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256 
USTA W A 

z dnia 2 kwietnia 1938 r. 

o postępowUliu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z prze
budową ustroju rolnego lub spłatami rodzi~ymi. 

Art. 1. (1) Uzgodnienie stanu hipotecznego 
ze · stanem faktycznym gruntów, należących do 
osób, które złożyły zgłoszenie o nabycie działki 
przy parcelacji nieruchomości ziemskich na 
pQdstawie ustawy o wykonaniu reformy rolnej, 
lub które mają przyznaną pożyczkę przez Pań· 
stwowyBank Rolny na spłaty rodzinne, może 
być na wniosek wojewody dokonane Vi postę· 
powaniu uproszczonym. 

(2) . W postępowaniu tym stosuje się odpQ
wiednie przepisy art. 1, 2, 3, 4, 5 pkt 1, 2 oraz 
zdanie pierwsze pkt 3 i art. 9 ustawy z dnia 

17 marca 1932r. o postępowaniu ·uproszc;zonym 
przy regulowaniu stanu hipotecznego gruritów 
w związku ;ze scaleniem w okręgach sądów ape
lacyjnych w Krakowie iwe Lwowie (Dz. U. R. P. 

. Nr 38, poz. 392) z następującymi zmianami: 
a) uczestnikami w postępowaniu uprosz

czo~ym są osoby, których prawa są 
ustalane w tyin postępowaniu, 

bl dochodzenia przeprowadza sędzia przy 
udziale dwóch mężów zaufania, za· 
mieszkałych w gromadzie, a wyznaczo
nych prZez zarz~d gminny. 

ł 
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Art. 2. (1) Protokół, ustalający bezspornie 
stan własności i obciążeń (art. 5 ustawy z 17 
marca 1932 r.), stanowi podstawę do dokonania 
wpisów w księdze gru~towej. 

(2) Wpisy będą dokonane na wniosek sę- · 
dziego, przeprowadzającego dochodzenia. 

(3) Na wniosek tegoż sędziego wykreś.ta si.ę 
zarazem w' księdze gruntowej wpisy, dotyczące 
praw, które w myśl art. 14 ustawy z dnia 17 mar
ca 1932 r. mogą być pQminięte przy sponądza
niu projektu księgi gruntowej dla gruntów sca
lanych. 

:Art. 3. Protokół, wymieniony wart. 2 usta
'Wy niniejszej co do stwierdzonych w nim umów, 
jak również wpisy dokonane w księdze grunto
wej, wolne są od opłat stemplowych i innych 
danin publicznych. 

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, 
Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wch'odzi w życie 
z dniem ' ogłoszenia i obowiązuje w ókręgach 
sądów apelacyjnych we Lwowie i w Krakowie, 
z wyjątkiem sądu okręgowego w Kielcach. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M ościclri 

Prezes Rady Ministrów i 
Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sląwoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: ,W. Grabowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Ponialow,ki 
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USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 1938 r. 

O przekształceniu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie w Centralną Małopolską Kasę 
Oszczędności we Lwowie. 

:Art. 1. Przekształca się istniejącą Galicyj
ską iKasę Oszczędności we Lwowie w instytucję 
o charakterze publicznoprawnym pod nazwą 
"Centralna Małopolska Kasa Oszczędności we 
Lwowie." 

Art.· 2. Statut, wydany przez Ministra 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw 
,Wewnętrznych i ogłoszony w Monitorze Pol
skim, określi organizację, obszar działania oraz 
szczegółowy .zakres czynności Kasy. 

:Att. 3. (1) W celu powiększenia kapitałów 
własnych Kasy, utworzony zostanie kapitał 
udziałowy, składający się z nieograniczonej ilo
ści udziałów. Udziały są imienne i mogą być 
nabywane przez: 

a) związki samorządowe, 

b) komunalne kasy oszczędności z obsza
ru działania Kasy. 

(2) Komunalne kasy oszczędnościpowirtny 
posiadać udziały Kasy w wysokości 10% stanu 
funduszu zasobowego. Komunalne kasy Oszczę
dności, których fundusze zasobowe przewyż
szają kwotę 5.000.000 zt nie są obowiązane do 
posiadania udziałów na kwoty ponad 500.000 zł. 

Art. 4. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
udzielenia poręki państwowej do wysokości 
40.000.000 zł za wkłady oszczędnościowe. zło-

żone w Kasie. Poręka Skarbu Państwa wygasa 
z dniem 31 grudnia 1944 r. 

Art. 5. Wkłady oszczędnościowe Kasy 
mają charakter lokat z bezpieczeństwem praw
nym. 

Art. 6. Kasa zwolniona jest od podatków 
państwowych i samorządowych z wyjątkiem 
podatku gruntowego i od nieruchomości. 

:Art. 7. Na podstawie pożyczek, . udzielo
nych związkom samorządowym, ich przedsię
biorstwom i zakładom, Kasa uprawniona jest 
emitować obligacje . komunalne. Obligacje ko
munalne Kasy mają wszelkie prawa papierów, 
posiadających bezpieczeństwo pupilarne' (pra
wne). 

Art. 8. Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrowi Skarbu w p'Orozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Art. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
.po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. -

l 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. 'Mościcki 
, 

Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 


