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MINISTRóW:

Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przei Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia
30 kwietnia 1937 r. •
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476-0pieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Prze, mysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia
1937 r.
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Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przei Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 7 maja 1937 r.
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Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przei Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. sto Warszawy i najbliższej okolicy orzeczeniu KomisJi Roz"
jemczej z dnia 29 kwietnia 1937 r, .
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479-RolnicŁwa

i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1937 r,
o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowyćh
posiadaczy gospodarstw wiejskich
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RZĄDOWE

48l)-z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego
Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej,
podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
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471
USTAWA

z dnia! 7 sierpnia 1937 r.
o ·roZciągnięciu na

górnośląską część

województwa
rolnej.

~rt. 1. (1) Rozciąga się na -obszar górno~ąskiej części!. województwa śląskiegOo moc obowiązuj;ącą

następujących aktów ustawodawczych wraz z późniejszymi zmianami:
1) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. D wykonaniu reformy TOolnej, (Dz. U. R. P. z 1926 r.
Nr 1, poz. l)i
2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo.s polite; z dnia 19 listopada 1927 r. D likwidacji
umóW! dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanrych (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 909)i
3) rozporządzenia .P rezydenta RzeczypospOolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. D terminach
o~łaszania i wykOonania planów parcelacyjnych
i wykazów imiennych nieruchOomości, podlegających wykupOowi: na cele reformy rOolnej, (Dz.
U. R P. NT 1'14, pOoZ. 973) i
4) rOozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. D uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących · na
przymusowo wykupionych nieruchomo,ściach
ziemskich (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 3, poz. 22)i
S) mzporządzenia: Prezydenta Rzeaypospolitej, z dnia 24 lutegOo 1928 r. w sprawie, parcelaoji gruntów państwOowych (Dz. U. RP.
Nr 2Z, poz. 1981i
6) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. D wyłączeniu
gfU11tów na cele gospOodarstwa leśnego (Dz. U.
R. P. Nr 23, POoZ. 203)i
7) rozporządzenia Prezydenta RzeczyPOo- .
spolitef z dnia 6' marca 1928 r. () skutkach naruszenia przepisów przy parcelacji prywatnej (Dz.
R. P. Nr 2;7, pOoZ. 247)i
8) rOozporządzenia Prezydenta Rzeczypc;>spolitej z dnia 7 marca: 1928 r. () powództWIe
cywilnym Q Oodszkodowanie z tytułu wynag~o
dzeota! za nieruchomOość przymusOowo wykUplOo~
ną lub przejętą na rzecz Państwa (Dz. U. R. P.
Nr 27, pOoZ. 253) i
9) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite~ z dni'a 16 marca 1928 r. D uprawnieniach
służby folwalfcznej przy parce-Iac~ w związku
z postępowaniem scaleniowym (Dz. U. R P.
Nr 34, poz. 3117);
10) ustawy z dnia 131utego 1932 r. o ujawnianiu hipotecznym z·ez:woleń na parcelację
gruntów (Dz. U. R P. Nr 16, poz. 95) i
11) ustawy z dnia 17 ma,rca: 1933 r. Ol uproszczeniach, stosowa:nych przy regulaoji hipotek
parce,l owanych gruntów. państwowych (Dz. U.
iR. P. Nr 22., POoZ. 166) i
12) ustawy z dnia 2:4 marca! 1933 r. o wyłączeIlliUl te'reJl.ÓW! ~budowla:nych spod działania

n.

śląskiego

przepisów o wykonaniu reformy

przepisów o przebudowie ustro)u rolnegOo (Dz.
;U. R P. Nr 27, poz. 230);
13) ustaJwy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o
ogralI1iczeniu obrotu nieruchomościami pOowstałymi! z parc.elacji (Dz. U. R. P . Nr 36, poz. 272).
(2) Skreśla się w aktach ustawodawczych,
wym1enionych w usL fl), przepisy wyłączające
bądź ograniczające wejście w życie tych aktów
na obszarze górnośląskie,j części wojle wództwa
śląskiego.

Art. 2. Nieruchomości ziemskie, które byna obszarze górnośląskiej części wojewóąz
twa śląskiego przedmiotem podziałów rodzmnych lub podziałów współwłasności, dokonanych prawnie i fizycznie po dniu 9 stycznia
1926 r., będą traktowane jako jednostka pod
względem wyłączeń z art. 4 ustawy z dnia 28
grudnia 1925 r. o wykOonaniu reformy rolnej.
ły

Art. 3. (1) Sprawy, dotyczące zbycia gruntów orsadniczych przez przedsiębiorstwa osad.n icze, wszczęte' na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, będą; zakończone według tychże przepi,s ów.
(2) Sprawy, dotyczące nabycia gruntów
osadniczych przez przedsiębiorstwa osadnicze
i związek dla do·st<lJrczania ziemi, wszczęte czy
.t o w drodze ukłrudu dobrOowolnego czy postępo~
wania wywłasz.cz.eniowego, i nie zakończone do
dnia wejścia w życie ustawy n'iniejszej - ulega·ją umorzeniu z dniem wej,ścia w życie tę.j
ustawy.
(3) Związek dla dostarczania ziemi ulega
rozwiiązani'lll na podstawie zarządzenia Ministra
ROolnictwa iI Relorm Rolnych. Zarządzenie to
określi! zasady i tryb likwidacji. oraz uprawnienia nadzorcze władz w OIkresie likwidacji.
,w: okresie HkwKiacji zaległe składki na rzecz
związku podlegasją egzek.uc~ na podstawie przepisów dOotychczasOowych.
Art~ 4. Z dniem wejścia! w życie ustawy ni.
niejsze» t'racą moc obowiązującą: niemiecka
ustawa osadnicz.a z dnia 11 sierpnia 1919 r. oraz
!p,ruska ustawa z dnia 15 grudnia 1919 r. wpwwadza-jląca niemiecką ustawę osadniczą z dnia
11 sie'r pnia 1919 r.-w brzmieniu ustawy z dnia
,1 lipca 1925 r. w sp-rawie zmian i m:upełnień
w obowiązującym na górnośląskiej części województwa śląskiego ustawodawstw.ie osadnicZ.y m - ogłoszOone jako załącznik dOo rozporzą
dzeniru Ministra. Reform Rolnych z dnia 21 paź
dzie'rnWka 1925 r. ~z. U. R. P. Nr 112. piOiZ. 796).
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oraz art. 3 ust. (2) ustawy z dnia 12 marca
1932 r. o ułatwieniu splaty uciążliwych zohówiązań, obciąż.ających g·ospoda'r stwa rolne (Dz.
U. R. P. z 1933 r. Nr 55, Po.z. 423).

Art. 6. UstawaJ niniejsza wchodzi w tycie
z dniem ogłoszenia.

Art. 5. Wykonanie ustarwy niniejlSzej, porucZaJ się Ministro'wi Rolnictwa i Reform Rolnych
w porozumieniu z;Ministrami Skarbu i Sprawie-

:Prezes Ra·dy Ministrów:

dliwości.

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Sławoj Składkowski

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
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UST A WK

z dni,aJ 7 sierp,n ia 1937 r.
·0 rozcią.gnięciu

na górnośląską część wOljew6dztwa śląskiego rozporządzetn.ia Prezydenta Rze.
czypospolitej o przejmowan,iu na własność Paóstwa grunt6w za niekt6re należności pieniężne.

Art. 1. (1) Rozciąga się na obszar górnoślą
skiej' części województwa sIąskiego moc obowiązującą wzporządze,TIia Prezydenta RzeczypOSipoHte1 z dnia 28 pazdziern'ika 1933 r. Q przejmowanhl na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz.. U. R. P. Nr 85,
poz. (58) wraz z późniejszymi zmianami.
(2) Skreśla się wart. 23 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej" wymienionego w
ust. (1), wyrazy: "i o.bowiązujena c,ałym obszarze Rzeczypospolitej z wyiątkiem górnośląskie,j
części województwa śląskiego".
cza

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejsze~ 'poru~
Ministrom Rolnictwa i Reform Rolnych

się

·oraz Skarbu w porozumieniu z MinisItrami!:
Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznei.

Art. 3. Ustawa niniej,s za wchodzi w
z dniem o,głoszen.ia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l.

:życi.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów: Sławo] Składkowski
Minister Skarbu: E. KwiatkoW8kt
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
'J. Poniatowski

473
USTAWA
z dnia 7 sierpnia 1937 r.
o ~iągnięciu na obszar sądu okręgowego w Katowic'ach przepis6w ustawy o języku urzę
dowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Art. 1. Przepisy ustawy z dnia 31 marca
192'5 r. o języku urzędowym sądów, urzędó w
prokurators:kich i notariuszy w okrę gach sądów
apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu (Dz. U. R. p.
Nr 32, poz. 226) stos.u je się ,odpowiednio. na obszarze sądu okręgowego' w Katowicach.
cza

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszejl poruMinistrowi Sp'rawied1iwości.

się

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

życie

!Równocześnie trad moc oibowiązującą roZ'po.rz<tdzenie Mi,n istra Sprawiedlilwośd z dnia 18
sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów p'l"zejściowych o używaniu języka polskiego w sądo
wnictwie i nofa'r iacie w górnośląskiej części
wo,jewództwa śląskieg,o (Dz. U. R. P. Nr 70,
poz. 631).

Prezydent Rzeczypospolitej: l.
Prezes Rady Ministrów:

Mościcki

Sławoj Składkowski

Minister Sprawiedliwości:W. Grabowski

