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nawcz,o-rozjcmczlej, wydanemu w tryb.:,erozporz.ą
dze.nia z dnia 23 , gru dni,a 1918 r. o umowach zb:,orowych, wydz.iałach rohotniczych i p,r.acowni,czy-ch
,o raz 00 zał.alwianiu zatargów p r acy (Dz. Ust . Rzeszy str. 1456), w s'prawie warunków pracy doz,o,rc'ów domowych w przypad ku, gdy strony, uczestniczące w postępowaniu przed tą kom i sją, orz.eczeni.a
nie przyjęły.
(2) Szczegółowe przepisy o trybie postępowa
nia p 'nzy nadawan iu mo,cyobowiązując~j ,orzeczeniom, wymienionym w ust. 1, wydaj,e Minister Opieki Społecznej.
Art. 2. Ustawa niniejsza ohowiązuje n.a ohszarze województwa poznańskiego z wyłąclZeniem powiatów: s,zuhitlskiego, bydgoskie,go, wyrzyski,e go
,i in:owrocła wski,ego.
się

Art. 3. Wykonanie ustawy ninie/jszej porucza
Ministrowi Opieki Społe,c,z,nej.
Art. 4.

z dniem

Usbwa niniejsza wchodzi w

życie

'ogŁoSizenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Min i słTów: J. Jędrzejewicz
Minister Opieki Społecz!lej: Hubicki

Art. 3. W przyp:adkac:h, w których co do granic toczy s/~ę spór sądowy, miernic:zy uprawniony
jes.t dO' spis.a.ni a pomiędzy str,onami ugody, która ma
moc ug'o dy sądowej.
Art. 4. W ,r azie złożooia przez slt rony w toku
rozg.rruniczenia gruntów oświadczeń 5tPrz.ecz:ny~h CQ
dO' .granic władz,e, dokonywające przebudowy ustroju roLneg,o, uprawnione są do ws.zozęcia pos.tępawa
nia sądowego celem ustalenia g,r anic.
Art. 5. (1) Wnios,e k >O usta'l ooieg-ranic należy
do s,ądug,rodzkie.go miejsca połot,en.i,a riie,r uchomości. Sąd orzeka w trybie po,sbępowaru.a n'iespo.rnego (incydentalnego) .
(2) Po up,r,aiW,omocn.i.eniu się orz.ecze<nia s,ąd
prześle odpis . or,z e/c,zenia wraz z aktami sp:r.awy wła,
dzy, dokonyw/ają.c,e'j p.rzebudowy ust:rojrurolnego, która <zarządzi ustaleru,e ,granicy na grunCie i sPO'rządze
nie planów.
wnieść

Art. 6. Rozporządzenie Ministrów: &o<Lt1ictwa
i Reform Rolnych, Sprawiedliwości ora:z Spr:aw Węwnętr. z:nych określi:
,
1) , szcze.gó,ł/owe zas,a dy pos,tępowlania przy ustataniug,ran.ic j
2) typ ,znaków g,rarucznych onz sposóh oohrony ty'c h znaków.
się

199.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogł.aszam ustawę następu

jąc~t treści:

USTAWA
z dn,ia 9 marca 1934 r.
o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy plzebudowie ustroju rolnego.
Art. 1. (1) Ustalanie granic nieruchomości
lZ,iemskich przy prz~budowie ustroju rolnego nastę
puj'e prz,ez:
1) wznawianie ,~ra;nic na podst,a wie istniejących
dowodów pomiarowych ii slaryc/h znaków granicznych, lub
.
2) Toz,g,r,aniczanie nieruchomoś.;i na pnddawie
lZ1tocLny.ch :oświadczeń obu stron iub na podstawie
oświadlcz,eiIl:ia jedmej ze stron, jeżeli druga st.rona
oświadczenia nie złoży.
(2) Czynności, związane z ushlaniem gra!lic,
wy,konywai.ą mierniczowie, prowadzący prace. pomia.,roOwe p.rzy :przebudowie ustroju roJnegO'.

Art. 2. Prawomocne or.zeczenia

wł,a,diz,

właśc1iwych

wydaw,rune w wyniku przebudowy lutrOjU wllIlego, a doŁycząc1e nie,ruchomości ziemskich, których
.gr.anice zewnętrzne ~ostały ustalone w toku tej przebudowy, mają co do .ustalenia tych granic moc wyroków .sądowych. PO,s lanowienie to sŁosuje się również do spraw, ' zakończOllJlch przed wejściem w ży·
cie ustawy niruE;js,zej, jeżeli przed wejściem w życie
u:;tawy niniejszej nie :wstał wszczę1y spór · s.ądowy
o ustaleniegran.ic.
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200.

Art. 7. Wykonanie ustawy niniejsz,ej porucza
M inistrowi Rolnictwa i R,eform Rolnych .

. Art. 8. Us,t awa ninie,jsza wc'h odzi w ' -życie
z dniem 1 kwietnia 1934 r. Równocześnie traci moc
o,bowiązując,ą , roz1'orządzenie Prezydenta Rz.eczypo:..
sp'oHte~ z d;n:~a 16 marc,a 1928 r. o rozgr.aniczeniu nier,uchomośc.i ziemski'c h przy przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 319).
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Minist'rów: J. Jędrzt?jewicz
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Nakoniecznikow-Klukowskf

200.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 10 marc,a 1934 r.

w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 marca 1932 r.
o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Art. 1. Do ustawy z dnia 9 marca 1932 r.
o Funduszu Obr:otowym Reformy Rolm:j (Dz. U; R.
P. Nr. 26, poz. 236) wprowadza' się zmiany następu
jące:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie nas/tępuj,ące:
ObrO'towy Reformy Rolnej tworzą:
a) aktywa i pasywado,ty;ohczaslOwe.g ó Funduszu Obrotowe.g:o Reformy Rolnej, . PaństwoO
wego Funduszu Kredytu na Mel.joraCje Roł~
fl<e o'r az Funduszu Zapomóg i Kredytu Ulgb~
wego we,dług Sil anu tych funduszów na dzień
,1 kwietnia 1932 r. i
. .

"FunduslŻ

.

