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lestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpi
sanej w Białogrodzie dnia 6 marca 1927 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji również Ministro-. 
wi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z innymi 
właściwymi ministrami. 

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

Prezydent Rzecz'Y'PospoHtej: l. ' Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

270. 

Na . mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
IlIcej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej mię
dzy Polską a Włochami, podpisanej wraz z protokó
łem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
weterynaryjnej między Polską a Włochami,. podpis a
nej wraz z. protokółem końcowym w Rzymie dnia 
22 lipca 1930 r. 

Art. ,2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Rol
nictwa w porozumieniu z innymi właściwymi mini
strami. 

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

Prezydent Rzec~ypospolitei: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister . Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Rolnictwa: LeonJ. Połczyński 

271. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ol!łaszam ustawę następu .. 
lilCe' :treśch ' .' 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie uzupełnienia art. 1 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmia
nie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925r. o upo
ważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwO
wych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy 

dla instytucyj kredytowych. 

Art. 1. Do art. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie 
art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważ
nieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych 
oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomO'cy dla in
stytucyj kredytowych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 46. 
PO'Z. 400) dO'daje się jako ustęp ostatni następujące 
zdanie: ' 

"W granicach kwO'ty 20.000.000 zł mO'że wszak
że Minister Skarbu udzielać PO'mocy instytucjom 
kredytO'wym na zasadach. przewidzianych w niniej
szym artykule, także i pO' upływie 1927 r." 

Art. 2. WykO'nanie niniejszej ustawy PO'rucza 
się Ministrowi Skarbu. . 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchO'dzi w życi~ 
z dniem ogłO'szenia. 

Prez;ydent RzeczypO'spolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Kierownik Ministers-twa Skarbu: Ignacy MatuszewskJ 

272. 

'Na !Docy art, 44 Konstytucji ogłaszam ustawę - następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych 
i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo 
prawa ' pierwokupu, odkupu lub przymusowego wy
kupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obcią
żonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastaw-

ne i obligacje. 

, " Art. 1. W razie wykO'nania przez Państwo 
prawa pierwO'kupu, odkupu lub przymusO'wegO' wy
kupu na cele refO'rmy rolnej nieruchO'mO'ści, O'bcią
żonej na rzecz instytucyj emisyjnych PO'życzkami, 
zabęzpieczającemi listy zastawne lub O'bligacje, cena 
kupna musi być ustalO'na co najmniej w takiej wySO'
kO'ści,aby znalazły w niej całkO'wite PO'krycie rze
czone PO'życzkiinstytucyj emisyjnych wraz ze wszyst-
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kiemi przynależnościami i opłatami, korzystającemi 
z równego z kapitałem pożyczki pierwszeństwa hi
potecznego, a naletnemi od tych pożyczek w dacie 
oświadczenia uprawnionego o wykonaniu . prawa 
pierwokupu, bądź odkupu lub w dacie wnie~ienia do 
księgi hipotecznej (gruntowej) ostrzeżenia (adnotacji) 
o zarządzeniu przymusowego wykupu. 

Art. 2. (1) W razie wykonania przez Państwo 
prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wy
kupu części nieruchomości, obciążonej omawianemi 
potyczkami, cena kupna musi być usŁalona co naj
mniej w takiej wysokości, aby znalazła w niej całko
wite pokrycie przypadająca, po dokonaniu segregacji, 
na kupowany obszar część tych pożyczek wraz ze 
stosunkową częścią określonych wart. 1 wszelkich 
przynależności i opłat od tych pożyczek. 

(2) Przy dokonywaniu segregacji przez insty
tucje emisyjne właściwy okręiowy uuąd ziemski 
ma · prawa strony. 

Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy dotyczą je
dynie przypadków wykonania przez Państwo pierwo
kupu, odkupu lub przymusowego wykupu nierucho
mości. obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi 
listy zastawne lub obligacje, wypuszczone przez in
stytucje emisyjne państwowe orf:\ź te instytucje emi
syjne prywatne, których przepisy szacunkowe za· 
twierdza Minister Skarbu. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrom: Skarbu, Reform Rolnych i Spra
wiedliwości. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Min,istler Reform Rolnyeh: L. Kozłowski 

M-initter Sprawiedliwości: Cle,ltlw Micftalo,w,ki 

273. 

Na fftC)ty att. (4 rt'OftśtytlleJł I)lł!illżłln flstawę •• stępa
k'eej treśch 

USTAWA 

z dnia 18 marta. 1931 r. 

w sptawie ZłAiany rozpotząćb:jniaPl'ez'ydenta Rze
ezy~~poliłej tdl1la 27 kwietii;a 1924 l'. ó wietzytd
RoŚclath w walu łach obgych i w złoły:ch w złocie, 

, hipotetznie zabezpłeezan1~h. 

Art. 1. W §. 2 rOE})otządżehia Prezyd@fiła 
Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia· 1924 r. Q wie-

rzytelnościach w walutach obcych i w złotych w zło
cie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 385), po zdaniu końcowem kropkę za
stępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy następu
jące: "albo monetami złotemi w danej walucie obcej 
lub wedle rownowartości czystego złota, zawartego 
w jednostce pieniężnej danej waluty złotej." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Kiero"Vnik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

~74. 

Na mocy ut. 44 KOllstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

w sprawie pożyczki długoterminowej dla przedsię
biorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodo

ciągowe na Górnym Śląsku". 

Art. 1. . Z~zwala się na obciążenie nierucho
m~go majątku państwowego, oddanego w użytkowa
nie przedsiębiorstwu "Państwowe Zakłady Wodocią
gowe na Górnym Śląsku", pożyczką długoterminową 
do wysokości dwud!iestu miljonów (20.000.000) zło
tych, zaciąstnąć się mającą na rzecz tegoż państwo
w~go prndsiębiorstwa, oraz na przyjęaie gwarancji 
finansowej Skarbu Państwa za zobowiązania, wyni
kające z tej pożyczki. 

Art. 2. Warunki pożyczki, wysokość oprocen
t9wania i terminy umorzenia ustali Minister Robót 
Publi~tnyeh w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 3. Wykonanie . niniejszej ustawy porucza: 
się Ministrowi Robót Publicznyeh w pormo:umieniu 
z Ministrem Skarbu. 

Att. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 
>l 

M,i'nister Robót Publicznycrh: Norwid Neugl!bauer 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 




