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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NQ· 31.

10 kwietnia

USTRWY:
Poz.: 214-z dnia 13 marca 1931 r. o

Rok 1931.

T R E Ś C:

wygaśnięciu mocy pra.ynej przeplsow wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją ' obywateli Rzeczypospolitej
215-z dnia 20 marca 1931 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych w województwie
poznańskiem.
•
216-z dnia 21 marca 193 t r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypcspolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i MedcUu NiepodlegŁości • •
•.

430
430
430

TRRKTRT

Poz.:

217'-handlowy i nawigacyjny między Polską a Łotwą, podpisany w Rydze dn. t 2 lutego 1929 r.
21S-0świadczenie rządowe z dnia 18 marca ' 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia
12 lutego 1929 r.
• • • •

431
441

ROZPORZI\DZENIR MINISTRÓW:
Poz.:' 219-Spraw Wewnętrznycb z dnia 12 lutego 1931 r, w sprawie

określenia właściwości, toku
instancyj i trybu postępowania władz adininistracyjnych na obszarze objętym stanem wyjątkowym,
wydane co do § 9 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów.
220-Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1931 r.
, t
•
o utworzeniu wydziału handlowego w sądzie okręgowym w Tarnowie ,
221-Sprawiedliwości z dnia t 6 marca 1931 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach,
Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu ' okręgowego w Wilnie.
222-Sprawiedliwości z dnia 21 marca 193 t ' r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych
w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Radomiu.
• • • •

441
442
442
442

OŚWIRDCZENIR RZI\DOWE:

Poz.:

223-z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrję konwencji międzynarodowej, doty.
czącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dOla 24 kwietnia 1926 r.
224-z dnia 3 marca 193 t r, w sprawie pl'zystąpienia Rodezji Południowej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r . . .

OBWIESZCZENłR

Poz.:

443
443

PREZYDENTR RZECZYPOSPOLITEJ

225-z dnia 11 marca 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwo
wych. stanowiącym załącznik do rozporz'ądzenia Prezydenta Rieczypospolitej z dnia 30 grudnia
1924 r. ' o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych
226-z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy·
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sprzedaży niektórych majątków państwowych •

443
443

OBWIESZCZENII\ MINISTRI\:

Poz.:

227-Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku ,dn. 30 grudnia 1924 r.
228-Spraw Zagranicznych z ' dnia 20 , marca 1931 ' r. o sprostowaniu błędu w tekście polsko-niemieckil~j konwencji górnośląskiej, podpisanej w Genewie 15 maja 1922 r.
••

.

.

444
444

· 430 ·

Dziennik Ustaw. Poz; 214, 215 i 216.

214.
jącej

Na mocy art. 44 Konstytucji
tresci:

ogłaszam ustawę następu

u

S T,AW A
z dnia 13 marca 1931 r.
O wygaśnięciu mocy prawnej przeplSOW wyjątko
wych, związanych z pochodzeniem, narodowością, ję
zykiem, rasą lub religją obywateli Rzeczypospolitej.
Art. 1. Zawarte w przepisach prawnych, wydanych przed odzyskaniem państwowości polskiej,
ograniczenia praw, jak również przywileje obywateli
z tytułu ich pochodzenia, narodowości, języka, rasy
lub religji, sprzecżne ze stanem prawnym, wynikającym z odzyskania państwowości polskiej, bądi
niezgodne z postanowieniami Konstytucji o równości obywateli wobec prawa, nie mają mocy obowią
zującej, choćby takie przepisy wyjątkowe nie były
uchylone wyraźnem rozporządzeniem ustawy.
Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
się Prezesowi Rady Ministrów i poszczególnym ministrom, każdemu w zakresie jego właściwości.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
,
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Kierownik Ministerstwa Spraw Wo;skowych:
Daniel Konarzewski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Mini:ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
Sł. Czerwiński

Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

Ro1nictwa: Leon J. Polczyński
Przemysłu i Handlu: A. Prysłor
Komunikacji; Kiihn
Ro.bót Publiq:nych; lVorwid Neugebauer
Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki
Reform Rolnych: L. Kozłowski
Poczt .i Telegrafów: BOllTnflr

b) nieruchomości, położonej w gm. Pap ros
w powiecie strzelińskim, zapisanej w ks. grunt. gm.
Papros, tom I, karta 19 (dawniej karta S-al, składa-

jącej się

z parcel: Nr. 121, 122 i

1~~~a o łącznej

po-

wierzchni 10480 m j
c) nieruchomości, położonej na obszarze dworskim , Boczków w powiecie ostrowskim, zapisanej
w ks. grunt. obw. dw. Boczków, karta l,stanowią40
. , ,
cej parce1ę Nr. "4 o powierzchni 5106m 2 j
2

d) nieruchomości, położonej w gminie Porębie
w powiecie jarocinskim, zapisanej w ks. grunt. gm.
Po~ęba, tom II, karta 38, składającej się z parcel:
N r. b2.
83 o ł ączne). P?WlerZC
.
h'
3 8 2
18 1 21
nI 34m j
e) nieruchomości. położonej w Nowym Dworze
w gminie Grabów - Wójtostwo w powiecie ostrzeszowskim, zapisanej w ks. grunt. gm. Grabów,
tom IX, karta 454, składającej się z parcel:
,
5':'6
597
5o'Jd "
5'19
. ' 600 .'.
Nr. '
,
,
,
l
·
13 etc.
14 etc.
14 etc.
14 etc.
14 etc.
o łącznej powierzchni 15000 m 2 j
f) nieruchomości, położonej na obszarze . dworskim Czermin w powiecie pleszewskim, zapisanej
w ks. grunt. gm. Czermin, tom IV, karta 120, stano-

wiącej parcelę

Nr.

~i

o powierzchni 2330 m2 •

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu
z Ministrem Skarbu.
.
Art. . 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek
Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
się

216.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę

...tępu

jącej treści:

ogłaszam ustawę następu

USTAWA
z dnia 21 marca 1931 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Me-

USTAWA
z dnia 20 marca 1931 r.
O sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych
w województwie poznańskiem.
Art. 1. Zezwala się na sprzedaż w 'drodze
przetargu publicznego następujących nieruchomości
państwowych, położonych w województwie poznań
skiem:
a) nieruchomości, położonej na obszarze dworskim Leszcze w powiecie strzelióskim, zapisanej
w ks. grunt. obw. dw. Leszcze, tom I, karta 2, sta.'
. .
··55
. '
nowiącej parcelę Nr. 5 o powierzchni 2500 m 2 j

Art. 1. Wart. 1 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 · r.
o Krzyżu i Medalu Niepodległości (Dz. U. R. P.
Nr. 75, poz. 591) dodaje się ustęp drugio następują
cem brzmieniu:
"Krzyż i Medal Niepodległości mają charakter
odznaczenia wojskowego".
Art. 2. Wykonanie ustąwy niniejszej porucza
się Prezesowi Rady Ministrów.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: W.Sławek

215.
Na mocy art. 44 Konstytucji
jąceJ treści:

dalu

Niepodległości.

ol ."

