p2;~ęnnjk U"tąw Nr 90

.
(1

1~7) !.l~tąWY ~ ąn.ia
pghręgtę ę:Iląk1.1. i n~z~

8 stycznia t 938 r.
C?;erwqnegg l{q;yża

oraz' godła Zwją~lcq SzwajcarskięgQ (Oz. C.
~, poz. 12);
,
,.
118) ustawy z ania 18 lutego 1938 r. o
pueąsię~iarątwach,
wymagających szczególne~o zaqt~nła (Dz. U. R. p. Nr 12, paz. 79); .
139) ąs.tawy z ania, 2§ marca 193ą r. o wytwarzaniu i baBdłu aewoejonali~llli i przeqmiota:ąl! kuHu religijnego (Dz. U. R. P. Nr 19,
po,. H9);
.
140) ustawy z ~nia 96 marca ~938 r. o obroole ęleJem skalnym (1)z. U. R. P. Nr 21, poz.
167);
,
141) ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o poIbawiąniu ębYW"t~l~twą (O~. U. R. P, Nr 22,
POi, 19U,
.
. 14~) YII\ąWY ~ d.~łł 9 kwieiniil, 1938 r.

R. P. Nr

Q ymp,ri;l;łniy DfV\łI~tłV.!P~ąWP.Yfilh wier~yłęln@ici
Jł~mtwQwych (O~ , U, R, p, NI' 26. po~. ~28)1
. 1-13) Y§tł'WY z dni" kwiętl.li§ 1938 r· 9 rę
jutrowfęq p~ąwąęp \,~@ęzQwygh qą pęja?id3eh

(Ori, U, B, P , N.. 3&,

po~.

JOa).

~12

i 6'3

Art.Z. Rada M.injstn~w m.oŻę w prodze
rqzporządzęń ~ydawać przęP\sY pr;l;ęj$C;:IQW e
l ąz~~d,niające. zwi~zane ~ n)~cią. griięc.h~m ppwyżs?;ych ~któw ustawodawczych ną pq~y&ka
tlę zięmie.

Art. 3.

Wykonanie . dekretu ,niniejszego

P9rt,t~~ą się Prę~es()w~ Racly .M.ini~trQw oraz
właś<;;iwY!ll 1JlinistrOom.

Art! 4~

De~ręt pitliejszy wchodzi w ~YlJie

~ qllięm ogł9gęnia,

z

wyjątkie~:

~) ~J't. 1 plłt ~), ~tpry węhędzi W~yQie
. g qlllem J styc~llijl 19J9 r.;

2) art. 1 pkt 136), który wchodzi w życie
~ dn.ient 1 IJl~rca' 1939 r, i
3) art. 6, 71 8, 9 136 ustawy, wymiep,iQp,~j
w ąrt, 1 pkt ~2), ktpre wchpqzą W żyQ~e
z clniem 1 stycżnia 19~9 r.
.

as

m'9b'lłu~:~pyęb

-'----'------ Pen:·

:Pfęzy~ent Ri~czypospolitęj:

l.

Mośęicki

Prezes Rady Ministrówl SIQwoj SkłGdkQwaki
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d,nia 19 liitop~ulą 193~r.

..ouiępięciu Da odzyskane ziemie Sląsk,Cie$zyński~gQ przeplsów o reformie .. oln~i.

Na podstawie art. 55 ust; (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Alt. 1. NI

QdJ;Yłlk~~e ~iętnie $l{\!!~łl Cie~yJiskifJ,,() "QzciłlZ~ ~ę Ql()f.l ł)bQ.wiąliluląeą JUl,I,ęf\łjł\Q~cb t:któw ~stą.wod~wc~YQh wr~~, ~ póiDtłłJązy'-1.l,. ~quap.~ml;

1) ",stawy iii dnia 28 grudnia 1925 r. o wy-

konani\ł ref()rmy rolnej (Dz. U.

R. P. z 1926 r.
Nr l, poz. 111
2) ro,:por2ądzenia Pre21ydenta Rzeczypospolitej ~ cjnia 19 listopada 1927 r. o likwidaeji
umów ·(b:łedawnycp, dotyczących ~runtów parcelowanych (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 909);
3) rozporządzenia Prezyclentą ~~eczypo, spolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach
p,łaluania i wykonania pl.nów parcelacyjnych
i wykazów imiennych nieruchomości, podlegają
<lyeh wykupowi na cele reformy polne; (Dz. U.
~ł P. Nr t1~, poz. 973h
4) rozporządzenia Prezydenta Rzeezypoapolit~i z dnhl ai ilrl,łdAi" 194ł7 f· a \J.re~tdQwaniu
clf~~ą.róW' i wt~r~yt~lQQ$oi, clrJ,tących JlIJ. Pf~y
IU1.\SQWO wykJ.J.pionych niert.tc;bomością.ch ~ie1P
,kich (Dł, U, R. P. ~ 19~8 r. Nr 3, po~. 22h

5) rozpGrząd2;enia Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 24 lute gę 1928 1'. W sprawie parcelacji gruntów państwowych (Dz. U. R. P.
Nr 2a, po~. 198);
~) rQzpor~ą~ęllią

ipolitej

~ d.nia

Pr~zydenta R;IIeQ~YPo

24 lut9i1Q. 19;aS r. 9

wyłąCijniu

grqp.tów

ną celę

R. p, Nr ;'!3. p02;.

gospodarstwa
203),

leśnego

(Oz.

U.

7} rQ~por~i\dzenia Pre~ydęnta R(:ęc~yPP
spoHtej i dllia Q mar«;;a 1928r. Q, skutki,l,ch ną.r\l
~zęnii!. przepi~ów przy parcelacH prywat~ej (Dz.
U. R P. Nr 27, Pęz. 247);
8) fę~PQr2;ąd~~nja Prę?lYdeota R.1i~q~ypp- .
IiPQlitęj ~ dllia '1 IIJ.area 1928 r. o pow{)dztwie
cywiląym, ' o ods;t;kodowanie z tytqłu wynągfp
d,:ep,ia za ni~l'uchQlJlQśQ pr~ymUSQW() wykupiołlą lub pr~ejętą na rzęe~ Państw@. tD~. U. R. P.
Nr ~7, ' p02;. 253);
9) rozporządzenia Pre~ydenta Rzeczypo~politej ~ dnia 16 marca 1925 ,. () \1J)l'łlwnie
niach sh,l~by folwa:rc~nej przy parcęlacji w
l!:.wią~ku :?; po~t~P9W'ąJlięm ~calęniowyro (Di.
U. R. P. Nr 34, P()~. 317);
. IQ) ustawy z dnja 13 lutego 1932 r. o ui~VI
pią.pill biPQtec:znYIll zezwoleń , na p~rcelae,ję
gruntów (Dz. U. R. P. Nr 16, po~. 95);
Ul u!>t~wy ~ d~ia 9 lllaXCjl 1932. r. O Fundu~Zl,ł Obrotowym Ręlormy Rolnej (D~. U. R. p.
2. 1934 r. Nr 40, poz. 364); ,
12) ustawy z dnia 17 marca 1933 r. Q uproąz
c~enmch. stQ$owanych pr~y regulacji hipotek
R.lłl.rcelpwanych aruntQW państwowych (Oz. U.
R. p. Nr 22, poz. 166);
13) uatawy z dnia 14 kwietnia 1937 r.
.Q ograniczeniu obrotu nie.rueho~Q~ciami powlitałymi z parcęlaęji (Dz. U. R. P. Nr 36, pgz.
272).

..
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Art. 2. Przepisy rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 wrzeŚll:i~J919 r .,
normującego przenoszenie własności ' *leruchomości ziemskich (Dz. U. R. P. Nr 73;' ·poz. 428)
wraz z późniejszymi zmianami mają moc obowiązującą na odzyskanych ziemiach.

Art. 6. (1) Orzeczenia o przejęciu nieruchomości na podstawie art. 4 mogą być wydane najpóźniej do dnia 1 czerwca 1939 r.

Art: 3. Gospodarstwa, powstałe z parcelacji po dniu 1 września 1919 r. lub powiększone
po tym terminie w drodze nabycia działek
z parcelacji, mogą być poddane ograniczeniom
obrotu, przewidzianym w ustawie z dnia 14
kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 272)
w trybie ustalonym wart. 5 ust. (1) tej ustawy.

ruchomości w posiadanie Państwa. Na p.odsta- .
wie tych orzecz~ń sąd na wp.iosek wojewody:'

(2) O przejęciu nieruchomości na ' rzecz .
Państwa orzeka wojewoda. Orzeczen.ia . te . s,ą :
ostateczne i

stanowią podstawę

do

objęcia nię~

ksiąg gruntowych adnotację o . to';. ,.
czącym się postępowaniu w sprawie przejęcia'

wpisze do

nieruchomości

na rzecz Państwa. Przy :wykona::' .:
przejęciu n~eruchomości " stosuje '
się przymus bezpośredni w myśl przepis.ów '
o postępowaniu przymusowym w administracji: .'
(3) O ustaleniu odszkodowan,ia za przeję- ,
Art. 4. Nieruchomości, które powstały z tą nieruchomość orzeka wojewoda. Orzecięnie
parcelacji przeprowadzonej na podstawie ustaw to należy wydać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy
Republiki Czeskosłowackiej, a których obszar od daty objęcia nieruchomości w posiadanie
przekracza 5 ha, oraz nieruchomośCi nabyte Państwa. Orzeczenia wojewody o ustaleniu odz tej parcelacji przez osoby prawne, niQZależnie szkodowania są ostateczne. Właścicielowi nieod obszaru, mogą być przejęte na własność ruchomości służy w ciągu 30 dni od daty dorę- .
Państwa za odszkodowaniem. Za nieruchomość
cZEmia mu odpisu orzeczenia prawo zwrócenia
powstałą z parcelacji (nabytą z parcelacji) uwasię na drogę sądową z powództwem o ustalenie
ża się nieruchomość, która została oddana w poodszkodowania. Sąd przy rozpoznawaniu sprasiadanie nabywcy, choćby prawo własności nie . wy związany jest przepisami art. 5.
zostało na niego przeniesione . .
(4) Właściciel . nieruchomości obowiązany
jest dostarczyć dowodów niezbędnych do ustaArt. 5. (1) Odszkodowanie stanowi kwota, lenia sumy odszkodowania. Jeżeli wskutek nieodpowiadająca cenie nabycia działki z parcela- wykonania tego obowiązku władza nie wyda
cji, a w razie późn~ejsz.ej zmiany wł.aściciela ~ orzecżenia o ustalenIll odszkodowania w termicenie kupna umówlOneJ przy ·ostatmm nabycluj nie określonym w · usl: (3), to z upływem tego
do kwoty tej dolicza się wartość niezamortyzo- terminu przestają biec odsetki od sumy odszkowanych a pożytecznych nakładów, poczynio- dowania.
nych przez os~atniego właściciela, koszt~ up.r~w
i zasiewów oraz wartość plonów, zapasow I mArt. 7. (1) W razie istnienia na przejętej
wentarzy, jeżeli właściciel nieruchomości ~~o
nieruchomości
wh~rżytelności ' i ciężarów hipowodni, że uprawy, zasiewy, plony, zapasy . 1 mwentarze w odpowiedniej ilości i jakości nie by- tecznych lub w razie odmowy właściciela przyjęcia odszkodowania albo braku zastępcy praw:'
ły objęte ceną kupna przy ostatnim nahyciu nienego,
a także jeżeli prawo własności nięruchd
ruchomości. Cenę kupna, -wyrażoną w koronach
mości jest sporne lub' nie żostało przepisane na
czeskich, przelicza się na złote według stosunku
ustalonego w dekrecie Prezydenta Rzeczypo- nabywcę - stosuje się odpowiednio przepisy
spolitej z dnia 11 października 1938 r. o przera- o składaniu do depozytu sądu wynagrodzenia
chowaniu zobowiązań opiewających na walutę Za nieruchomości przymusowo wykupione na
podstawie ustawy z dnia 28 grudnia . 1925 r.
czesko-słowacką (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 535).
o wykonaniu refo~y rolnej oraz przepisy ourjil(2) Odszkodowanie za nieruchomości ' prze- gulowaniu ciężarów i wierzytelriości na tych
jęte na podstawie art. 4 wypłaca się w gotówce.
nieruchomościach.
.
. (3) Jeżeli ostatni właściciel nieruchomości
(2) . Nie podlega wpłaceniu do .depozytu'
gospodarował w sposób powodujący zmniejszeczęść odszkodowania wraz z odsetkami, przy..
nie wartości kapitałowej nieruchomości, . to padająca na nalezności Republiki Czeskosł0od kwoty odszkodowania należy odliczyć to wackiej lub publicznych instytucyj kredytowych
zmniejszenie wartości.
czesko-słowackich.
(4) Kwotę odszkodowania oprocentowuje
(3) Jeżeli praw.o włas~ości przejętej niertisię w wysokości 3 % w stosunku rocznym za
czas od daty objęcia nieruchomości w posiada- chomości nie zostało przepis'a ne na ' nabywcę,
nie Państwa do dnia wypłaty odszkodowania. a nabywca nie udowodni, że zapłacił cąłą cenę
kupna, to z wyjątkiem przypadku określonego
(5) Odszkodowanie, obliczone w myśl ust. w ust. (2), sąd przy podziale odszkodowania
(l) .-:;.. (4), wojewoda może obniżyć do wysoko- uwzględni należność sprzedaWcy z tytułuresz
ści ' szacunku, przeprowadzonego według przety. ceny kupna.
pisÓw obowiązujących przy przymusowym wy(4) Orzeczenie wojewody o przejęciu ni~
kupie nieruchomości na podstawi.e ustawy
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonamu reformy ruchomości wraz z dowedem wypłaty lub zło
żenia do depozytu 's1;1my odszkodowania stano- .
rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr l, po):. 1).
niu

orzeczeń,

o
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wi

tytuł

do przepisania prawa

własności

chomościria rżecz Państwa.

nieru-

'

.' Art. 8. Jeżeli przejęta nieruchomość znajduje' się w całości lub w ' części w dzierżawie,
Pa6shvo wstępuje w prawa właściciela nieruchomoŚci z prawem rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie ' następuje przez
doręcżenie orzeczenia o przejęciu nieruchomo- .
ści. Rozwiązanie umowy następuje z końcem
roku dzierżawnego, następującego po ióku, w
klórym dzierżawcy wypowiedziano umowę, najpóźnjej jednak w dniu 1 czerwca 1940 r. WypowiedzeIlie umowy nie zwalnia wydzierżawiają
cego od ' odpowiedzialności za szkody i straty
z powodu niedotrzymania warunków ~ierża
wyj dzierżawcy w żadnym jednak razie nie słu
ży ' prawo żądania odszkodowania z tytti~ti~ utraconych korzyści.
Art. 9. Rada Ministrów może w drodze
wydawać przepisy przejściowe

rozporządzeń

i uzgadniające, związane z rozciągnięciem wymienionych w de,krecie nip,iejszymaktów ustawodawczych na odzyskane ziemie .

. Art. 10. Wyk«;manie dekretu niniejszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz właściwym ministrom.
Art. 11. Dekret niniejszy wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą na .odzyskanych ziemiach moc obowiązującą przepisy w przedmiotach, unormowanych dekretem
niniejszym oraz wszystkie przepisy w sprawie
obrotu nieruchomościami, wydane ,przed dniem
11 października 1938 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
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z dnia 19listopada 1938 r.

o rozciągnięciu

mocy

obowiązującej

ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 55 ust~ (2) ustawy konstytucyjnej postaIlawiam co następuje:
Art. 1. Na odzyskane ziemie Śląska Cienioc obowiązującą ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 31)
wraz z późniejszymi zmianami, z tym zastrzeże
niem, że pr;zepisów art. 2 ust. (1) lit. c) i art. ' 69
~,~ stosuje się.
szyńskiego rozciąga się

Art. 2. (1) Poza osobami wymienionymi
w ustawie z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniuinwalidzkim prawo do za'Opatrzenia inwalidzkiego przewidzianego tą ustawą służy:
,
1) osobom, które bez własnej winy doznały uszkodzenia zdrowia z powodu choroby lub
kalectwa na skutek udziału w walkach oręż
nych o wyzwolenie odzyskanych ziem Śląska
Cieszyńskiegoj osoby te uważa się za inwalidów
wojennych na równi z oSQbami wymienionymi
wart. 2 ust. (1) lit. d) tej ustawyj
2) osobom, które posiadają obywatelstwo
polskie i którym przyznano zaopatrzenie inwalidżkie na podstawie przepisów Republiki Cze,skosłowackiej z powodu choroby lub kalectwa,
Iiabytyćh bez własnej winy na skutek służby
wojskowej w b. armii austriacko-węgierskiej od
dnia 1 · sierpnia 1914 r. do dnia 1 listopada
1918 r.j osoby te uważa się za inwalidów wojeilaych na równi Ż .:osobami wymienionymi w
art. 2 ust. (1llit.c) tej ustawy; ,

3) osobom, które posiadają obywatelstwo
polskie i ktorym przyznano zaopatrzenie inwalidzkie na podstawie przepisów Republiki Czeskosłowackiej lub które nie utraciły prawa
zgłoszenia roszcżeń do tego zaopatrzenia z powodu choroby lub kalectwa, nabytych bez " wła
snej winy na skutek służby w wojsku Republiki
Czeskosłowackiej w czasie od dnia 1 listopada
1918 r. do dnia 1 października 1938 r.; osoby te
uważa się za inwalidów wojskowych na równi
z osobami wymienionymi wart. 2 ust. (2) lit. al
tej ustawyj
4) osobom pozostałym~
.
al po poległych, zmarłych i zaginionych na
skutek udziału w walkach o wyzwolenie odzyskanych ziem Śląska Cieszyń·
skiego - na równi z osobami pozostałymi po poległych, zmarłych i zaginionych na skutek udziału w walkach oręż
nych przeciw państwom zaborczym
i nieprzyjacielskim o niepodległość Pólski po dniu 1 sierpnia 1914 r.,
b) po poległych, zmarłych i zaginionych na
skutek służby w b. armii austriacko-wę
gierskiej od dnia . 1 sierpnia 1914 r. do
dnia 1 listopada 1918 r., jeżeli osoby te
miały przyznan,e zaopatrzenie inwalidzkiena podstawie przepisów Republiki
Czeskosłowackiej i posiadają obywatelstwo polskie - na równi z osobami pozostałymi po poległych, zmarłych i za-

