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284 Dzie nnik Ustaw. po·z. 169, 170 i 171. ~r. 19. 

169. 
Na mocy art. 44 Konstytucji oglaszam ustawę następu

jąc ej treś ci : 

USTAWA 

z dnia 7 marca 1929 r. 

o sprzedaży nieruchomości państwowej 
w Warszawie. 

Art. 1. Zezwala się na sprzedaż Wyższej Szko
le Handlo·wej w W arszawie nieruchomośc i państwo
wej, położonej w Warszawie przy ulicy Rakowiec 
kiej, oznaczonej Nr. hip. 8391, tworzące j parcelę 
gruntową o po wierzchni 43163 m2

, za cenę ulgową 
zł. 265.005. 

Art. 2. Dokonanie sprzedaży i ustalenie bliż
szych warunków sprzedaży porucza się Ministrowi 
R obót Publicznych w porozumieniu z l\'linislrami 
Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
hlicz nego. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniemogloszen ia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 1. M oścźcki . 
!:: 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel 

Miniister Robót Pub licznych: M oraczewski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister Wyznali Religi jnych i Oświecenia 
. Publicznego : Świtalski 

170. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 16 marca 1929 1". 

w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Kr~
kowa gruntów państwowych na cele rozszerzenIa 

cmentarza Rakowickiego. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r . 
o rozbudowi e miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) 
oraz art. 11 ust. 4 usta wy z d nia 29 kwie tnia 1925 r. 
a rozbudowie mi.as t (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 346) 
za-rządza się co nas tępuje : 

§ 1. Odstępuje się bezpłatnie gminie m. Kra
kowa, na cele rozszerzenia cmentarza Rakowickie
go, zgodnie z 'programem rozbudowy z~twierdzonY?I 
przez Ministra Robót Publicznych w dmu 18 s tyczma 
1928 r., s tanowiące własność Skarbu Państwa par
cele gruntowe L kat . 101 , 102 i 320, wchodzą.ce 
w skła·d 'realności lwh. 16 ks. gr. gm. kat. Krakaw 

------------------------------
Dz. XVIII oraz L kat. 103, wchodzącą w skład realno
ści lwh. 17 ks. gr. gm. kat. Kraków Dz. XVIII o łącz
nej powierzchni 6 hą 49 a 72 m. kw. 

§ 2. Wykonanie nin iejszego rozporządzenia 
w szczególności zaś ustalenie bli7~szych warunków 
prz eję cia przez gminę m. Krak owa odstąpionych 
gruntów, p orucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi IW ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bariel 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

171. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 16 marca 1929 r. 

w sprawie przekazania innym Qrgluołll IJjęktóryQ}l 
funkcyj P olicji Państwowej przewidzianych w usta

wie postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. 

Na podstawie art. 143 rożporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Po
licji Państwowej (Dz. U. R P . Nr. 28, poz. 257) u
rządza się co następuje: 

§ 1. W ustawie postępowania sądowego cy
wilnego z 1864 r. wart. 62 skreśla się wyrazy: "albo 
p olicja", wart. 62' skreśla się wyrazy: "policyjnej 
lub", wart. 158 skreśla się wyrazy: "albo przez 
miej scowe władze policyjne, albo" . 

§ 2. Funkcje Pol ic ji Państwowej puewidziane 
wart. 65, 283, 285, 1026 ustawy postępow~nia sądo
wego cywilnego z 1864 r. przekazuje się w miastach 
magistratom, na ws i zaś te funkcje Policji Państwo
wej ustają. 

§ 3. Funkcje egzekucyjne przewidziane wart. 
1176 ustawy postępowania sądowego cywilneg:·o 
z 1864 1'. wykonywane będą przez organa gminne na 
zasadach art. 59 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolite j z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 
przymusowem w adminis tracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
po z. 342). 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrom Sprawiedliwości i Spraw We
wnętrznych. 

§ 5. ROZ'porządzenie nImeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1. kwietnia 1929 r . 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Sprawiedliwości: Si. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 




