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RZECZYPOSPOLITEJ , POLSKIEJ 

24 stycznia NQ 4. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
USTI\WY: 
Poz.: 33-z dni-a l q grudnia 1928 r . o sprzedaży placu państwowego przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie 

34- z dni a 19 grudnia 1928 r. w sprawie zamian y gruntu pańs twowego na grunt gminny w Stani sławowie 

ROZPORZ1\DZENIf\ Rf\DY MINISTRÓW: 
Poz.: 35-z dnia 11 stycznia 19 29 r. o wyłączeniu gminy miejskiej Gd ynia z powiatu morskiego i utwo

rze:1iu z niej odrębnego po wiatu miejskiego 
36-z dnia t 1 stycznia 192 9 r. o zmianie ro z porządzeni a Rad y Ministrów z dn ia 2 styc znia 1924 r. 

w sprawie specjalnego wy nagrodzenia akordo wego dl a fun kc jonarjuszów urzędów zi emskich 
37-z dnia 11 st j'cznia 1929 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierownikó w urzędów pocztowych 

VI klasy na opał, światło i przybory kanc elar yjne 

ROZPORZf\DZENIf\ MINISTRÓW: 

Poz.: 38-Spraw Wewnętrznych ~ dnia 31 paź dzi ernika 1928 r. wydane w porozumieniu z Min is trem Skarbu 
celem wyko nania ro zporządze nia PreZ ydenta R zeczvpospo litej Z dnia 22 marca 1928 r. o zmia
nie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowe m uregu lo waniu finan sów komun aln yc h . 

39-Skarbu, Przemy słu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie zw rotu cła 
przy wywo zie bekonów i szynek . 

40-Skarbu z dnia 13 styc znia 19 29 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu 
oraz Rolni c twa w sprawie wyznacze nia ostatecznych ko ntyngentó w cukru na czas od l paźd .ć i ern ika 

1928 r. do 30 wrześ nia 1929 r. 
,U-Przemy słu i Handlu z dnia 29 grudnia 1928 r. o przedmiocie egzaminu z prawa dla kand ydatów 

na stanowiska rzecwików patentowyc h . 
42-Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1929 r. w sprawie wskazania doda tko wego pisma db 

obowiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek akc yjnych 

OBWIESZCZENIE PREZESf\ Rf\DY MINISTRÓW 

Poz.: 43-z dnia 19 stycznia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu R ady Mini strów z dnia 
20 grudnia 1928 r. w sprawie warun ków dopuszczenia zag ra nicz n j ch spółek akcyjn ych oraz 
komand ytowo-akc yjnych do działaln uści na obszarze Rze czypospolit ej 
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33. i 507/3 ks. gr. gm. kat. K raków D:;:iel. 6 powier:;:chni 
42 a Ol mtr. 2 :;:a cenę 16.804 zł. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę
pującej tre ści: 

Ustawa 

z dnia 19 grudnia 1928 r. 

O sprzedaży placu państwowego przy ul. Grze
górzeckiej w Krakowie. 

Art. 2. Wykona nit niniejszej ustawy ora:;: ustale
nie bliższych warunków sprzedaży poruc:;:a się Ministrowi 
Robót Public:;:nych. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent R:;:eczypospolitej: I. Mościcki 
Art. 1. Ze:;:wala się na sprzedaż Bratniej Pomocy 

Medyków Uniwersytetu Jag ie llońskiego placu, b \, dą- Prezes Rady Min istrów: K. Bartel 
cego własnością Skarbu Państwa, położ.onego w K r"ko- Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
wie pn:y ul. Gr:;:egór:;:eckiej, a oznaczonego 1. k. 505/2 




