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przemysłowym z dnia 24 czerwca 1891 r. (Zb. Ust. prusko str. 205), domo
krążnym z dnia 3 li pca 1876 r. , (Zb. Ust. prusko str. 247) ze stawka mi afla
Iqg icznych podatków, obowiązujących w innych dz ielnicach Pań stwa, tak, 
a by obciążenie temi podatkami łącznie z dodatkami na korzyść samorządu 
było w całem Państwi e równomierne. 

f\rt. 2. Upoważnienie, wskazane wart. 1, dotyczy ustaw podatkowych , 
które obowiązują ty lko na obszarze b. dzielnicy pruskiej, i rozporządzenia, 
wydane na jego podstawie. gasną z chwilą wejścia w życie w danej dzie
dzinie ogólno-państwowej ustawy. . 

f\ rt. 3. Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi b. Dzie l
n icy Pruskiej. 

f\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1921 r. 

Marszałek: 

Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
W. Kucharski 

400. 

Ustawa 
z dnia 7 lipca 1921 r. 

w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach 
b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokony
wania na obszarze b. dzielnicy austrjack o - węgierskiej zmian ob-

szaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych. 

f\rt. 'l. Upoważnia si ę Radę Ministrów do dokonywania zmian granic 
powiatów, kasowania tychże, jak również tworzenia nowych powiatów. na 
obszarach b. dziel nic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej prócz obszaru Sią· 
ska Cieszyńskiego. 

f\rt. 2. Wnioski w sprawach, wymienionych wart. l , przedstawia 
,Radzie Ministrów Min ister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini
strem Spraw iedliwości i Minist rem Skarbu po wysłucha ni u opinji zaintere
sowanych ciał samorządnych. 

f\rt. 3. Zmia ny gra nic powia tów na oznaczonym wart. 1 o bszarze 
b. dzielnicy austriacko-węgierskiej pociągają za sobą odpowjedńie zmiany 
obszarów dz i ałania samorządowych reprezentacji powiatowych, bez tworze
nia jednak nowych samorządowych reprezentacji powiatowych. 

f\rt. 4. Reprezentacje powiatowe. których obszary działania stosow
nie do art. 3 ulegną zm ianie, winny zawrzeć u mowę w przedmiocie posia
dania i korzystan ia ze swego majątk u, za kładów oraz funduszów, jak rów
nież w przedmiocie wierz y telnośc i i dłu gów. Jeże l i pomiędzy zaintereso
wanemi reprezentacja mi porozumienie nie dojdzie do skutku, , w sprawach 
tych rozstrzyga Tym czasowy Wydz i a ł Samorządowy. 



1082 Dziennik Ustaw. Poz. 400, 401' i 402. N264. 

Rrt. 5. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem 
Skarbu. 

ł\rt. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

Marszałek: 

Trąmpczyńskt 
Prezydent Ministrów: 

Witos 

Ministe r Spraw Wewnętrznych: 
Raczkiewicz 

Mi nister Sprawiedliwości : 
S obolewski 

Minister Skarbu: 
w z. W einf eld 

401. 

Ustawa 
z dnia 8 lipca 1921 r. 

O dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. 

Rrt. 1. Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do doprowa
dżenia stanu emisji jej . biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie
art. 2 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. N2 31, poz. 179) do, 
kwoty 118.000.000.000 mk., łącznie z kwotą 55.000.000.000 mk; ustaloną, 
wart. 1 ustawy z dn. 26 listopada 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. J:f2112, poz. 739) .. 

'l\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy. powierza się Mi~istrowi Skarbu .. 

Rrt. 3. Ustawa niniEtjsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Marszałek: 
Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Minister Skarbu: 
w z; W einfeld 

402. 

Ustawa 
z dnia 8 lipca 1921 r. 

?, . kre~y~i~_ Skarbu Państwa w Po lsk iej Krajowej Kasie Pożyczkowej: 
"Ł:-o':::' -. . ' '-

-" Rrt. 1. U poważnia s ię MinisJra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie 
niedoboru budż.etowego da lszej pożyczk i w Polskiej Krajowej Kasie Po · 




