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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; oprocentowanie to nie może prz.ekraczać 3% w sŁosun
.ku rocznym.

Nr. 3l.

267.

267.
Na mocy !lrt. 44 Konstytucji o&laszam

ustąwę

Ił!liitę

pującej treści;

USTAWA
z .dnia 23 marc.a 1933 r,

Art. 5. Wierzytelności Funduszu Obrotowego . o uregqlowanill praw" własności grup.łów, oddanyc4
Refonny Rolnej, nie przedzieI.one w księgach hipo- w drod~e parcelącji w pos1adiiRie Jlą~ywców Q,a ob ..
tec.z nych wpisami osób trzecich od wierzytelności
s~arze województw p02nąńsldego i pOlnorskiego.
tegoż Funduszu, powstałych z konwersji, przeprowadzonej w myśl art. 4, mogą być zł.ączone z niemi
Art. 1. Ustawa niniejsza ma zastosowanie, gdy
w jedną łączną pożyczkę na warunkach, przewidzia- chodzi o uregulowanie prawa włąsności gruntów, odnych wart. 4. Warunki s.płaty, przewidziane wart. 4, danych w posiadani e nabywcom w drodze parcelacji,
mo'gą mieć zastosowanie również do innych poży
jeżeli oddania w posiadanie nastą:piło przed 1 styczCZek nie złączonych, a podlegających spłacie na nia 1933 1'. i jeżeli z.achod~ą warunki, uzasadp.iające
rzeCz q:ęści kredytowej Funduszu Obrotowego Re- wydanie decyzji z art. 63 i cz. 5 art. 65, art. 66 i 67
formy Rolnej.
ustawy z dnia . 28 grudnia 1925 r, o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R, P, z 1926 r, Nr, 1, poz, 1),
Art. 6. Nieruchomość, obciążona pożyczką
skonwertowaną w myśl art. 4 i 5, nie mOŻe być sprzeArt. 2. (1) W toku postępowanią, przewid~ia
dana z licytacji publicznej pod ry,gorem nieważności
nego
w ustawie niniejszej, nie może być zarządzone
tej licytacji za sumę, nie pokrywaj.ącą 2/3 wierzytelwykończenie
parcelacji lub przymusowy wykup nieności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
ruchomości objętejpąrceLaclą na podstawię pkt. a)
Art. 7. (1) Pożyczki, skonwertowane w myśl cz, 1 {irt. 3, art. 63 i cz, 5 art. 65 ustawy z dnia
ustawy niniejszej, zachowują taki'2 samo pierwszeń 28 grudnia 1925 r, o wyk.onaniu reformy rolnej (Oz,
stwo hipoteczne, jakie służyło pierwotnym pożycz U. R P, z 1926 r, Nr, 1, poz, 1) oraz roz:pofządzEmia:
kom, i. będą ujawnione w hipotece bez udziału wie- Prezydenta Rz.~czyposponte,j z dnia 6 marca 1928 r,
rzycieli hipotecznych na jednostronny pisemny lub o skutkach naruszenia .przepisów przy lParcelacji.
ustny wniosek Państwowego Banku Rolne·go lub wł a - prywatnej (Dz. U. R. P, Nr. 27, poz. 247).
ścicięla gospod,a rstwa,
(2) JeżeLi do nieruchomości, objętej parcelacją,
(2) Wpisy o toczącem się postępowaniu slP ad - zastosowane zostały pr,1:episy, wymienione W c,z. 1;
kowem, o o,głoszeniu spadku wakującego, o ograni- to oparte na tych postanowieniach postępowanie ul,e czeniu zdo,Lności właściciela nieruchomości do dzia- ga z.awieszeniu w razie wszczęcia postępowania,
łań prawnych, o wszczęciu sporu co do własności przewidzianego w ustawie niniejszej, Postępowanie
zawieszone ulega umo,rzeniu po uprawomocnieniu
nieruchomości, bądź co do pożyczki konwersyjnej,
ani ż adne inne przeszkody, wynikające z treści wpi- si,ę postanowienia sądu, uw.zlględniające.go wniosek
su do ksi ąg hipotecznych (gruntowych), nie wstrzy- okręgowego urzędu ziemskiego (art. 3). W razie wydania przez sądpostanowi:enia, oddalającego wniomują ujawnienia konwersji.
sek, zawieszone postępowanie może być podjęte.
(3) Koszty konwersji ponosi dłużnik.
(4) Na obszarze właśdwości sądów apelacyjArt. 3. Postępowanie, przewidz.i.ane w ustawie
nych w Lublinie, Warszawie i Wilnie pisarze hbpotecz.ni za ujawnienie konwersji oraz wydanie Pań niniejszej, zostaję wszczęte ,p rzez złożenie do sąd.u
stwowemu Banko~i Rolnemu świadectwa o dokona- okr,ęgowego, właściwego według miejsca położeqia
nych wpisąch o konwersji mają prawo pobierać je- nieruchomości, wniosku o przyznanie prawa wła
dynie opłatę stałą w wysokości 10 złotych. Podania sności rozparcelowanych .g runtów na rzecz nahywi wpisy hipoteczne oraz inne czynności, związjłne ców tych gruntów lub ich następców prawnychj do
z ujawnieni 2m konwersji w księgach hipotec.z nych wsz;częcia postępowania sądowego uprawniony jest
jedynie właściwy okr,ęgowy urząd ziemski, do które(gruntowych), wolne są od opłat sądowych.
go strony interesowane mogą zwrócić się z żądaniem
Art. 8. Wykonanie ustąwy niniejszej porucza złożenia wniosku do sądu. Urząd mocen jest odmós. ię Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Miwić żądaniu stron interesowanych tylko w przypad..
nistrowi Skarbu, w s,prawach zaś, dotyczących art. 7, kach:
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
a) g.dY iProjekt parcelacji nie został jeszcze za ..
Art. 9. Usta~a niniejsza wchodzi w życie
twielidzony, a atan posi.Jadania nie jest z,g odz dniem ogłoszenia.
ny z zasadami ustawy o wykonaniu reformy
rolne,j, lub gdy stan !pos'i adania nie odpowiaPrezydent R~ec;zypospo<litej: I. Mościcki
da prawomocnie zatwierdzonemu projekto...
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor
wi parceLacji i wykazowi na,bywcówj
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
b)
gdy
do danej nieruchomości zosŁało zastoso-<
Minister Spraw ie dliwości: Czestaw Michałowski
wane
wykońc.zenire parcelacji lub przymu..
Minister Rolniatwa i Reform Rolnych:
sowy
wykup
W trybie przepisów, wymienio,..
Sew. Ludkiewicz
nych w. cz, 1. art. 2•.

Nr. Je
c,zyć

Art. 4. Do wniosku (q:. 1 art. 3)

należy dołą

lub złożyć są;dowi najpóźniej w ciągu sześciu
miesięcy po złożeniu wniosku:
a) pełny wyciąg z wyl<azu księgi gnmtowej
nieruchomoŚci, objętej parcelacją, a jężeli
parcelujący nie ujawnił swego prawa wła
sności W księdze gruntowej także d::>wód, stwierdzający prawo parcelt-Jjącego do
uzyskania wpisu prawa własności;
b) oznaczenie parcel gr1.łntowych lub ich CZI';Ś
ci, znajdujących się w pnsiadaniu nabywców,
z wymienieniem liczb katastralnych i obszaru oraz z dołączeniem w razie potrzeby planu podziału;
c) wykaz nabywców parcel lub ich następców
prawnych 1- powołaniem się na podstawę
objęcia działek w posiadanie i oznaczeniem
czasu tego objęcia z wymienieniem odpowiednich dowodów;
.
d) oświadczenia osób, na rzecz których w wykazie księgi gruntowej nieruchomości, objętej parcelacją, zapisane są ciężary, ograniczenia i hipoteki, że zgadzają się na przepisanie prawa własności działek, oddanych
w posiadanie nabywców W drodze parcelacji, bez przeniesienia na te działki tych
praw, o ile oświadczenia takie zostały zło
żone okręgowemu urzędowi ziemskiemu;
e) wykaz osób, które nie złożyły oświadczeń,
wymienionych w pkt. dJ, z podaniem miejsca zamieszkania tych osób, uwidocznionego w aktach gnmtowych;
f) odpisy wnio-sku wraz z załącznikami, wymienionemi w punktach cJ, d) i el. w ilości
niezbędnej do doręczenia osobom interesowanym (pkt. b). ej, d). e) cz. 2 art.,8) z tern,
że posiadac.zom działek odpisy doręcwne
będą zbio-rowo w jednym egzempliirzu przez
złożenie we właściwym dla parcelowanej
nieruchomości urzę. dzie gminnym lub oh- '
szarze dworskim dla zaznajomienia się osób
interesowanych.

Art. $. (1) Wniosek, złożony przez okręgowy
urzą~r ziemski, rozpiitrllj~ sąd okr.~gowy jednoosobo-

wo na jawnem posiedzeniu sądowem.
(2) Przepisy cz. 1 kodeksu postępowania cywilnego Gra?: pr?:ępil1Y, wprowad~ające ten kodeks,
sto!>pje si~ odpowi~d:nio, jeżeli ustawa niniejszą nili!
przępi~uje odmiennego trybll; jędnakże przepisów
o o,bowiązkowęm :zastępstwię ądwokackiem przed
sądem okręgowym nie stosllje się.
Art. 6. Na podstawie dowodu 1-łożenią do są
du wniosku (art. 3) okręgowy urząd ziemski wystąpi
do właściwego urzędu ksiąg gruntowych z wnioskiem
o WJPisanie w oddziale II wykazu księgi gruntowej
nięruchomości,
pbjętej
parcelacją,
ostrzeżenia
o wszc.z.~ciu pos1ępowania na mocy ustawy niniejszej. Ostr1:eżenie to ma ten sklltek, że ciężary, ograniczenia. i hipoteki, wpisane po tern ostrzeżeniu, nie
stanowią przeszkody do przepisania prawa własnoś
ci działek bez przeniesienia na nie tych praw.

Art. 7. (1) Osoby, na rzecz których na nieruchomości,ohj,ętei parcelacj.ą,
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zapisane

są

ciężary,

ograniczenia lub hi,poteki,jeżę1i co do praw tych
okręgowy urząd zie'mski nie przędstawH ·p'św1.lldc.zeń,
przewidzianych w pkt. d) art. 4, będą wezwane przez
sąd przed terminem ro?\prawy ·lub równpcześnie
z wezwaniem na rozprawę do oświadczenia się w
terminie trzydzieslodriiowYIn od dnia doręczeniii im
wezwania, czy zgadzają się na przepisanie priiwa
własności działek, odd. anyćh w posiadanie nabywcom w drodze parcelacji, bez przeniesienia na te
działki ciężarów, ograniczeń lub hipotęk, zapis.anych
na nierllchomości na rzecz tych osób. Wezwąnia takie należy wysyłać również do właściwego urz·ędu
skarbowego.
(2) Brak oświadczenia w terminie trzydziestodniowym uważa się za wyrażenie z,g ody, () czem należy w wezwaniu uprzedzić.
.
Art. 8. (1) Termin rozprawy winien być wyznaczony w czafiie jak najkrótszym poza zwykłą ko~
lejnością spraw.
(2) Na rOZlpn~Wę należy wezwać:
a) okręgowy urząd ziemski, który złożył
wniosek;
b) właściciela nieruchomości, objętej parcelacją, lub osobę, posiadającą tytuł do uzyskania wpisu prawa własności (pkt. al ąrt. 4) j
c) posiadaczy, którym ma być przyznane prawo własności działek;
d) te z pośród osób, mających na nieruchomoś 4
ci, ohjętej parcelacją, ciężary, ograniczenia
lub hipoteki, które na skutek wezwań, przewidzianych wart. 7, złożyły we właściwym
terminie oświadc.zenia odmowne j
e) właściwy urząd skarbowy.
Art. 9. Doręczanie wszelkich wezwań i zaw postępowaniu, przewidzianem w ustawie niniejs.zej, · dokonywane będzie w miejscu rZeczywistego zamieszkania. W przypadkach, w których
kp,deks postępowania cywilnego przewiduje dprę4
cz!mie prZe;!: o,b wicszczenie pllbliczne, doręczenia
będą US~llteęzniane przez ogłoszenie na przeciąg
dwóch tygodni we właściwej dla parcelowanej nierUGhomości gminie lub obszarze dworskim.
wiadomień

Art. 10. W celu ustalenia okoliczności, służą
cych za podstaw~ do przyznania nabywcom prawa
właśności, . sąd może z urzędu zbierać wszelkie do.
wody, w szcżęgólności wzy\vać świadków i biegłych.
Do wydania postanowienia sądu,
wniosek okr,ęgowego urzędu ziemskiego, p.ie stąnowią przeszkody;
. .a) zmiana w osobie właściciela nieruchomości,
objętej parcęlacją po objęcill dzi·ałek w 'p o.
siadanie przęz nabywców, oraz zmiana w
osobach nabywców d;l:iałek także w przypad.k ach, gdy zmiana ta nastąpiła w formie
cellji praw udziału właściciela nieruchoArt. 11.

uwzig1ędniającego

b)

mości;
niez.apłacenie części ceny kupna
bywcę działki lub jego niistępcę

Art. 12. Przepisy,

uzależniające

przez naprawnego.

obrót lub roz-

porządzanie nieruchomością od zezwolenia władz,
nie będą stosowane do nieruchomości, których wła-
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sność

ulega przeniesieniu na mocy poslanawienia są
du, wydanegO' w trybie ustawy niniejszej.
Art. 13. (1) Pastanowienie,
uwzględniające
wniasek akręgawego urzędu ziemskiego, winno również ustalić, czy i w jakiej mierze ma nastąpić przeniesienie ciężarów, ograni:c.zeń i h~polek z nieruchamaści, abjętej parcelacją, na działki, znajdujące się
w pasiadaniu nabywców.
(2) Przyznanie prawa własnaści działek bez
przeniesienia na nie ciężarów, O'graniczeń i hipatek
Il10że nastąpić mima sprzeciwu asób, którym prawa
te służą, tylkO' w następujących przypadkach:
a) jeżeli wartaść tych praw nie przekracza 2/3
wartaści rynkawej nie rozparcelawanej czę
ści nieruchamaści i przy wierzytelnaściach
zaś instytucyj kredytu długaterminawego,
-jeżeli nie przekracza takiej c. z,ęści tej wartaści, która według statutu danej instytucji
stanawi minimalną gr.ankę bezpiecz.e l1stwa
udzielanych pażyczek;
b) jeżeli osaby, którym prawa te służ·ą w chwili wpisu ich praw, wiedziały lub pow~nny
wiedzieć o addaniu gruntów w pasiadanie
nabywców w drodze parcelacji.
(3) Sąd dokona padziału i segregacji ulegają
cych przeniesieniu na dźiałki ciężarów i hipotek, zapisanych na nieruchomości, objętej parcelacj.ą, pomiędzy nie rozparcelowaną część tej nieruchom aści
i posz.c zególne działki, addane w posiadanie nabywcam. Prajekt podziału i segregacii ciężarów i hipotek sporządzi okrę,gawy urząd ziemski. Instytucje
kredytu długoterminowego obowiązane są na żąda
nie okręgowegO' urz,ędu ziemskizgo zła żyć w ciągu
miesiąca własny projekt padziału i segregacji poży
c.z ek, ciążących na nieruchamości, objętej parcelacją.
W razie niezłożenia projektu w tym terminie prz~z
instytucję projekt sporządzi okręgowy urząd ziems,ki
z uwz,ględnieniem zasad statutu danej instytucji.
.
(4) W celu zastosowani.a pastanawień cz,. 3 nirii,ejszego artykułu ciężary, których wartość nie jest
ujawniona w ksi,ę,clze gruntowej, będą przez sądosza
cawane wedłu.g zasad, ustalonych w rozparządzeniu
Ministra Sprawiedliwości, wydanych na podstawie
art. 9 pkt. 1 i 6 przepisów, wprowadzających pr,awa
a sądowem pa'stępowaniu egzekucyjnem (Dz. U. R.
P. z 1932 r. Nr. 93, poz. 804).
(5) Przepisy cz. 2 - 4 nie mają zastosawani.a
do służebności przechadu, przeganu, wodopaju, czer:pani!a wody i t. p., niezbędnych da prawadzenia gospodarstwa.

Art. 14.

Nie przenosi się nadziałki, których

własności ulega przepisaniu na nabywców,
obowiązków, wynikających z ustanowienia spadkobiercy następnego, postanowień, i,ż nieruchomość ma
stanowić maj atek lub s.łużyć c'2 lom ardynac,ji lub fundacji, oraz zak azów pozbywania i obciążania, chyba,
że zakazy te us t~tnawione zostały w związku z cięża

prawo

rami, lub hipotekami, które ule g ają przeniesieniu 'na
działki, znajdujące s ię w pasiadaniu nabywców.

Art. 15. (1) Na wniasek właściciela lub nabywcy sąd ustali i w razie potrzeby przerachuje wedłu,~ zasad rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobo-

Nr. 31.

wi ą zań

prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r.
Nr. 30, poz. 213) nie spłaconą część ceny k~pn,a wraź
z nie przedawnionemi adsetkami, lic.ząc je od dnia
zapadłości , nie wcześniej jednak, niż od dnia objęc. ia
przez nabywoę nieruchomo'Ści w posia.danie. Odse1ki te winny być ustalone w wysokości, przewidzianej w umawie, jednakże jeżeli umowne adsetki przekraczają 3 % w stosunku rocznym, to mogą być przez
sąd obniżone do tej normy, sŁosownie da zdolnośCi
płatniczej i możliwości gaspodarczych dłużnika.
W przypadku, gdy odsetki nie zostały przewidziane
w umowie, sąd us,t ali je na 3 % w stosunku rocznym.
(2) Na poczet nie spłaconej cz\ęści ceny kupna
i określonych w cz.ladsetek, sąd, bez wz,ględu n.a
postanowienia umów, zawartych przez strany, zarachuje przypadające na daną działkę w wyniku podziału i segregacji (cz. 3 art.. 13) hipoteki i ci'ężary,
z wyjątkiem hi,potek kaucyjnych, przenasząc z,arazem OIbowiązek os,a bisty spłacenia zarachawanych
hipotek i ciężarów ze sprzedawcy na nabywcę
działki.

(3) S ą d może rozłażyć
zapłaty cz·ęŚć ceny kupna na

nabywcy pozostałą do
raty na taki akres czasu, aby przy apracentow,aniu, określonem w cz. l,
splata rocznej raty nie był.a rujnująca dla gaspodarstwa dłużnika. Wysakość rocznej raty bez apracentowania nie maże być mniejsza od 576 pierwatnej
ceny kupna. Ponadto sąd może odroczyć termin rozpoczęcia spłat na okres czasu nie dłuż. ej n~ż I.at 3.
Rozłożenie reszty ceny kupna na raty i odr,o czenie
t e rminu rozpoc,zęcia spłat nie może jednak nastąpić
w sposób odmienny, niż ustalony w umawie między
właścici ·elem a nabywcą lub ich prawnymi poprzednikami, jeżeli umawa takazostala zawarta po dniu
30 marca 1932 r.
(4) Pazost.ałą do zapłaty część ceny kUlPna
wraz z odsetkami sąd nakaże zabezpiec.zyć hipateką
zwyczajną w rozumieniu § 1113 K. C. z pierwszeń
stwem pa cię:żarach, o,g raniczeniach i hipotekach,
przeniesionych z nieruchomości, abjętej parcebcj.ą,
z tem jednakże, że część tej hipateki zwycz.a jnej, odpowiadającej ewentualnym, przypadającym na daną
działkę w wyniku podziału i segre,g acji hipot.ekom
kaucyjnym, hędzie w każdym razie płatna dppiero
wówczas, jeżeli sprzedawca spowoduje wykreślenie
tych hipotek kaucyjnych.

Art. 16. (1) Od wniosków, składanych na podstawie art. 3, pobierany będzie wpis stały w wysokości 50 zł. Ponadto od wartości przyznanych na
własność działek pobierana będzie apłata w wysokości l /lO wpisu stosunkowegO'.
(2) Przed ukańczeniem rozprawy w pierwszej
instancjickręgowy urząd ziemski winien złożyć są
dowi wykaz kosztów, obejmujących wydatki, paniesiane przez urząd w związku z postępowaniem, przewidzianem w ustawie niniejszej, i z czynnościami
przy:gatowawc.zemi. Wykaz kosztów zestawiony bę
dzie, jeżeli chodzi Q kaszty n.iezbędnych czynności
pomiarowych, według wydatków rzeczywistych, natamiast inne wydatki obliczone będą według stawek ryczałtowych, które ustalać będzie w drodze
razparządzeń Minister Rolnidwa i Reform Ralnych.
(3) Sąd ustali wyłożane przez ·okręgowy urząd
ziemski kaszty pastępowania w sprawie ar.az opłaty
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i koszty, przewidziane wcz. 1 i 2,- rozłoży je na wła
śdciela nieruchomości, ob}ętej parcelacją, i posiadaczy działek, nabytych. z tej nieruchomości, uwzględ
:niając, o ile możności, istniejące umowy pomiędzy
stronami. W braku umowy w tej mierze sąd roz.ło,ży
koszty w połowie ' na dotychczasowego właściciela,
w połowie zaś na nabywców, przyczem poszczególni
nabywcy poniosą koszty w , stosunku do obszaru nabytych działek.
(4) W razie wydania przez sąd postanowienia,
oddalającego wniosek okrę,gowego urzędu ziemskiego, koszty ponosi w całości ta strona, która wystą
piła do okręgowego urzędu ziemskiego o wszcz,ęcie
postępowania, a jeżeli postępowanie wszczęto z urzę
du - okrę.gowy urząd ziemski z sum Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Art. 17. W postanowieniu, uwzględniającem
wniosek okręgowego urzędu ziemskiego, sąd ustali,
która ze stron i w jakiej części winna ponieść koszty wpisów hipotecznych.
Art. 18. (1) Postanowienie,
uwzględniające
wniosek okr'ę,gowego ur~ędu ziemskiego, może być
zaskarżone przez os'o by interesowane, wymienione
w punktach b), c), d), e) cz. 2 art. 8.
(2) Postanowienie, oddalające wniosek okręgo
wego urzędu ziems,k iego, może być zaskarżone tylko
przez okręgowy urząd ziemski.

(1) Prawomocne postanowienie sądu,
wniosek okręgowego urz,ędu ziemskiego, stanowi tytuł własności do na,b ytych działek
i podlega ujawnieniu w księdze gruntowej wraz
z wszelkiemi ciężarami, ograniczeniami i hipotekami,
w postanowieniu tern wymienionemi.
(2) Czynności, przewidziane w cz. 1, będą dokonane na wniosek osób interesowanych Il ub okręgo
weigo urzędu ziemskie,go na koszt stron (art. 17).
Art. 19.

uw~ględniające

Art. 20. Opłaty w ;postępowaniu hipotecznem
za czynności, wynikające z ustawy niniejszej, ulegają obniżeniu o 50 %.
Art. 21. (1) W czasie postępowania, unormowanego w ustawie niniejszej, właściciele nieruchomości nie mogą wytaczać powództw o posiadanie
działek, zbytych w toku parcelacji, będącej przedmio ł\2m postępowani.a, ani zgłaszać żadnych sporów
z tytułu pozbycia działek.
(2) Z chwilą wszczęcia postępowania na podstawie ustawy niniejszej będące w toku spory w
sprawach, wymienionych w C.z. 1, ulegają zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania, unormowanego w ustawie niniejszej.
(3) Na czas trwania tego postępowania bieg
przedawnienia w stosunku do roszczeń, wyżej wskaz,anych, ulega zawieszeniu.
Art. 22. (1) Wszcz1ęcie lub prowadzenie eg~e
kuc:ji z nieruchomości nie stanowi przes,z ko,d y do
wszczęcia i prowadzenia postępowania, tlllOrmowanego niniejszą ustawą, ani też naodwrót post~powa
nie to nie przeszkadza wszczęciu i dalszemu prowadzeniu egzekucji z danej nieruchomości.
(2) W razie prowadzenia egzekucji z nieruchomości, ostrzeżenie o wszczęciu postę,Powania na mo-

cy niniejszej ustawy (art. 6) ma ten skutek,
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bywcę z licytacji, odbytej po wniesieniu ostrzeżenia,
przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, jakie miał

poprzed!1i właściciel względem nabywców beznaruszenia wszakże praw wierzycieli uprzywilejowanych
i hipotecznych, którzy utrzymali się w cenie kupna;
przepis ten obowiązuje również, gdy nieruchomość
przejd zie w wyniku licytacji na rzecz instytucjikredytu długoterminowego.
.
Ostrzeżenie jednak o wszczęciu postępowania,
unormowanego ustawą niniejszą, w odniesieniu do
nieruchomości, wystawianych na licytację przez instytucje kredytu długotermino wego, korzystające
z przywileju przeprowadzania egzekucji we własnym
zakresie, będzie miało wyt ej przewidziane skutki jedynie w razie wniesienia go do hipoteki w terminie
najmniej dwudziestu dni przed dniem licytacji. Instytucje te obowiązane są wysłać zawiadomienie do
okręgow e go urzędu ziemskiego o zamierzonej licytacji co najmniej sześćdziesiąt pięć dni przed dniem
licytacji, w przeciwnym razie ostrzeżenie o wsz. czę
cin postępowania, unormowanego w ustawie niniejszej, będzie miało skutki prawne niezależnie od terminu wniesienia go do hipoteki.
(3) Zmiany, zaszłe w wyniku licytacji, odbytej
przed wydaniem postanowienia, regulującego wła
sność gruntów, oddanych w posiadanie w drodze parcelacji, uwzględni sąd w dalszym toku postępowania,
unormowanego niniejszą ustawą. Na wniosek okr,ęgo
wego urzędu ziemskiego sąd odroczy wydanie takiego ;postanowienia aż do ujawnienia w księdze wie' czystej wyniku licytacji.
.
Art. 23. W razie uwzgl,ędnienia wniosku okrę
gowego urzędu ziemskiego prawomocne postanowienie sądu podle'g a opłacie stemplowej na rzecz Skarbu
Państwa oraz opłacie komunalnej na zasadach, sŁo
sowanych przy aljenacji ,gruntów w drodze parcelacji
tak, jak gdyby postanowienie sądu stanowiło treść
umowy pomiędzy sprzedawc;;ą a nabywcami. Sąd zawiadomi właściwy urząd skarbowy o postanowieniu
prawc mocnem celem wymierzenia opłaty stemplowej i komunalnej zapomocą nakazu płatniczego
(arf. 33 pkt. 2 i ustęp ostatni ustawy z dnia 1 lipca
1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z
1932 r. Nr. 41, poz. 413). Ujawnienie decyzji sądu w
księ.dze wieczystej jest uzależnione od uiszczenia
opłaty stemplowej oraz opłaty komunalnej.
Art. 24. Obszary leśne, których prawo wła
sności ulegnie przepisaniu na mocy ustawy niniejszej,
nie będą uważane za grunty leśne w rozumieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia
24 czerwca 1927 r. o ochronie lasów, nie stanowią- '

cych własności Państwa (Dz. U. R. P. z 1932 ' r.
Nr. 111, poz. 932), jeżeli oddanie w posiadanie w to'ku parcelac,ji nastąpiło przed wejściem w życie wy,
mienionego rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1927 r.,
a zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania
nastąpiła przed wejściem w życie ustawy niniejszef.
Art. 25. Wykonanie ustawy niniejszej pomcza się MinistrowiRolnidwa i Reform Rolnych i Ministrowi Sprawiedliwości.
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Art. 26. Ust awa TIlnIeJsza wchodzi w życie
15 dnia po ogłoszeniu iob,owi ą zuje na obszarze wojewó.dztw poznańskiego i pomorskiego.
P<fezydent Rzeczypospolitej: I.

Mościcki

Prezes Rady Ministr,ó w: A. Prys/or
Minister Sprawiedliwoici: Czesław Michałowski
Minist,e r Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz

268.
Na mocy art. 44 Konstytucji o:Haszam

ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 28 marca 1933 r.

o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszownil,ów, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach:
npwogródzkiem, poleskie m, wołyńs'kiem, wileń
skiem oraz w po,w iatach: grodzieńskim, wolkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa
białostockiego.

Art. 1. W ustawi,e z dnia 20 czerwca 1924 r.
sprawie uwłaszcz,enia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoI.etnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem oraz w powiatach: grodzieńskim, wo Łko
wyslk im" bielskim, białostockim i sokólskim wio jewództwa białostockiego (D z,. U. R. P. z 1929 r. Nr. 24,
poz. 254) WiProwa.dża się zmiany nastę:pujące:
1) wart. 4 ust. c) po wyrazach: "dzierżawcy,
którzy" dodać: "sami, lub których spadkodawcy";
2) art. 14 otrzymuje brzmienie następujące:
" Art. 14. Jeżeli użytkownik, mający prawo na
mocy ustawy niniejszej- nabyć grunt na własność, nie
jest w możności wYlpłacić ceny nabycia j,e dnorazowo,komis;ja uwłas,zczeniowa:
a) wystąpi z wnioslkiem o przyznani,e nabywcy
kredytu na nabycie gruntu zgodnie z art. 19 i 20
ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu ObrotoWym Reformy Rolne,j (Dz.. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) j
b) w razie nieu.zyskania kredytu, przewidzianego w lPkt.a), lub uzys,kania tego kredytu w wysokości niedostatec,znej" ;k omisi·a u właszczeniowa może
rozlo,żyć cenę nabycia w całości lub w ~zęści na
~pł.a.ty przy oproc,entowaniu 4 7:1 % rocznie i przy zabeZJpieczeniu w d.rodzie zastawu lub na hipotece gruntów nahytych, przyczem ok'r es spła,ty nie może przekraczać lat 10 dla nabywców, określonych w pkt.. aj,
hl i c) ust. 1 art. 12 ustawy, oraz lat 15 dla nabywców, określ,onych w pkt. d) ust. 2 tegoż artykułu.
Jeieli uprawnionym do o't rzymania ceny nabycia jest Skarb Państwa, postanowienia punktu a)
ustępu pierwsze,go nie mają zastosowania.";
3) ,a rt. 17 otrzymuje nas'tępujące brzmienie:
"Art. 17. PTawomocne orzeczenie komisii
uwłaszczeniowej luJb orzecz,e nie okręgowej komisji
ziemskiej o nabyciu gruntu przez użytkownika po
wypłaceniu lUlb zło'żeniudo depozytu ceny nabycia
VI

w całości lub pierwszej jej raty (art. 14 ust. 1 pkt. b),
albo t eż p:J u zysk aniu pożyczki (art. 14 ust. 1 pkt , a)
i przekazan.iu te j pożyczki w odpowiedniej sumie na
s p łatę ceny nabycia, stanowi tytuł prawny nabycia
i podlega na wn io s,ek u ż yt kown ik a ujawnieniu w k:)ię
ga ch hipotecznych wraz z \.3zystkiemi prawami rz e czowęmi, us,talonemi w O'Tzeczeniu, wycLanem na pcdsŁawie art. 13.
Równocześnie ulega w!pisaniu do
ks.ięgi hipotecznej nabytej dział,ki hipoteka na zabezp ieczenie reszty c eny nClibycia (art. 14 ust. 1 pkt. b).
Orzecz.eniekomisji uwłaszczeniowej (art. 11)
lub okręgowej komisji ziemskiej (art. 15) o nabyciu
gruntu prz,e z uźytkownika podlega opłacie stemplowej (art. 5'2 pkt. 6 ustawy z dn.ia 1 lipca 1926 r. Dz.
U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) w wysokości 1 %.
Sądowe opłaty w positępowaniu hipotecznem
oraz staw.ki wynagrodzenia !pisar.zy hipotecznych za
czynności, wyn ikające z ustawy niniejszej, ulegają
obniżeniu o 50 96 ."j
4) wart. 18 w ust. 1 po wyrazach: "Cena nabycia " wsławia się wyrazy : "poszczególne jej raty
lub pożyc z ka, uzyskana w myśl punktu a) ustępu
pie:r wszego art. 14", w tymże artykule wyraz "jes,t"
zastępuje się wyrazem "jego" oraz dotychcz,a sowy
usf,ęlP druigi pozost.aje jako ust,ęp trzeci, natomiast
doda je się nowy ustęp drugi w brzmieniu nastę
pującem:

"Przepis ustęiPli. pierws.z ego nie stosuje się, jeuprawnionym do otrzymania c,e ny nabycia jest
Skarb Państwa. W tym p r zypadku Skarb Państwa
przyjmuje wszelkie cięża ry i wierzytelności, mi,zszczące s~ę w cenie nabyci a , grunt zaś nabyty wolny
. j,es t od dotychc.zasowych obciążeń hipotecznych
i rzeczowych".
żeli

Art. 2. (1) Na wniosek osób, k ,t óre na podstawie wykonalnych orzeczeń, zapadłych przed wejśc ie m w życie ustawy niniejszej, ohowiąz.ane są do
slP łaty oeny nabycia za uwłaszcz,one grunty, komisje
uwłaszczeniowe mogą wydać orzeczenia, zmieni ające
warunki sp.łaty w myśl zasad punktu b) ustępu
lPierwsze,go art. 14 ustawy z dnia 20 c.zerwca 1924 r.
w brzmieniu, ustalonem wart. 1 ustawy niniejsz,ej.
(2) Egzekucjaprz,e ciwko nabywcom gruntów
uw.łas, zczonych, ws.zcz'ęta na podstawie tytułów egzekucyjnych, uzyskanych w wyniku pos1h(powania
sądowego, wytoczonego z powodu ni~wp.łacenia w
terminie ceny nabycia, podlega zawieszeniu w razie
p r zedstawienia zaświadczenia p!'"zewodniczącego komisji 1lw:łaszczeniowej, stwierdzającego, że osoby
UJPrawnione wystąpiły z wnioskiem o wy,cl,anie orzeczenia na podstawie ustępu pierwszego artykułu niniejsz€\go. Postępowanie egzekucyjne może 1.>yć podjęte, jeżeli orzec.zenie, załatwiające wniosek ten odmownie, stanie się wykonalne; jeżeli orzeczenie, z.a łatwiające wni'os,e k przychylnie, stanie się wykonalne, tyŁuł wykonawczy, uzys:kany przed ~głoszeniem
wniosku., traci moc.
(3) W toku postępowani.a sądowego, wytoczone,go przeciwko nabywcy z powodu niewpłacenia
w terminie ceny nabycia, orzeczen.ie komis/ji uwła
szczeniowej, IPrz:ewidz-iane w ustępie pierwszym, nie
mo-że być wydane i jeżeli ,jedn.ak zachodzą warun~ki
1lst,ępu pierwsz,e go, sąd na wniosek :pozwanego mocen jest zasŁosować postanowienia punktu b) ustępu
pierwszego ar,t. 14 ustawy z dnia 20 cz,e rwc,a 1924 r •.

