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23 kwietnia N2 26. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
UST1\W1\ 

Poz.: 269-z dn ia 23 marca 1929 r. o przekaZW'wan iu na własność Funduszowi Kwaterunku Wojskowego 
nieruchomości państwo wych . _ • 459 . 

~OZPORZł\DZENI1\ MINIST({ÓW: 

Poz.: 270-Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 11 marca 1929 r. o odszkodowaniu z powodu utraty życia 
. lub c ał kowi t ej utrat y :.:do lno ści do prac y przez oficerów i szeregowych Policji Pańs twowej, wsku

tekpop elnion ych oa nich w z\\i :jzku ze slqżbą czynów karygodnych, względnie nieszczęśliwych 
wypadków doznanych przez nich z powodu lub w czasie pełnienia obowiązków służbowych . 460 

.~71 -Skarbu z dnia 2 1 marca 1929 r. w sprawie sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych Gdań-
ski2go r.1JnopoJu Tytoniow~go . 46 l 

272-Skarcu z Gnia 3lJ -mat ca 192 9 r. w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1929 r. de 31 marca 
• 1930 r. nad'::\l yc zajnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych . 461 

273-5prawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1929 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w po-
wiecie strz yzowskim, w okręgu sqdu okręgowego w Rzeszowie. 462 

-OŚWI1\DCZENIE RZ1\DOWE 

Poz.: 274-z dnia 25 marca 1929 r. w sprawie p rzy~tąpienia Konga belgi jskiego i Terytorjum Ruanda-Urundi 
do mię 8zynarodowego porozumienia dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych-; 
podpisane go w Par yżu dnia 4 maja 1910 r. • --

269. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jące; treści: 

USTAWA 

z dnia 23 mar ca 1929 r. 

o przekazywaniu na własność Funduszowi Kwate
runku W Qjskowe~o nieruchomości państwowych. 

Art. 1. Nieruchomości państwowe, przekazy
. wane Funduszowi Kwaterunku Wojskowego na cele 
budowy kwater stałych dla oficerów i żonaty ch pod-
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oficerqw zawodowych, przechodZą na własność F un
duszu Kwaterunku Wojskowego i mogą służyć jako 
zabezpieczenie dla pożycz ki, przewidzianej war t. 22 
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu woj
ska w czasie pokoju (Dz. U . R . P. Nr. 97, poz. 681) . 

Nieruchomości powyższ e w razie niewykorzy
stan ia ich w ciągu lat 3 od chwili 'Przekazania będą 
zwrócone Skarbowi Państwa po uprzedniem zwolnie 
niu ich przez Fundusz Kwaterunku Wojskowego od 
zo bowiązań . tegoż F undusZil. 

Art. 2. P rzekazanie na własność Funduszowi 
Kwate run ku Wojskowego nieruchomości państwo
wych. które znajdują się w zarządzie Ministerstwa 
Spraw Wo; :; kowych, n ~ stępuje na skutek decyzji Mi-
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nistra Spraw Wojskowych, po'wziętej w poroz'umie
niu z Ministrem Robót Publicznych. 

Przekazanie na własność Funduszowi Kwate
runku Woj skowego nieruchomości państwowych, 
które nie znajdują s ię w zarządz ie Ministerstwa 
Spraw Wo jskowych, na s t ępuje na skutek decyzji wła
ściwego ministra, powziętej w porozumie niu z Mini
strem Robót Public znych na w niosek i\1inistra Spra w 
Wojskowych. 

Art. 3. Decyzja w przedmi,ocie przekazania 
nierucholhosci państwowej na własno ść Funduszowi 
Kwaterunku Wojskowego winna zawierać: . 

1) dokładne określenie odnośnej nieruchomości, 
2) oświadcz enie, że odnośna nieruchomość 

przechodzi na własność Funduszu Kwa terunku W oj
skowego, 

3) zezwolenie na dokonanie wpisu prawa wła 
sności w księdze hipotecznej (gruntowej, wieczystej) 
na rzecz tegoż Fundus~u . 

Art. 4. , Na podstawie powyżs zej' decyzjI włas
nos c nieruchomości zostanie przepisana w księgach 
hipotecznych (gruntowych, wieczys tych) na rzecz 
Funduszu Kwaterunku Wojskowego, o ileby zaś prze
kazana nieruchomo ść nie posiadała urządzonej hipo
teki, Fundusz Kwaterunku W.o.j skowego władny bę
dzie wywołać hipotekę do pierwiastkowej regulacji 
na swoje imię . 

Art. 5. P ostanowienia ustawy lllmeJszej mają 
r6wnież odpowiednie zastosowanie przy uwidoc znia
niu wpisów w rejestrach, utrzymywanych przez za· 
stępców starszych notarjuszów, w stosunku do pra
wa własności niel'uchomości, nie objętych księgą wie
czystą, jak przy sądowem składaniu dokumentów 
w myśl rozporządzenia Ministra _ Sprawiedliwości 

\ z dnia 26 marca 1916 L o sądowem złożeniu doku
mentów w celu nabycia praw rzeczowych na niewpi
sanych do ksiąg gruntowych nieruchomościach i bu
dynkach (Dz. Ust. P. austr. Nr. 87). 

Art. 6. Dec yzje, .przewidziane wart. 3, wolne 
tą od ,opłat stemplowych. 

Art. 7. Wykonanie mmeJszej ustawy porucza: 
się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z zainteresow.anymi ministrami. 

Art. 8. Ustalwa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszeI]ia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Mi.ni:strów: K . Barfel 

Minis ter Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

" 

270. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRoW SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH i SKARBU 

z dnia 11 marca 1929 L 

o odszkodowaniu z powodu utraty życia lub całko
witej utraty żdolności do pracy przez oficerów i sze
regowych Policji Państwowej, 'Wskutek popełnionych 
na nich w związku ze służbą czynów karygodnych, 
względnie nieszczęśliwych wypadków doznan)'ch 
przez nich z powodu lub w czasie pełnienia obowiąz-

ków służbowych. 

Na podstawie art. 152 i 155 rozporządzenia 
P.rezyden ta Rzeczypospołitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) 
zarządz a się co następuje: 

§ 1. Oficet om i ,szeregowym Komendy Głów
-nej Polfcji Państwowej oraz ich rodzinom przyzna.je 
,odszkodowanie i zarządza wypłatę ,Komendant 
Główny P.olicji Państwowej , innym zaś oficerom 
i szeregowym Policji Państwowej oraz ich rodzinom 
przyznaje odsz kodowanie i zarządza wypłatę ko
mendant wojewódzki Policji Państwowej tego woje
wództwa, w którem dany o,ficer lub szeregowy miał 
przydział. 

§ 2. Prawo do odszkodowania dla oficerów 
i szeregowych Policji Państwowej ustala się z urzędu 
na podstawie 'or zeczenia komisji lekarskiej. ' 

Prawo do ·odszkodowania dla rodzin po >Ofice
rach i szer egowych Policji Państwowej ulltala się na 
p odstawie urzędowego stwierdzenia zgonu i przepro
wadzonyc h w zwią,zku z tern dochod zeń. 

§ 3. Do wymiaru odszkodowania nie zalicza 
się zapomóg, diet, strawnego , nagród i innych wy
nagrod zeń, nie mających charakteru dodatku do upo-
s ażenia. . 

§ 4. Prawo oficera lub szeregowego Policji 
Państwowej do odsz kodowania, przysługujące'go na 
podstawie art. 152 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia: 6 marca 1928 LO Policji Pań
stw,owej, ustala się na podstawie orzeczenia lekar
skiego wydanego w czasie badania przy rozwiązy
waniu stosunku służbowego (przeniesieniu zainte
resowanego na emeryturę) . 

Prawo do odszkodowania dla rodzin po ofice
rach i s~eregowych Policji ~aństwo.wej ustala. się na 
podstaWIe urzędowego stwIerdzenra zgonu 1 prze
prowadzonych w związku z tern dochodzeń, 

§ 5. Poszkod9wani względnie ich rodziny, któ
rym w myśl art. 152 rozporządzenia Pre.zydenta 
~zeczypospo]'itej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji 
Państwowej przysługuje prawo do odszkodowania, 
winni wnieść p odania do władz, wymienionych w § 1. 

Termin składania podań o odszkodowania, 
przysługujące na mocy powołanego wyżej art. 152, 
upływa z dniem 28 lutego 1934 L, przyczem podania, 
wniesione po tym terminie, pozostawione będą bez 
uwzględnienia. 




