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
Art. S, (1) O pddąniq gruntów or2;eka Miniz dniem ogłoszenia.
.
ster Rolnictwa i Reform Rolnych. W ril:zie oddawaPrezyd ent RzeczYPosp01itej: I. Mościcki
nia gruntów, 'które znajdują się pod z.arzą,dem wł.ą.dz,
nie podlegających Ministrowi Rolnictwa i Ref o 11m
Prezes Rad y Ministrów: A. Prysłor
Rolnych, wydanie decyz~i następuje w porozumieniu
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz z wł.a.ściwym ministrem. Decyzje w za,k resie odd,awania gruntów są rpozosta\'łione całkowitemu swobod..
W

'po-
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n.~mll u;I;paniu Ministra RolniCitwa i Reform RoJnych.
Decyzje te mogą być wydawan·z do dn ia 31 grudnia
1934 r .
(2) De<;:yzje o odd ąni u grun;t() w zapada,j'!, .n,a
~l(u-tek ,żądania ll.}!b za z,goclą osób uprawnionych. Zą 
ditpie winno być złożone na pi śmie wę właściwym
okr ęgowym urz ę,ązie z.iems,kim.
(3) Decyzja o oddaniu gruntów stanowi tytuł
wlasn!)śe;i. Przcpisilnie prawa własności w ,księ,gach
h~potec~ny~h iJllOŻe nas:t '!lpić na wniosek okrę,gowego urzędu ziems,kiego . ·
.
(4:) Wprowa'd zenie osób uprCiwnionych w po,siadanie oddfl.nych grun,tów winno być d okonCine prze;z
komisarza ziemskie,go protokólarni,z. Nies t awięnie
s;i~ osób uprawnionyc,h pomimo właściwego wezwan~a . nie stanowi przeszkody do wy,konflnia. tej czynn:oąci. W tych przYlPadkach protokóły o wprowildzenic w posiadanie gnmtów win:nybyć doręGzone osohOlJll llprawnionym w trybie przepisów o postępowa
niu a. dininislfraGyjnem.

Art. 6. (1) Postępowanie w sprawach, unormowany,ch niniejszą ustflwą, orflz decyzje o oddaniu
gruntów wolne są ' od opłat skarbowych i sCimorzą
dowych . .
(2) Ujilwnienie w hipot.ęcę zmiąny prawa wła
sności na pordsif awie decyzą i Mini:slra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz wyników se.gregac;:ji obciążeń
wolne ie~,t od opłat ·sądowych w ,pos:t~powaniu hipotec.z nem, a stawkę wyna,g rodzenia dla pisarz.a hipoteczne,go za wszystkie z tern związane czynności
usbla się na 6 zt
się

Art. 7. Wykonllnie n:iniejs,zej ustawy porucza
Ministrowi Rolnictwa i Refonm Rolnych.
Ąrt. 8. Ustawa
ogłoszenia.

ninie-jsza wch.odzi w

życie

z dniem

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M ośdcki
Prezes Rady Ministrów: A.. Pryslor
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:

Sew. Ludkiewicz

265.
Na mocy art. 44 Konstytucii

ogłaszam ustąwę następu

jącej treści;

USTAWA
z dnia 28 marca 1933 r.

o wyn.agrodzenill za nieruchomości ziemskie, wyplacanem na podstawie llstawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonanill reformy rolnej.
Art. t. W ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r.
Nr. 1, poz. 1) w.prowadz,a się zmiany następujące:
l} wart. 3 p. c} wyr,azy: "ustawy rosyjskiej
.z dnia 1 marca 1864 r." zastępuje się wyrazami:
"ustawy z dnia 5 marca 1864 r.", a wyrazy: "instrukc:ji
z dnia 23 grudnia 1865 r." zastępuje się wyrazami:
"instrukcji z dnia 23 lipc.a 1865 r.";
2} wart. 30 cz. 1 dodaje się następujące wyra~y końcowe: "oraz majątków, przejętych na własność

pOz. 464 i 265.
Państwa pa mocy dekretu Nr. 'Z~7 Naq;elnegp' Dow6dcy '\JI ojsk Litwy Środkowej z dQia JO ffi!lja l nl r.
w przedmiocie przejścia na wła :mość Pap,słwa. d,la C;:~
lów reformy rolnej majątków ziemskich otrzymiinyęh
lub nabytych w drodze przywilejów (D.z. U. Tymc~.
Komi~ii Rządzącej Litwy Środkowej Nr. ~O/~O)"j
3) art. 31 otrzymuje brzmienie n.astępuj·ące:
"Art. 31. 1) Ustalone w myśl art. 29 lub art. 30
wynagrodzenie za nieruchomości ziemskie, przymllsowo wykupywane, b ę.dzie ui;3zc.;zone ~,zlęśdowo
w g,otówce, częściowo w obliig acjach 3% państwowej
renty ziemskiej w zIode, według wartości nominaln!?;j, przYczem stosunek części wynagrodzenia, wyplacanego w gotówce, do części wynagrodzęni!l, wyplacane'go wobligacj.ach renty, zależeć będzie od
ogóln'ego obszaru wszystkich llieruchomości ziemskich, należące;go do właściciela wyJmpywanej nieruchomości, podług następującej tabe.li:
C~ęść

Obszar

wynagrodzenia.
płatna

w gotówce

Część

wynagrodzenia.
płatna

w obligacjach

50%
50 96
do 1000 ha
55 %
45 %
od 1000 ha do 1500 ha
60 %
40 %
" 1500" "2000,,
6Q %
35
%
" 2000" "25'0 0,,
3() %
7096
" 2500" "3000,,
75 96
25 %
" 300'0" "4000,,
80 %
20 %
ponad 4000 "
2) Wyna.grodze~ie to wypłacone będzie wła
ścicielowi luh złożone do depozytu sądu w dwóch ratach:
a) 75 % tymczasowo ohUczonego przezokrę,go"
wy urząd ziems,k i szacunku przed obj,ęciem
majątku w posiadanie przez okręgowy urząd
ziemski;
b) w pozostałej części w ciągu 30 dni od llprawomocnienia się orzeczenia, ustalającego to
wynagrodzenie; równocześnie z tą ratą wypłacone zostaną w golówce odsetki w stosllnku 3 od sta rocznie za czas od obj.ęcia
majątku w posiadanie przez okręgowy urząd
ziemski do dnia wypłaty tej raty;
3) wymienione w p . a} cz. 2 artykuły niniejllze ..
go 75 % szacunku obliczane będzie osobno dla k!iż
dej z dwóch cz,ę śc.i wynagrodzenia, wymienionych
w cz. 1 artykułu niniej'sze:go." ;
4) w art. 33 skreślić liczbę ,,1)" i wyrazy, po..
czynając od: "w listach zastawnyc h ... " do końca artykułu z,astąpić wyrazami: "w obli.gac,jach państwo~
wej renty ziemskiej według wa rtości nomina.lne,j z kuponami bieżącemi od dnia złożenia wynaliirodzenia
lub pierwszej jego raty do depozytu sądowego, o ile
płatna w gotówce część wynagrodzenia będ. zie nie
wys,tarczająca. Na żądanie inst ytucji kredytu długo
terminowego Minister Skarbu zamieni według wartości nominalnej obligacje państwowej renty ziemskiej na listy zastawne tej instytucji z odpowiedniemi
kup.onami." ;
5} wart. 34 cz. 1 otrzymuje brzmienie nas.tępu"
jące:

,,1) Obligacje 3 % państwowej renty ziemskiej
w zlocie (cz.. 1 art. 31) z sześćdziesięcioletnim okre-

•

