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346. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
,t~pującej treści: 

Ustawa 

z dnia 29 kwietnIa 1925 r. 

G rozbudowie miast. 
. -

Rrt. 1. Gminy miejskie, w których ruch bu
dowlany jest w zastoju lub niedostateczny i w któ
rych ' istnieje brak mieszkań, obowiązane są podjąć 

. akcję, mającą na celu poprawę tych stosunków w myśl 
' postanowień, objętych niniejszą ustawą. 

I\rt. 2. Przeprowadzenie akcji zapobieżenia 
brakowi mieszkań powierzy rada miejska magistra
towi, a w większych miastach-komitetowi rozbudowy 
miasta, który jest urzędem miejskim, podległym ma
gist'ratowi. Komitetowi rozbudowy miasta może rada ' 
miejska .przekazać także przeprowadzenie i,nnych 
spraw, z kwest ją mieszkaniową związanych. ' . 

Rrt. 3. Komitet rozbudowy miasta składać się , 
. będzie z 4 do 12 członków, których na wniosek ma

gistratu powołuje rada miejska z liczby osób, stale 
w mieście zamieszkałych, chociażby onenie należały 
do składu rady lub magistratu. I -

Na czele tego komitetu stoi prezydent mias~a, 
względnie burmistrz, łub jego zastępca. 

Członkowie, po~ołani do komitetu, spełni~ją ' 
swoje obowiązki honorowo. 
, Do komitetu deleguie przedstawiciela Iu.b kilku 

przedstawicieli z głosem doradczym w Warszawie 
Ministerstwo Robót PublicZnych i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, w miastach, wydzielonych z powia
tów, wojewoda, w miastach niewydzielonych starosta. 

W b. zaborach austrjackim i pruskim sposób 
utworzenia komitetu, jego skład i zakres działania 
w granicach niniejsze~ ustawy oznaczy rada miejska. 

Rrt. 4. Zadaniem magistratu, względnie usta
nowionego na mocy art. 2 komitetu rozbudowy. 
w celu poprawy stosunków mieszkaJ)iowychb~dzie: 

1) budzenie inicjatywy prywatnej w zakresIe ru
chu budowlanego; 

/' ' 2) prowadzenię samodzielnej akcji budowlanej 
,.' celem pomnożenia liczby lokali mieszk~lnych 

w mieście. 
Dla osiągni'ęcia powyższych celów magistrat. 

względnie komitet rozbudowy: 
aj pomaga spółdzielczym stowarzyszeniom miesz

kaniowym, instytucjom społecznym, osobom 
prywatnym i spółkom w budowie domów 
mieszkalnych przez odstąpienie gruntów pod 
budowę drogą' sprzedaży, ' wieczystej lub cza
sowej dzierżawy, lub na , prawie zabudowy 
(prawie budowli, dziedzicznego prawa do bu
dowy), ' przez dostarczanie materjałów budow-
lanych; . 

b) nabywa tereny pod budowę domów drogą 
umów dobrowolnych, obejmuje grunty, leżące 
w sferze interesów miasta, które na zasadzie 
Llstawyz dnia 15. lipca 1920 r. (Dz. U. R.P. 

N2 70 poz. 462) i niniejszej ustawy będą 
przekazane gminom miejskim; 

c) buduje nowe domy mieszkalne na cele, 
w ust. 2 niniejszego artykułu wskazane. na
bywa w drodze umowy dobrowolnej lub wy
właszczenia grunty, polożone w obrębie 
miasta; 

d) gromadzi materjały budowlane drogą pro
dukcji własnej lub zakupu; 

e) nakazuje właścicielom domów zniszczonych 
i niezamieszkałych naprawę i doprowadzenie 
tych domów, względnie lokali, do stanu miesz
kalnego, a także właścicielom domów za
mieszkałych, których stan tego wymaga, na
prawę lub odnowienie, umożliwiając usku
tecznienie robót nakazanych przez wystar
czającą pożyczkę; w razie niewykonania 
naprawy lub odnowienia domu czy mieszka
nia w terminie odpowiednim, wyznaczonym 
przez magistr~t, względnie komitet rozbudo
wy, magistrat lub komitet rozbudowy wyko
nywa to sam lub powierza wykonanie osobie 
trzeciej na koszt właściciela. 

R .. t. 5. O ile zadania, wart. 4 wskazane, nie 
mogą ' być . spełnione w dostatecznej mierze m,imo 
nabywania gruntów budowlanych drogą umów do
browolnych, czy przejmowania gruntów, przekaza
nych przez organa pań'stwowe, wolno będzie przystą
pić do wywłaszczania' na cele rozbudowy w obrębie 
miasta. ' , ' 

' Wywłaszczenie jedynie w celu zwiększenia za
pasu g~untów jest niedopuszczalne, 

Magistraty, względnie komitety rozbudowy, mo
gą żądać czasowego przymusowego objęcia w zarząd 
przedsiębiorstw, wytwarzających materjały budowla-
n~ a ~: . 

a) w miastach, liczących poniżej 25.000 miesz
kańców, o ile te przedsiębiorstwa znajd,ują 
się w obrębie , granic miasta; . 

b) ' w miastach, liczących powyżej 25.000 miesz
kańców, o Ile te przedsiębiorstwa znajdują 
się w obrębie 10 km., licząc od środka 
miasta; 

c) 'W miastach, IiWZących powyżej 500.000 miesz
kańców, o ile te przedsiębiorstwa znajdują 
się w obrębie 15 km., licząc od środka 
miasta, . 

jeżeli ich właściciele nie chcą, mimo ofiarowa
nej . pomocy ze strony miasta, przedsiębiorstw tych 
uruchomić. ' 

Art. 6. Przedmiotem wywłaszczenia mogą być: 
1) niezabudowane grunty budowlane; 
2) budynki: 

a) niedokończone. których budowa zosŁała przez 
właściciela wstrzymana; 

b) uznane przez właściwą 'władzę za pustkEl, 
t. j. za budynki,- grożące zawaleniem lub nie ... 
bezpieczeństwem ognia w myśl odnośnych , 
przepisów budowlanych. 

Rrt. 7. Żądanie wywłaszczenia musI SIę opie
rąć na uchwale rady miejskiej, która dokładnie określi 
przedmiot i cel wywłaszczenia. -
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Przed rozpoczęciem kroków celem wywłaszcze
nia budynków lub gruntów budowlanych ma magi
strat. względnie komitet rozbudowy, stawiając .rów
nocześnie wystarczające kredyty do rozporządzenia 
(art. 12). wezwać właściciela, aby: 

a) przy budynku niedokończonym podjął w ter
minie najpóźniej sześciomiesięcznym w dal
szym ciągu budowę i w czasokresie dwulet
nim ją ukończył; 

h) prz'y budynku. uznanym za pustkę, poczynił 
w zakreślonym terminie wskazane przez wła
dzę naprawy, względnie budynek ten zbu
rzył i do nowej przystąpił budowy, a przy 
niezabudowanych gruntach budowlanych 
w mieście postarał się o ich należyte zabu
dowanie w czasokresie, zakreślonym przez 
radę miejską. 

Dopiero po bezskutecznym upływie oznaczo
nych czasokresów można żądać wywłaszczenia od
nośnych objektów. 

Rrt. 8. Orzecznictwo o potrzebie, przedmiocie 
I rozciągłości wywłaszczenia, względnie czasowego 
zajęcia i o wysokości odszkodowania należy do wła
dzy administracyjnej pierwszej instancji. na terenie 
miast. wydzielonych z powiatów - do władzy admi
nistracyjnej drugiej instancji, a na terenie m. st. War
szawy-do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

W razie braku zgody na wysokość orzeczonego 
wynagrodzenia przysługuje prawo wywłaszczonemu 
w ciągu miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia wy
właszczc;ljącego udania się na drogę sądową; w by
łych dZ,ielnicach austrjackiej i pruskiej wlaściwybę
dzie sąd po;,viatowy, który orzeknie w drodze postę
powania bezspornego. 

R.rt. 9. Wykonanie wywłaszczenia może nastą
pIC dopiero po zapłaceniu stronie ceny odszkodo
wania w gotówce, lub po złożeniu ceny odszkodo-
waniado depozytu sądowego. . 

Zanotowanie postępowania o wywłaszczeniu 
może być u~kutecznione w ksj~gach hipotecznych 
już przy wdrożeniu post~powania wywłaszczającego 
z tym skutkiem, że orzeczenie wywłaszczające jest 
wykonalne wobec osób trzecich ze stopniem hipo-
tecznym adnotacji (ost~zeżenia). . 

R.rt. 10. Wywłaszczony. wzgJ~dnie jego prawo
nabywcy, mogą żądać ~d władzy administracyjnej, któ
ra wydała orzeczenie wywłaszczające, uchylenia tego 
orzeczenia, jeżeli magistrat, wzgJ~dnie komitet roz
budowy: 

1) nie zapłaci ustaJonęgo odszkodowania w cią
gu 3 miesięcy od dnia prawomocności tego 
orzeczenia; 

2) nie rożpocznie zabudowania gruntu w. obrę
bie miasta w ciągu jednego roku od objęcia 
gruntu w fizyczne posiadanie i w ciągu trzech 
lat go nie ukończy; . 

3) nie rozpocznie wstrzymanej budowy budynku . 
niedokończonego w ciągu jednego roku od 

. objęcia go w fizyczne posiad'lnie; 
4) nie rozpocznie w tymże samym terminie na

. prawy budynku, uznanego za pustkę, względ
. nie nie rozpocznie jego burzenia j nie przy~ 

stąpi w ciągu drugiego roku do nowej 
budowy. 

flrt. 11. Grunty i zabudowania państwowe, 
zbędne dla potrzeb Państwa, leżące w obrębie i sfe
rze interesów miasta, przeznaczone w uchwalonym 
przez radę miejską (gminną), a zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Robót Publicznych programie rozbudo
wy miasta na ogólne potrzeby miasta i innych związ

.ków komunalnych (ulice, zieleńce, - place. parki, 
cmentarze, budowle i zakłady komunalnej użytecz
nościpublicznej, jako też urządzenia wodociągowe. 
kanalizacyjne, dezynfekcyjn,=, kąpielowe, szkoły, szpi
tale, przytułki, teatry, targowiska. rzeźnie i t. p.) 
mają być odstąpione gminie bezpłatnie, przy czem 
w sferze interesów miasta, o ile ta sfera nie została 
jeszcze OKreślona, niezbędny jest wniosek Ministra 
Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Robót 
Publicznych. ' 

Grunty, które przeszły lub przejdą na własność ' 
Skarbu Państwa drogą wywłaszczenia w zastosowa
niu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 462), a leżące 
w sferze interesów miasta, będą gminie odstąpione 
na powyższe cele odpłatnie po cenie nabycia. 

Grunty państwowe, leżące w obrębie i sferze' 
interesów miasta, a przeznaczone na tegoż cele 
mieszkaniowe (art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. 
Dz. U. R. P. N2 70, poz. 462), mogą być odstępowa
ne gminom odpłatnie w miarę ustalonej i każdora
zowo terminem uwarunkowan ej możności zrealizo
wania na tychże gruntach zamierzeń budowlanych 
przez gminę, lub przy pomocy gminy przez spół
dzielcze stowarzyszenia mi eszkaniowe, instytucje spo
łeczne, osoby prywatne i spółki (art. 4 ust. 2 p. a). 

Do odstępowania gminem mi (~jskim i innym 
związkom komunalnym IN poszczególnych przypad
kach powyższych gruntów upoważnia się na podsta
wie art. 6 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 44, poz. 267) Radę Mini-
strów. . 

Rrt. 12. Środkami dla osiągnięcia celów nt
niejszej ustawy są: 

~ 1) kredyty budowlane, udzielane w czasie budo
wy, nie na dłużej jednak niźna okres pół
tora roku,. do wysokości 80 % kosztów bu
dowy łącznie z wartością placu z Państwowego 
Funduszu Gospodarczego, utworzonego na 
podstawie ustawy z dnia 3 marca 1925 roku 
o wypuszcze'niu pożyczki zagranicznej VI do
larach Stanów Zjednoczonych f\meryki (Dz. 
U. R. P. N2 22, poz. 154); 

2) kwota, uzyskana ze sprzedaży listów zastaw
nych i obligacyj, wydać się mających przez 
instytucje finansowe, wskazane przez JV'lini· 
stra Skarbu, w celu konwersji wspomnial1 j'ch 
w punkcie 1) kredy tów budowlarlych na kre
dytyamortyzacyjne długoterminowe najwyżej 
na lat 30; 

3) wpływy z państwowego funduszu rozbudowy 
miast. 

. Suma kredytów budowlanych w obrębie ' po- -
szczególnej gminy miejskiej (art.]) ma pozostawać 
w takim stosunku do łączne} sumy kredytó\v, udzie- . 
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lanych na całym obszarze Państwa, w jakim po
zostaje suma przewidzianych wart. 17 dochodów 
państwowego funduszu rozbudowy miast w danej. 
gminie do sumy tychże dochodów, osiągni~tych na 
całym obszarze Państwa. 

.Art. 13. Pożyczki, wymienione wart. 12, 
udzielane będą na wniosek mElglstratu lub komitetu 
rozbudowy przez instytucje finemsowe, które wskaże 
rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu. 

Przy wypłacie pożyczek wolno jest instytucji 
finansowej tytułem własnych kosztów, prowilyj 
i· wszelkich ubocznych należytości policzyć najwy' 
zej l!~ % efektywnej wysokości pożyczki. 

Wartość nieruchomości przy oszacowaniu nie 
może być wyżej przyjęta niż jej rzeczywiste koszty, 
przyjmując jednak wartość zajętego pod budow€; 
gruntu najwyżej w 20 0J0 oszacowanej wartości calej 
. nieruchomości. 

·I\rt. 14. Listy zastawne, wymienione w :3ft. 12, 
muszą być za~ezpieczone na pierwszej połowie war
tości nieruchomości. obligacje zaś na drugiej poło
wie, łącznie najwyżej w SOoio wartości nieruchomości. 

Listy zastawne i obligacje gwarantowane są do 
łącznej wysokości 500 miljonów złotych przez gmin€;, 
wobr€;bie której nieruchomość jest położona, i przez 
Państwo oraz posiadają bezpieczeństwo pupilarne. 

Bliższe poslanowienia co do rodzaju i wyso
kości zabezpieczenia oraz gwarancji, udzielać się 
mających tym listom i obligacjom przez gminę i Pań· 
stwo, określi rozporządzenie wykonawcze Ministra 
Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrem Robót 
Publicznych. 

l\rt. 15. Pańs~wowy fundusz rozbudowy miast 
przeznaczony jest: 

a) na pokrycie różnicy pomiędzy wspomnianym 
w artykule 12 p. 1) kredytem a sumą, uzy
skaną ze sprzedaży wymienionych wart. 12 
pod p. 2) listów zastawnych i obligacyj, 

b) na pokrycie części oprocentowania tychże 
listów i obligacyj, 

c) na pokryciecz€;ści kosztów oprocentowapia 
. wspomnianych wart. 12 p. 1) kredytów bu

dowlanych. 
Bliższe postanowienia co do wysokości wspom

nianych wyżej świadczeń z państwowego funduszu 
rozbudowy miast określi rozporządzenie wykonawcze 
Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Mini
strem Robót Publicznych, przyczem wysokość tych 
świadczeń musi być ustalona dla całego obszaru 
Państwa jednolicie. 

1\rt. 16. Jako główne źródła dochodów pań
stwowego funduszu rozbudowy miast ustanawia się 
państwowy podatek od lokali i państwowy podatek 
od placów budowlanych, niezabudowanych lub nie
dostatecznie zabudowanych, <> ile place te położone 
są na terenach, przygotowanych do budowy pod 
względem regulacji ulic. 

flrt. 17. a) Państwowy podatek od lokali po
biera się na obszarze gmin miejskich od 
wszelkiego rodzaju loke!li, a poc;llegających 
ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymcza-

sowem uregulowaniu finansów komunalnych 
(Dz. U. R. P. N~ 94, poz. 747); 

b) podstawę wymiaru podatku stanowi przed-; 
wojenne komorne, płacone w czerwcu 1914 r., ' 
a przerachowane na złote, stosownie do p.o
stanowienia art. 16 p. 4 ustawy o ochronie 
lokatorów (Dz. U. R. P. N2 39, poz. 406), 
względnie wartość czynszowa z czerwca 
1914 r. lokali, nieoddanych wówczas w najem 
lub odstąpionych do bezpłatnego użytku, 
w ten sam sposób przerachowana; 

c) stopa państwowego podatku od lokali wy-
nosi 6% podstawy wymiaru; , 

d) państwowy podatek od lokali płatny jest 
,w ciągu miesięcy: stycznia, kwietnia, lipca 

i października każdego roku; 
e) do zapł~ty tego podatku obowiązane są osoby 

fizyczne i prawne, zajmujące lokale, podle-, 
gające opodatkowaniu; 

f) państwowy podatek od lokali obowiązane są 
wymierzać i ściągać organa związków komu
nalnych miejskich i wpływy z tego źródła 
wnosić do kas skarbowych co miesiąc w cią
gu 10 pierwszych dni każdego miesiąca. 
W razie niewypełnienia przez miejskie związki 
komunalne obowiązków, wynikających z ni
niejszego przepisu, przysługuje Ministrowi 
Skarbu prawo wstrzymania wypłaty tym 
związkom odpowiedniej części ich udziału 
w podatkach państwowych, lub należnych im 
dodatków do podatków państwowych. 

Państwowy podatek od placów budowlan:fCb. 
niezabudowanych lub niedostatęcznie zabudoy/8,ny.c;h, 
wymienionych wart. 16, w wysokości do 1 °/ó war
tości szacunkowej tych placów, pobierany b~Ełe do 
czasu wprowadzenia podatku od przyrostu ",ertości. 

Od podatku wolne są place, stanowiące w!.!;IS

ność Skarbu Państwa, lub terytorjalnycb zwiątkow 
samorządowych. 

Parlstwowy podatek od placów budowlamyął1 
wymierzają i ściągają organa związkó w l(1:.'lmunalnr:h 
w trybie, przewidzianym wart. 17 W punktach dl} f) 
niniejszej ustawy. 

flrt. 18. Szczegółowe przepisy o wY'TIiarze, 
poborze i przymusowem ścir.i1lilniu .państwowego 
podatku od lokali oraz podatl~'U oclpla'C6w nięzabiJ
dawanych, jako też zasady usialłenia' w8rlQś(!i szacun- ;-. 
kowej, . tudzież o ulgach i · odwołaniach, wreslcie 
o tern, jakie place należy 'dważać jako n,iedostatecz
nie zabudowane poda rf.)!Zporządzenłe wykonawcze 
Ministra Skarbu, wydanr4 w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i 'Robót PubFicznych. 

.f\rt. 19. Oprócl: p'od~tkll 'od lokali i podatku 
od plCJCów budowlar4~rdh do funduszu budowlanego 
wpływać będą te: 'K:',e d0tiftje ze strony Państwa 
i . gmin oraz spłat,; 'P~ży<:zek, udzielonych przed wej
ściem w życie n,ttlierszej ustawy z funduszów Skarbu 
Państwa na celA'! ibadow,lano·mieszkaniowe. 

Pożyczki ' 1e będą zamienione na pożyczki dłu
goterminowI',: z zastosowaniem do nich postanowień . 
niniejszej 1'J.'Ś':.awy. 

\ 
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I\rt. 20. Zarząd państwowego funduszu rozbu
dowy miast sprawuje Minister Skarbu, któremu przy
dana jest jako organ doradczy rada państwowego 
funduszu rozbudowy miast, złożona z 6 przedstawi
deli miast: Warszawy, Lwowa. Krakowa, Poznania, 
Łodzi i Wilna po jednym z każdego miasta i z 6 przed
stawicieli, wybranych przez zarząd Związku Miast Pol
skich, oraz z jednego delegata Ministerstwa Robót 
Publicznych. 

Rrt. 21. Dobudowy i nadbudowy, wykot'icze
nie rozpoczętych a niezamieszkałych domów, oraz 
przebudowy, o ile stwarzają nowe lokale mieszkalne, 
traktuje się w rozumieniu niniejszej ustawy narówni 
z budową nowych domów. 

R.rt. 22. Ustawa niniejsza nie narusza posta-
'nowień szczególnych ustaw, które upoważniają Pań
stwo, gminę lub inne instytucje do żądania wywłasz
czenia na pewne specjalne cele, jak na cele kolejo
we, budowli wojskowych, wodnych, regulacji ulic i t. p. 

Przepisy ustawy o wykonaniu reformy rolnej 
(Dz. U. R. P. z 1920 r. Na 70 poz. 462) nie odnoszą 
si~ do gruntów, położonych w obrębie miast, których 
ogólny obszar nie przekracza 23 ha. 

I\rt. 23. Rada Ministrów może na wniosek za
rządu miasta, oparty na uchwale rady miejskiej, roz
szerzyć granice administracyjne miasta w obrębie 
jego sfery interesóYJ, określonej w myśl przepisów 
o wykonaniu reformy rolnej. 

Rrt. 24. Postanowienia niniejszej ustawy nie 
naruszają swobody dobrowolnego prawno-prywatne
go obrotu ziemią i dobrowohiej parcelacji gruntów 
w 'obrębie miast i nie mogą naruszać istniejących 
planów regulacyjnych. 

Do nieruchomości ziemskich, polożonych wobrę
bie miast, których ogólny obszar nie przekracza 23 ha 
włącznie, rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów 
z dnia 1 września 1919 r., normujące przenoszenie 

, własności nieruchomości ziemskiej (Dz. U. R. P. 
NI! 73, poz. 428), jak również austrjacki patent ce
sarski z r. 1915 i rozporządzenie komisarjatu N-aczel
nej Rady Ludowej nie mają zastosowania. 

Zezwolenie na parcelacyjny podział wszelkich 
nieruchomości udzielone nie· będzie, jeżeli projekt 
parcelacyjny nie jest uzgodniony z planem regula
cyjnym miasta lub jeżeli obciążające nieruchomość 
serwituty nie są prawomocni~ zlikwidowane. 

I\rt. 25. Wszelkie pisma, dokumenty, wpisy hi
poteczne i czynności prawne, na podstawie ustawy 
niniejszej dokonane, eraz obligacje mieszkaniowe 
i listy zastawne towarzystw kredytowych miejskich 
wolne są od należytości, stempli, podatku . od kapi-

o tału i rent na lat 15, o ile dotyczą zobowiązań pie
'niężnych, powstałych, na cele budowy domów miesz

kalnych, które powstaną w okresie do 31 grudnia 
1930 roku. 

Ponadto przyznaje się następujące ulgi po
datkowe: 

a) zwolnienie dochodów, płynących z domu no
wozbudowanego, względnie wykończonego, 
lub z jego części nowozbudowanej lub wy-

kończonej, od obciążenia podatkiem docho
dowym na okres czasu od chwili ukończenia 
budowy do kor'lca lO-go roku podatkowego 
po jej ukończeniu; 

b) prawo potrącania z ogólnego dochodu, pod
legającego podatkowi dochodowemu, oso
bom tak fizycznym jak i prawnym, które 
w okresie 1925 do 1930 r. wybudują domy 
miesz.kalne, kosztów budowy, z wyłączeniem 
jednak pożyczek, przewidzianych w niniejszej 
ustawie; potrącenia te mogą być uskutecz
nione, zależnie od życzenia płatnika, jedno
razowo lub najdłużej w ciągu 5-u lat, poczy
nając od roku na~tępnego po ukończeniu 
budowy. 

Rrt. 26. Zwalnia się od podatku na rzecz gmin 
miejskich, przewidzianego wart. 12 ustawy z dnia 
11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu 
finansów komunalnych (Dz. U. R. P. NI! 94 poz. 747), 
podstawowe materjały budowlane: drzewo, cegł~, 
dachówkę, wapno, cement, żwir, piasek, żelazo, ka
mień i szkło. 

flrt. 27. Ustawa niniejsza wchodzi w . życie 
z dniem jej ogłoszenia i gaśnie z upływem 10 roku 
od dnia jej ogłoszenia, o ile wcześniej jej moc obo
wiązująca nie będzie w drodze ustawodawczej prze
dłużona; 

Jednakże na podstawie tej ustawy nabyte pra
wa i zaciągnięte zobowiązania pozostają w mocy. 

Rrt. 28. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. 
w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu 
Mieszkaniowego (Dz. U. R. P. N'ł 72 poz. 424) oraz 
ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie 
rozbudowy miast (Dz. U. R. P. N'ł 89 poz. 811) tracą 
moc z chwilą ogłoszenia niniejszej ustawy. 

Rrt. 29. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

347. 

Rozporządzenie Rady' Ministrów 

z dnia 25 kwietnia 1925 r. 

Ó wyłączeniu gminy Żurawiczki z powiatu po
litycznego jarosławskiego, a wcieleniu jej do 

powiatu politycznego przeworskiego. 

Na zasadzie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic: rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obsza
rze b. dzielnicy austrjacko·w~gierskiej zmian obszaru 
działania samorządowych reprezentacyj powiatowych 


