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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 16 listopada 1938 r. 

O zjednoczeniu z Rzecząpospó1itą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozdąg
ni4;Ciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów us~awodawczych. 

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy kon
stytucyjnej postanawiam co następuje: 

Art. 1. Ziemie odzyskane we Frydeckiem, 
w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pi e
ninach, w dolinie. Popradu oraz w źródłowisku 
Udawy, stają się z dniem objęcia ich przez wła
dze polskie nierozdzielną częścią Rzeczypospo
litej Polskiej. 

Art. 2. Ziemie, wymienione wart. 1, otrzy
mują wspólny z Rzecząpospolitą Polską ustrój 
konstytucyjny i wspólną organizację władz. 

Art. 3. (1) Ziemie, odzyskane we Frydec
kiem i w Czadeckiem, włącza się do wojewódz
twa śląskiego. Na ziemie te rozciąga się moc 
obowiązującą ustawy konstytucyjnej z dnia 
15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny 
województwa śląskiego. 

(2) Ziemie odzyskane w Jaworzyn,ie Spi
s'kiej, w Pieninach oraz w ,dolinie Popradu włą
cza się do województwa krakowskiego. 

(3) Ziemie odzyskane w źródłowisku Uda
wy włącza śię do województwa lwowskiego. 

Art. 4. Przepisy obowiązujące dotychczas 
na ziemiach, wymienionych wart. 1, należy sto
sować z uwzględnieniem nowego stanu praw
nego. 

Art. 5. Na ziemie, wymienione wart. 1, 
rozciąga się moc obowiązującą: 

1) aktów ustawodawczych, wymienionych 
w dekretach Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 października 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 78, 
poz. 534) i z dnia 19 października 1938 r.(Dz. 
U. R. P. Nr 81, poz. 549) z późniejszymi zmia-
nami; -

2) ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o pby
watelstw'ie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. 
Nt 7, poz. 44) z późniejszymi zmianami oraz 
z tą zmianą, że: 

a) przepisy art: 2a do~yczą również osób, 
które mają w dniu 1 grudnia 1938 r. 
miejsce zamleszkania i prawo swoj
szczyzny w jednej z gmin na ziemiach, 
wymienionych wart. 1 dekretu niniej
szego, jeżeli osoby te (lub ich ojco
wie, u dzieci nieślubnych - matki) od-

powiadają innym warunkom, przewi
dzianym wart. 2a, 

b) przepisy ustępu drugiego art. '3 dotyczą 
również osób pochodzenia polskiego, 
które w dniu 1 grudnia 1938 r. miały 
miejsce zamieszkania na ziemiach, wy
mienionych wart. 1. 

Art. 6. Na ziemie odzyskane w Jaworzy
nie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu 
oraz w źródłowisku Udawy rozciąga się moc 
obowiązującą następujących aktów ustawodaw
czych z późniejszymi zmianami': 

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o bu
dowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. 
Nr 6, poz. 32); 

2) ustawy z dnia 7 października 1921 r. 
o przepisach porządkowych na drogach pu
blicznych (Dz. u,R. P. Nr 89, poz. 656); 

3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 24 czerwca -1927 r. o ochronie 
lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. 
U. R. P. z 1932 r.Nr 111, poz. 932); 

4) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu 
chorób roślin oraz tępieniu chwastów i -szkod
ników roślin (Dz. U. R. P. Nr 108, poz. 922); 

5) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpie
czeniu pracownik6w umysłowych (Dz. U. R. P. 
Nr 106, PQZ. 91-1); 

6) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. ' o prawie ło
wieckim (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 934); 

7) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu
dowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
Nr 23, poz. 202); 

8) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywa
niu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 310); 

9) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nie
czystości i wód opadowych (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 311)i 
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10) ustawy z dnia 7 marca 1932 r. o rybo
łówstwie (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 357); 

11) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubez
pieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, 
poz. 396). 

Art. 7. Na ziemiach, wymienionych wart. 1, 
sŁosuje się odpowiednio: 

1) przepisy dekretu Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 11 października 1938 r. o prze
rachowaniu zobowiązań opiewających na walu
tę czesko-słowacką (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 535) 
z tą zmianą, że termin, od którego waluta cze~ 
ska przestanie być praW'!1ym środkiem płatni
czym na poszcz~gólnych obszarach ziem, wy
mienionych wart. 1, określi rozporządzenie 
Ministra Skarbuj 

2) przepisy dekretu Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczaso
wym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na 
odzyskanych ziemiach Sląska Cieszyńskiego 

. (Dz. U. R. P . Nr 85, poz. 572). 

Art. 8. Stosunki i stanowisko prawne osób 
pozostających w służbie Państwa na ziemiach, 
wymienionych wart. 1, określają przepisy pol-
skie. ' 

Art. 9. (1) Na ziemie, wymienione wart. 1, 
rozciąga się właściwość miejscową na'stępują
cych sądów okręgowych: 

1) na ziemie we Frydeckiem i w Czadec
kiem - właściwość sądu okręgowego w Cie
szynie; 

2) na ziemie w Jaworzynie Spiskiej, w Pie
ninach i w dolinie Popradu - właściwość sądu 
okręgowego w Nowym Sączu; 

3) na ziemie w źródłowisku Udawy - wła
ściwość sądu okręgowego w Jaśle. 

(2) Właściwość miejscową sądów grodzkich 
dla ziem, wymienionych wart. 1, określi roz
porządzenie Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 10. Rada Ministrów może w drodze 
rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe 
i u~gadniające , związane z rozciągnięciem na 
powyższe obszar'Y aktów . ustawodawczych. 
określonych wart. 5 pkt 1 i art. 6. 

Art. 11. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Mini
strom. 

Art. 12. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 
, . Sławoj Składkowski 

Minister Spraw ' Zagranicznych: B,eck 

Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 

Minister Wyznań Religiinych 
i Oświecenia Publicznego: 

.W. Swiętoslawski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Anioni Roma,n 

Minister Komunikacji: Ulrych 

Minister Opieki Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościalkowski 

Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński 

586 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 9 września 1938 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Puemysłll 
i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. 

Na podstawie art. 19 ust. (2) i 27 ustawy 
z -dnia 28 kwietnia 1938 r . o rejec:troWvch pra
wach rzeczowych na pojazdach mechanicznych 
(Uz; U. R. P. Nr 36, poz. 302) zarządi!:am cO' na
stępuje: 

.. 

§ 1. Artykuły powolane w ' rozporządze
niu niniejszym bez bliższego określenia odnoszą 
się do ust awy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o reje
sh'owych prawach rzeczowych na pojazdach 
mechanicznych (Oz; U. R. P. Nr 36, poz. 302). 




