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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 sierpnia 1939 r.
o »f«yWfc ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-iinansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy kon
stytucyjnej i ustawy z dnia 13 maja 1939 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 44,
poz, 285) postanawiam co następuje:
Art. 1. W ustawie z dnia 9 kwietnia 1938 r.
o zamianie niektórych należności b. pruskich
władz i instytucji agramo-finansowych na po
życzki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej
(Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 249) wprowadza się
zmiany następujące:
1) w art. 11 dodaje się ust. (4) w brzmieniu
następującym:
„(4) Państwowy Bank Rolny może ustalić,
że pożyczka konsolidacyjna podlega spłacie
w okresie krótszym niż określony w ust. (2), je
żeli uzna, że z uwagi na możliwości płatnicze
dłużnika i dobry stan zagospodarowania nieru
chomości roczne raty pożyczki mogą być odpo
wiednio zwiększone. W szczególności skrócony
okres spłaty, nie dłuższy niż lat 8, będzie stoso
wany do należności, które obciążają gospodar
stwa nabyte przez obecnych właścicieli lub ich
spadkodawców przed dniem 1 stycznia 1919 r.
(także w przypadku, gdy obecni właściciele na
byli gospodarstwa od swoich spadkodawców po
tym terminie).
2) art. 14 ust. (2) otrzymuje brzmienie na
stępujące:
,,(2) Z chwilą ujawnienia w księgach grun
towych ograniczeń, wynikających z ustawy po
wołanej w ust. (1), gasną zobowiązania i rygory,

wynikające z tego samego stosunku prawnego,
co należność objęta konsolidacją, a mianowicie:
prawa odkupu, ograniczenia zbycia i obciąża
nia. Nie gaśnie jednak obowiązek ubezpieczenia
od ognia i gradobicia. Wpisy hipoteczne doty
czące wygasłych ograniczeń i rygorów, nie wy
łączając hipotek zabezpieczających, jeżeli nie
są one niezbędne dla zabezpieczenia sumy po
życzki konsolidacyjnej (art. 12 ust. (2)), podle
gają wykreśleniu na wniosek Państwowego
Banku Rolnego lub właściciela nieruchomości.";
3)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmie
niu następującym:
„Art. 19a. Dłużnicy, którym przed dniem
1 października 1939 r. nie zostaną wysłane
oświadczenia, przewidziane w art. 15 ust. (1),
obowiązani są w dniu 1. października 1939 r.
wpłacić zaliczkę na poczet raty pożyczki kon
solidacyjnej w wysokości raty płatnej w dniu
1 kwietnia 1939 r.“ .
Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych.
Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 sierpnia 1939 r.
o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa.
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy kon
stytucyjnej i ustawy z dnia 13 maja 1939 r. o
upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do
wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 44,
poz. 285) postanawiam co następuje:

. .

Art. 1 1 Zabrania się wykonywania po
miarów sytuacyjnych i wysokościowych bez
uprzedniego uzyskania pozwolenia powiatowej
władzy administracji ogólnej na obszarach,
określonych- przez właściwego wojewodę, a

w m. st. Warszawie — przez Komisarza Rządu.
Przepis powyższy nie dotyczy pomiarów wy
konywanych przez urzędy państwowe.
2.
Zarządzenie, określające granice obsza
rów (ust. 1), powinno być podane do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie we właściwym
Dzienniku Wojewódzikim.
Art. 2. 1 . 0 pomiarach sytuacyjnych i wy
sokościowych rozpoczętych przed podaniem
do publicznej wiadomości zarządzenia, okreś

