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564. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
atępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 20 lipca 1925 roku 

o ulgach poda.tkowych dla kapitałów. 

Hrt. 1. Zwalnia się od podatku od kapitałów 
I rent wymienione wart. 2 w ustępach 2 i 3 ustawy 
z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. ~. P. N!l76, poz. 517) 
przy'chody z kapitałów pieniężnych, należących do 
osób fizycznych i prawnych, maj~cych zagranicą 
miejsce stałego zamieszkania, względnie siedzibę. 
. Zwalnia się również od tego podatku, przypa
dającego w myśl ust. 1 art. 2 ustawy z dnia l?lip~a 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 76, poz. 517), ~bhgacJe, 
emitowane przet zwillzki 511morządowe, instytucje 
kredytowe, tudzież przedsiębiorstwa przemysłowe. 

I\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
siE: Ministrowi Skarbu. 

I\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi' w życie 
Z dniem i lipca 1925 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
I Minister Skarbu: W. arabski 

565. 

Ha mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą nil
stępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 22 lipca 1925 r. 

W pttedmiocie zmiany ustawy z dnia 24 lipca 
1919 r. o policji państwowej (Dz. P. P. P. Ht 61 

poz. 363). 

Art. 1. f\rtykuł 3 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. 
o policji państwowej (Dz. P. P. P. N2 61 poz. 363) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

"Koszty utrzymania policji państwowej ponosi 
Skarb Państwa. Gminy obowiązane są dostarczyć za 
opłatą na żądanie powiatowycH i miejskich władz 
administracyjnych lokali, potrzebnych na umieszcze
nie biur i posterunków policji. Wysokość wspomnia
nych opłat ustalą przepisy wykonawcze; wydane 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu". 

.f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumie· 
niu z Ministrem Skarbu. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 
1 stycznia 1925 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciec!;owski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Rc:rczkiewicz 

566. 
Na mocy art. 44 r{onstytucji otJłastam ustaw~ na- . 

stępującej treści: . 

Ustawa 
z dnia 22 lipca 1925 roku 

W Sprawie przedłużenia mocy obOwiązującej 
ust21wy z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie 
c::tę'ciowej zmiany ustawy %. dnia g paźdtfer
nlktt 1923 r. o uposazeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska (Dz. U. R. P. z 1~24 t. 
Nil 52 poz. 1)25) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 
1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy 
z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu ęme
rytalnorn funkcjonarjustów państwowych i woj
skowych zawodowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 

.N"2 52 poz. 526). 

Rrt. 1. Moc obowiązującą ustaw z dn. 12 czerwca 
1924 r. (Dz. U. R. P. N2 52 poz. 525) i z dn. 12 cźerwca 
1924 r. (Dz. U. R. P. N2 52 poz. 526) przedłuża si~ 
do dnia 31 grudnia 1925 r. 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
si~ Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu. 

flrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 1925 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciec!;owski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

567. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ltstawct na-

• stępującej treści: . 

Ustawa 
z dnia 22 lipca 1925 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej mię
dzy Polską a W~grami, oraz protokółu końco
wego i protokółu podpisania, podpisanych w Bu-

dapeszcie dnia 26 marca 1925 r . 

1\rt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji kon-

• 


