
Nr. 40. Dziennik Ustaw. Poz. 345, 346, 347 348. 651 

345. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

o sprzedaży parceli państwowej w Bronowicach 
Wielkich, powiecie krakowskim. 

Art. 1. Zezwala s ię na sprzedaż parceli grun
towej, stanowiącej własność państwową, położonej 
w Bronowicach Wielkich, w powiecie \ krakowskim, 
'oznaczonej 1. kat. 1238/3 o powierzchni 37 m' za ce
nę szacunkową 130 złotych. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Robót Publicznych. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer 

346. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jące; treści: 

USTAWA 

z dnia 21 marca 1931 r. 

o sprzedaży' gruntu państwowego w Suwałkach. 

Art. 1. Zezwala się na sprzedaż gruntu pań
stwowego o powierzchni 1 ha 725 m' , będącego w za
rządzie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwo
we", położonego przy stacji kolejowej Suwałki, gra
niczącego od północy z szosą, prowadzącą z Suwałk 
do Sejn, od wschodu i zachodu z gruntami kolejowe
mi stacji Suwałki, a od południa z rzeką Czarną Hań
czą, zajętego już częściowo pod elektrownię miejską, 
nie posiadającego urządzonej hipoteki. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Komunikacji. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej : I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów : W. Sławek 

Minister Komunikacji: Kiihn 

347. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 21 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczą

. cej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotniczych, pod
pisanej wraz z jednym załącznikiem w Budapeszcie 

dnia 26 marca 1928 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikac,ji konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Wę
gierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń 
Robotniczych, podpisanej wraz z jednym załączni
kiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
s ię Ministrpwi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowi~ń powyższej konwencji i jej załącznika 
Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Miriistrowi 
Komunikacji oraz Ministrowi Skarbu w porozumie
niu z innymi właściwymi ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Kierownik Minjsterstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

348. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 21 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem, dotyczą
cej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotników Rol
nych w Budapeszcie, podpisanej wraz z dwoma za
łącznikami w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem W ę
gierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń 
Robotników Rolnych w Budapeszcie, podpisanej 
wraz z dwoma załącznikami w Budapeszcie dnia 26 
marca 1928 r. 
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Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Pracy 
i Opieki Społecznej 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 Spraw Zagranicznych: August Zaleski . " 

Minister Pracy i Opi:e.ki Sp·ołecznej: Hubicki 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

349. 

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

USTAWA ,, ! 

z dnia 21 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej 
o uproszczeniu formalnesci celnych, podpisanej wraz 
zproto,kółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
międzynarodowej o uproszczeniu formalności cel
nych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 
3 listopada 1923 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień konwencji i protokółu Ministrowi Skar
bu i Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumie
niu z innymi właściwymi ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 
J .' 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewski 

Minister Przem)'lsłu i Handlu: A. Prys lor 

350. 
Na mocy ad. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę .następu

jącej \.reści: 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 1931 r. 

o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Ko
lejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby 
Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Często ... 
chowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki pań-

stwowej. 

Art. 1. Upoważnia się Ministra Komunikacji 
do oddania "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Ko
lejowemu" ("Compagnie Franco-Polonaise de Che
mins de Fer"), Spółce Akcyjnej w Paryżu, zwanemu 
w następnych artykułach tej ustawy "koncesjonarju
szem", kolei państwowej od stacji Herby Nowe do 
stacji Inowrocław i od stacji Nowawieś Wielka do 
stacji Gdynia do dokończenia jej budowy i eksplo~
tacji oraz odnogi tej kolei od stacji Siemkowice do 
węzła kolejowego w Częstochowie do budowy i eks
ploatacji na warunkach koncesyjnych, ustalonych 
w porozumieniu z wspomnianą Spółką dnia 30 mar
ca 1931 r. 

Art. 2. Nieruchomości, wchodzące obecnie w 
skład wymienionych wart. 1 linij kolejowych, pozo
stają własnośCią Państwa, nieruchomości zaś, które 
koncesjonarjusz nabędzie w celu budowy lub eks
ploatacji tych linij kolejowych, stają' się z chwilą ich 
nabyCia własnością Państwa. , 

Art. 3. (1) Upoważnia się Ministra Skarbu do. 
udzielenia w porozumieniu z Ministrem Komunikacji' 
poręki państwowej dla pożyczek obligacyjnych, któ
re koncesjonarjusz zaciągać będzie zgodnie z p. 15 
art. 16 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzie
laniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. 
P. Nr. 88, poz. 646) na pokrycie kosztów budowy 
i wyposażenia linij kolejowych, wymienionych 
wart. 1. 

(2) Poręka państwowa obejmuje spłatę kapitałów 
i odsetek oraz koszty obsługi pożyczek obligacyj
nych i podatki zagraniczne od tych pożyczek. 

Art. 4. (1) Celem zabezpieczenia wynikających 
z poręki państwowej uprawnień posiadaczy obliga
cyj, wymienionych wart. 3, służy posiadaczom tych 
obligacyj z mocy samej ustawy prawo zastawu na 
nieruchomośCiach państwowych, które wchodzą lub 
wejdą w skład linij kolejowych, wymienionych 
wart. 1, - z wyjątkiem nieruchomości na odcinku 
kolejowym z Kościerzyny do Somonina - z pierw
szeństwem przed wszystkimi innymi wierzycielami. 

(2) Wymienione w ustępie poprzednim prawo za
stawu służy posiadaczom obligacyj ' wszystkich emi
syj z równym stopniem pierwszeństwa. 

Art. 5. W razie wygaśnięCia koncesji przed 
up!ywem jej terminu Minister Skarbu będzie władny 
w porozumieniu z Ministrem Komunikacji przejąć na 
Państwo pożyczki obligacyjne k.oncesjonarjusza i z~-


