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,nia w ramach sumy, przewidzianej w cz. 5) art. 1 
ustawy niniejszej, w drodze rozporządzeń, wydawa
nych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych. 

(4) Obligacje 5 % państwowej renty ziemskiej 
mają wszelkie prawa papierów, posiadających bez
pieczeństwa pupi,larne, i będą przyjmowane na rę
kojmie i kaucje według kursu, ustalanego przez Mi
nistra Skarbu. Ponadto obligacje te będą przyjmowa
ne, przez Skar.b Państwa według kursu urzędowego 
na spłatę podatków od spadków i darowizn oraz ma
jątkowego. od ,osób, które wykażą, że ane lub ich 
,spadkodawcy otrzymali je tytułem wynagrodzenia za 
,nieruchomośc.i, :przymusawa od nich wykupione, lub 

, też, jako spłatę ich wierzytelnośc.i w wyniku prze
,prowadzone,ga przez sąd rozdziału wynagrodzenia. 

(5) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu ustalać będzie co-

" rocznie rozporządzeniem kurs urzędowy wymienio
nych w cz. 2 obligacyj, nie ni,żej 70 % nominalnej war
tości. Po zamknięciu emisji obligacyj danzj serji, 
a ' czem nastąpi obwieszczenie Ministrów Rolnictwa 
i Reform Rolnych i Skarbu, oslatnioogloszony kurs 
będzie uważany nadal za kurs urzędowy. ' 

(6) W razie z,amknięcia emisji danej serji obli
gacyj 5 % państwowej renty ziemskiej przed jej cał
kowitem wykorzystaniem, upoważnia się Ministra 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Ralnych do odpowiedniej zmiany w drodze roz
porządzenia planu umor~enia obligacyj tej serji. 

Art. 5. Wykonanie ustawy niniejsz,ej porucza 
się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w poro
:zumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości. 

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Prezydent RzecizYiPospolitej: l. Mościcki 

' ,Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

Minister Sprawiedliwo~ci: ' Czesław Michałowski 

Minister RolnicJtwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

266. 
Na mocy art. 44 Konstytucji oglaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 28 marca 1933 r. 

o konwersji niektórych pożyczek w listach zastaw
nych. Państwowego Banku Rolnego i niektórych zo
bowiątań wobec Skarbu Pańs,twa na pożyt:zki z czę
ści kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy 

Rolnej. 

Art. 1. (1) Wierzytelności Państwowego Ban
ku Rolnego. z tytułu dłu'gotel'minowych , pożyczek 

,amortyzacyjnych w listach zastawnych tel!Oż Banku. 
zabezpieczone na niemchomościach, obciążonych 
pożyczkami z Funduszu Obrotowe~o R~formy Rol
nej na nabycie gruntu lub na zago~podarowanie, wy
płaconemi przed dniem 1 stycznia 1933 r., oraz za
bezpiecz,ąjące je hipoteki przechodzą na mocy usta
wy niniejszej z dni.em 1 s!yc,znia 1933 r. na rzecZj 
Skarbu Państwa na rachunek części kredytowej 
Funduszu Obrotowego Refo,rmy Rolnej wraz z wszel
kiemi z.wiązanemi z temi pożyczkami należnościami, 
a mianowicie: z.aległemi ratami, opłatami adniinistra
cyjnemi, koszlami sądowemi i egzekucyjnemi, oraz 
wierzytelnościami z tytułu uiszczonych przez Bank 
za dłużników po.d.atków i składek ubezpieczenio
wych od ognia. 

(2) Przepis ust. (1) może mieć zast030wani.e 
również do wierzytelności Państwowego Banku Rol
nego, zabezpieczonych na nieruchomościach, które 
były obciążone pożyczkami z funduszu pomocy kre
dytowej na zagospodarowan;e i pobudowanieosadni
kom cywilnym i wojskowym lub z funduszu zapomóg 
i kredytu ulgowego, spłaconemi w związku z uzy
skaniempożyczki dłu.goterminowej w listach za
stawnych Państwowego Banku Rolnego. 

(3) Przepis usL (1) nie dotyczy tych ,gospo
darstw, pows-tałych z parcelacji, przeprowadzonej 
przez Państwowy Bank Rolny, którym są udzielane 
ulgi, dalej idące, niż przewidziane wart. 4. 

Art. 2. Wartość przejmowanych przez Skarb 
Państwa wierzytelności z tytułu nie umorzonego ka
pihłu pożyczek ustalona hędzie według bilansowej 
wartości własnego portfelu listów zastawnych . Pań
stwowego Banku Rolnego, w których pożyczki zo.
stały udzielone; skonwertowana suma pożyczki po
większona będzie Q równowartość przejmowanych 
przez Skarb Państwa w myśl art. 1 należno.ś ci gotów
kowych, związanych z przejmowanemi pożyczkami. 

Art. 3. (1) Upoważnia się Ministra Skarhu do 
zaciągnięcia zobowiązania wobec Państwowego. Ban
ku Rolnego w wysoko,ści, wynikającej z art. 2, przy 
o.procentowaniu nie wyżej niż 4,5 % w stosunku rocz
nym od sumy przejętych przez Skarb Państwa wie
rzytelności i do stopniowe,go umorzenia tego zobo
wiązania drogą rocznych dotacyj bu.dżetowych. 

(2) Stosownie da postanowienia ust. 3 art. 7 
ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie 
utworzenia Państwowego. Banku ' Rolnego (Dz. U. R. 
P. z 1932 r. Nr. 117, poz. 966) Państwowy Bank Rol
ny wycoJa z własnego portfelu listy zastawne na su
mę, odpowiadającą nie umorzonemu kapitałowi na
bytej przez Skarb Państwa wierzytelności w listach 
z.astawnych. 

Art. 4. (1) Przejęte przez Skarb Państwa na 
mocy art. 1 wierzytelności konwertuje się z mocy 
ustawy niniejszej na gotówkowe pożyczki amortyza
cyjne z częś ci kredytowej Funduszu Obrotowego 
Reformy Rolnej. 

(2) Suma skonwertowanej pożyc.z,ki, przypada
jącej na każdego dłużnika, obliczona będzie z uwzglę
dnieniem zasad art. 2. 

(3) Warunki pożyczki konwersyjne,j ustala się 
według zasad, stosowanych przy udzielaniu poży
czek na nabycie gruntu z funduszu zapomóg i kredy-
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tu ulgowego przy najdłuższym okresie umorzenia, 
W okresie do dnia 31 grudnia 1935 r, pobierane bę
dzie od tych pożyczek wyłącznie oprocentowanie, 
którego wysokość ustalać będzie dla ~oszGzególnych 
kategoryj dłużników Minister Rolnictwa i Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu; opro
centowanie to nie może prz.ekraczać 3% w sŁosun
.ku rocznym. 

Art. 5. Wierzytelności Funduszu Obrotowego . 
Refonny Rolnej, nie przedzieI.one w księgach hipo
tec.znych wpisami osób trzecich od wierzytelności 
tegoż Funduszu, powstałych z konwersji, przeprowa
dzonej w myśl art. 4, mogą być zł.ączone z niemi 
w jedną łączną pożyczkę na warunkach, przewidzia
nych wart. 4. Warunki s.płaty, przewidziane wart. 4, 
mo'gą mieć zastosowanie również do innych poży
CZek nie złączonych, a podlegających spłacie na 
rzeCz q:ęści kredytowej Funduszu Obrotowego Re
formy Rolnej. 

Art. 6. Nieruchomość, obciążona pożyczką 
skonwertowaną w myśl art. 4 i 5, nie mOŻe być sprze
dana z licytacji publicznej pod ry,gorem nieważności 
tej licytacji za sumę, nie pokrywaj.ącą 2/3 wierzytel
ności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. 

Art. 7. (1) Pożyczki, skonwertowane w myśl 
ustawy niniejszej, zachowują taki'2 samo pierwszeń
stwo hipoteczne, jakie służyło pierwotnym pożycz
kom, i. będą ujawnione w hipotece bez udziału wie
rzycieli hipotecznych na jednostronny pisemny lub 
ustny wniosek Państwowego Banku Rolne·go lub wła-
ścicięla gospod,arstwa, 

(2) Wpisy o toczącem się postępowaniu slPad-
kowem, o o,głoszeniu spadku wakującego, o ograni
czeniu zdo,Lności właściciela nieruchomości do dzia
łań prawnych, o wszczęciu sporu co do własności 
nieruchomości, bądź co do pożyczki konwersyjnej, 
ani ż adne inne przeszkody, wynikające z treści wpi
su do ksiąg hipotecznych (gruntowych), nie wstrzy
mują ujawnienia konwersji. 

(3) Koszty konwersji ponosi dłużnik. 
(4) Na obszarze właśdwości sądów apelacyj

nych w Lublinie, Warszawie i Wilnie pisarze hbpo
tecz.ni za ujawnienie konwersji oraz wydanie Pań
stwowemu Banko~i Rolnemu świadectwa o dokona
nych wpisąch o konwersji mają prawo pobierać je
dynie opłatę stałą w wysokości 10 złotych. Podania 
i wpisy hipoteczne oraz inne czynności, związjłne 
z ujawnieni 2m konwersji w księgach hipotec.znych 
(gruntowych), wolne są od opłat sądowych. 

Art. 8. Wykonanie ustąwy niniejszej porucza 
s.ię Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Mi
nistrowi Skarbu, w s,prawach zaś, dotyczących art. 7, 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 9. Usta~a niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent R~ec;zypospo<litej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czestaw Michałowski 
Minister Rolniatwa i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 

267. 
Na mocy !lrt. 44 Konstytucji o&laszam ustąwę Ił!liitę

pującej treści; 

USTAWA 

z .dnia 23 marc.a 1933 r, 

o uregqlowanill praw" własności grup.łów, oddanyc4 
w drod~e parcelącji w pos1adiiRie Jlą~ywców Q,a ob .. 

s~arze województw p02nąńsldego i pOlnorskiego. 

Art. 1. Ustawa niniejsza ma zastosowanie, gdy 
chodzi o uregulowanie prawa włąsności gruntów, od
danych w posiadanie nabywcom w drodze parcelacji, 
jeżeli oddania w posiadanie nastą:piło przed 1 stycz
nia 1933 1'. i jeżeli z.achod~ą warunki, uzasadp.iające 
wydanie decyzji z art. 63 i cz. 5 art. 65, art. 66 i 67 
ustawy z dnia . 28 grudnia 1925 r, o wykonaniu re
formy rolnej (Dz. U. R, P, z 1926 r, Nr, 1, poz, 1), 

Art. 2. (1) W toku postępowanią, przewid~ia
nego w ustawie niniejszej, nie może być zarządzone 
wykończenie parcelacji lub przymusowy wykup nie
ruchomości objętejpąrceLaclą na podstawię pkt. a) 
cz, 1 {irt. 3, art. 63 i cz, 5 art. 65 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r, o wyk.onaniu reformy rolnej (Oz, 
U. R P, z 1926 r, Nr, 1, poz, 1) oraz roz:pofządzEmia: 
Prezydenta Rz.~czyposponte,j z dnia 6 marca 1928 r, 
o skutkach naruszenia . przepisów przy lParcelacji. 
prywatnej (Dz. U. R. P, Nr. 27, poz. 247). 

(2) JeżeLi do nieruchomości, objętej parcelacją, 
zastosowane zostały pr,1:episy, wymienione W c,z. 1; 
to oparte na tych postanowieniach postępowanie ul,e
ga z.awieszeniu w razie wszczęcia postępowania, 
przewidzianego w ustawie niniejszej, Postępowanie 
zawieszone ulega umo,rzeniu po uprawomocnieniu 
si,ę postanowienia sądu, uw.zlględniające.go wniosek 
okręgowego urzędu ziemskiego (art. 3). W razie wy
dania przez sądpostanowi:enia, oddalającego wnio
sek, zawieszone postępowanie może być podjęte. 

Art. 3. Postępowanie, przewidz.i.ane w ustawie 
niniejszej, zostaję wszczęte ,przez złożenie do sąd.u 
okr,ęgowego, właściwego według miejsca położeqia 
nieruchomości, wniosku o przyznanie prawa wła
sności rozparcelowanych .gruntów na rzecz nahyw
ców tych gruntów lub ich następców prawnychj do 
wsz;częcia postępowania sądowego uprawniony jest 
jedynie właściwy okr,ęgowy urząd ziemski, do które
go strony interesowane mogą zwrócić się z żądaniem 
złożenia wniosku do sądu. Urząd mocen jest odmó
wić żądaniu stron interesowanych tylko w przypad .. 
kach: 

a) g.dY iProjekt parcelacji nie został jeszcze za .. 
twielidzony, a atan posi.Jadania nie jest z,god
ny z zasadami ustawy o wykonaniu reformy 
rolne,j, lub gdy stan !pos'iadania nie odpowia
da prawomocnie zatwierdzonemu projekto ... 
wi parceLacji i wykazowi na,bywcówj 

b) gdy do danej nieruchomości zosŁało zastoso-< 
wane wykońc.zenire parcelacji lub przymu .. 
sowy wykup W trybie przepisów, wymienio, .. 
nych w. cz, 1. art. 2 •. 


