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cie ustawy ninie,jszej, powinny być I~głoszone w oryginale lub odpisie uwi'e rzytelnionym pr:ze;z oq~ana,
powołane do tego, lub przez organa Ministerstwa
Przemysłu i Handlu w przeciągu 30 dni od dnia weqścia w życie rozporządzenia, przewicLzianelgo wart. 2,
pl'zyczem stos1llie się odpowiednio postanowienia
art. 2, 3 ~ 10.
Art. 18. Wykonanie uslawy niniejsze~ porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Sprawiedliwości, każdemu we właściwym ~a
kresie działania.
Art. 19. (1) Ustawa niniejsza wchodzi W' ży
de na całymobSizarz.e Państwa po upływie 2 miesię
cy od dnia ogłoszenia.
(2) Równooześnie tracą moc obowiązująoą
przepisy prawne w s,prawa.ch, unormowanych ustawą niniejszą.

(3) Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają poPrezydenta Rze~ypospo
Litej z dnia 15 lutego 1928 r. o ustanowieniu Instytutu
Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen (Dz. U.
R. P. Nr. 17, pOlZ. 144).
stanowień rozporządzenia

Prezydent Rz,eQz)'lpOspolitej: l. M oścrcki
Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor
Mim.istler Spraw Wewnętrznych: Bronisła.w Pieracki
Minister Sk·a,rlbu: Wł. Zawadzki
Mini:st'er Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Rolnktwa i Re,f orm Rolnych:
Sew. Ludkiewicz
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki
Minister Opieki Społecznej: Hubicki

271.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę nastę
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,,7) jeżeli nabywcami są wierzyciele hipoteczni, których prawa zabezpieczone zostały na parcelowanej nieruchomości przed dniem 1 stycznia 1933 r. t
IUJb wierzyciele z tytułu należności uprzywilejowanych - ponadto:
a) obszar gruntu, nabywanelgo przez wierzydlela, może przekraczać normy, wynikające z podstawowych norm władania, ustalonych wart. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy
rolne~ ;
b) .g runty mogą być nabywane przez kiLku wierzycieli na wspólną własność;
c) grunt, nabyty przez wierzyciela, który nie
posiada ikwaliHkacyj rolniczych, przewidzianych
wart. 52 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 ·r. o wykonaniu reformy rolnej, podlega w całości obowiązko
wli parcelacji i wierzycielowi, który posiada te kwaliJfik a cj.e , służy prawo wyłączenia gruntów od obowiązku parcelacji według art. 4 i 5 ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu ·reformy rolnej; w raz,ie nalb yciagl'Untu przez kilku wierzycieli na wspólną własność (pkt. b), prawo do wyłączenia uzależ
nione będzie od posiadania kwalifikacyj przez
Wlszystkich nabywc,ó w;
d) wierzyciel może w każdym czasie żądać od
właściwego urzędu ziemskiego wydania decyzji, ustalającej, czy wierzyciel ten pos.i.ada kwalifikacje, przewidziane wart. 52 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu 'reformy rolnej".
(2) Po art. 5 tejże ustawy dodaje się nowy
art. S-a w brzmieniu następującem:
"Art. S-a. Wierzycieli, nabywających na mocy niniejszej ustawy grunty z parcelacji, nie dotyczy przewidziany wart. 5 obowiązek wpłacania ceny kupna do depozytu Państwowelgo Banku Rolnego, a to do wysokości ich nal;eżności, obliczonej z odsetkami do dnia przeniesienia tytułu własności na
nabywców; naIeżność ta może być zarachowana na
zenę k1.l\Pna";
oraz dotychczasowe art. Sa i Sb oznacza się
jako art. 5b i Sc.

pujące; treści:

USTAWA
z .dnia 29 marc,a 1933 r.
w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca' 1932 r •

ułatwieniu spłaty uciążliwych zobOlWiązań, obcią
żających gospodarstwa rolne, i w .rozporządzeniu

.0

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia
1932 r. o segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.

Art. 1. (1) Wart. 3 w c z.. 1 ustawy z dnia
12 marca 1932 r. o ułatwieniu s:płaty uciążliwych
zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne (Dz.
U. R. P. Nr. 25, poz. 221), zmienionej rozporządze
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer
nika 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 816), Wjprowadza się zmiany następujące:
wart. 3 w cz. 1 punkty: a), b), c), d), e), f) oznac·z a się jako punkty 1), 2), 3), 4), 5), 6) i dodaje srę
nowy punkt 7) w brzmieniu następującem:

Art. 2. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segrCjgaoji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parce·l owanych W celu spłaty uciążliwych zobowiązań (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 654), wprowadz.a
się zmi.any nasŁęlPuj.ące:
1) wart. 1 w cz. 1 skreśla się pkt. c); pkt. d)
otrzymuje brzmienie następujące:
"o He nie zachodzą warunki do regulacji wierzytelności w sposób, określony pkt. a), b) - drogą
przymusowej segre.gacji obciążeń pomiędzy części
nieruchomości, powstałe w wyniku parcelac'ji (poszc.ze.gólne działki, zbywane w drodze parcelacji,
i nie rozparcelowana c.zęŚć nieruchomości)";
2) w art. 2 w zdaniu pierws.zem w nawiasie
skreśla się wyrazy: "c) i";
3) wart. 4 skreśla się cz. 1; w cz. 2 po wyrazach: "przymusowa segregacja" skreśla się wyrazy:
"z pkt. d) art. 1", zaś wyrazy: "przewidzianego
W cz. 1 lub 2 art. 5" zastępuje się wyrazami:
"o udzieleniu zezwolenia na parcelac.ję";
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4)al"'t. 5 skreśla się;
5) art. 6, nagłówek, poprzedzający art. 7,oraz
art. 7 - 16 skreśla się;
6) nagłówek, poprzedzający art. 17, otrzymuje
brzmienie: "Segregacja przymusowa";
7) w art. 20 w cz. 2 dodaje się zdanie drugie
W brzmieniu nast ępującem : "Jeżeli je,d nak cena ta
będzie wyższa od szacunk u, przewidzianego wart. 3,
OIkrę:gowy rurz,ąd ziemski m o, że przy sporządzeniu se,g regacji przyjąć za pod s tawę cenę wszystkich lub
niekttórych działek, obni,żoną stosownie do wysokości
szacunku";
8) po art. 22 dodaje się nowy aTt. 2Za w brzmi,e niu następującem:
"Art. 22a. W przypadku, gdy na nabywclę czę
ści nieruchomości, powstałej z parcelacji, zatwierdzony został (cz. 3 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej) wierzyciel hipoteczny lub wierzyciel z tytu.łu należności uprzywilejowanych, poz.ostali wierzyciele mogą korzystać
z przewidziane'go wart. 22 prawa wyboru działki
tyle tylko, o ile wykonanie tego prawa nie ograniczy możności przeniesienia na tę działkę, zgodnie
z art. 20, wierzyt'elności nabyw'c y";
9) wart. 23 w C.z. 1 w zdaniu pierwszem s:k reśla s1ę wyrazy: "sporządzenia projektu"; w cz. 3
wyrazy: "pw,j ekt se,gregacji sporządzony" zastępuje
się wyrazami: "segregacja sporządzona";
10) w art. 24 w zdaniu pierwszem skreśla się
wyraz: "proj ektu";
11) w art. 25 w c.z. 1 zdanie pierwsz,e i drugie
skreśla się i zastępuje się z,dani<em nast,ęiPującem:
"Segregację, sporzą,dzoną w myśl cz. 2 i 3 art. 18
i art. 19 - 24, ustala okr.ęgowy urząd ziemski orzeczen~em"; w cz. 2 użyte 'czterokrotnie wyrazy: "okrę
gowej komis,ii ziemskiej" zastępuje się wyraz,arni:
"okr~gowe.go urZlędu ziemskiego", a wyrazy: "na
podstawie projekw" skreśla się;
12) w art. 26 w cz. 1 i w cz. 2 skreśla si,ę wyrazy: "i komisjami";
13) w art. 27 wyrazy: "okręgowej komisJi ziemskIej" zastępuje s~ę wyrazami: "okręgowego urzędu
z~emskilCi&o" ;
14) w art. 28 w cz. 1 w zdaniu pierwszem wyrazy: "przez okręlgową komisję ziems1ką" oraz wyraz: "projektu" skreśla się; wyrazy: "okręgową komisj,ę ziemską" zast~puje się wyrazami: "urzędami
ziemSlkiemi"; cz. 2 skI1eśla si,ę; w c.Z. 3 skreślasi'ę
wyrazy: "i 2";
15) wart. 29 w zdaniu pierwszem skreśla si,ę
wyrazy: "lub nabywca nieruchomości w trybie postanowień art. 8 13 niniejsze:go rozporządzenia";
wyraz: "winni" zastępuje się wyrazem: "winien";
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16) w art. 30 pkt. h) otrzymuj,e br.zmi'e nie następujące:

"b) w przypadkach, w których kodeks post.ę
powania cywilnego przewiduje doręczeni, e przez obwielSzcz'enie publiczne, doręczenie to uważa się za
dokonane z upływem czternastu dni od wywieszenia
w budynku sądowym";
17) wart. 34 w cz. 2 skreśla się wyrazy: "lub
w trybie art. 8 - 13 rozporządzenia ninic jsz,e go";
18) wart. 32 w zdaniu drugiem wyrazy: "cz. 1
art.. 5, cz. 2 art. 23 rozporządzenia niniejs 7Je,go i"
skreśla się, a po wyrazach: ,,(Dz. U. R. P . Nr. 16,
poz. 95)" wstawia się wyrazy: "lub cz. 2 art. 23 rozporządzenia niniejsze,g o";
19) w art. 36 w cz.. 1 w zdaniu pierwszem wyrazy: "na trzy lata" z.asitępuje się wyrazami: "na lalt
pięć"; w cz. 2 tegoż artykułu wyrazy: "przewidzianego wart. 4" zast,ępuje się wyrazami: "o udziele·niu zezwol,e nia na parcelację";
20) w art. 39 skreśla siię cz. 1.

Art. 3. Upoważnia się Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiiej
jednolitych tekstów ustawy z dnia 12 marca 1932 r.
o ułatwieniu spłaty uciążliwych z.obowiąz,ań, obcią
żających gospodarstwa rolne (Dz. U. R. P. Nr. 25,
poz. 221), oraz rozporządz:enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 1'. W E:[Jrawie segr,e.gacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, ,p .arcelowanych w c.elu spłaty uciążliwych zobowiązań (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 654), z uwz,ględ
nieniem zmian, wprowadzonych późniejszemi prz:e pisami prawnemi oraz ustawą niniejszą i z zastosowaniem nowej numeracji artykułów.
Art. 4. Wykonanie us,tawy niniejszej porucza
Ministrowi RolniC1Łw,a i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu
w zakresie ich właściwości.
się

Prezydent Rzeczypospolitej: I.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów: A. Prys tor
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz

z polecenia Ministra

Sprawiedliwości.
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Art. 5. Ustawa niniejsza wchodii w
z dniem ogłoszenia.
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