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216. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nash;pu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 25 lutego 1932 r. 

w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych. 

Art. 1. Przy obliczaniu obszaru rozparcelo
wanych w danym rohl gruntów (cz. 1 art . 11 ustaw~ 
z dnia 28 grudnia 1925 1". o wykon aniu reformy rolnej 
Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) uwzględn ione bę
clą te tylko grunty, w odniesieniu do których decyzje, 
zatwierd z ające w yb 7y nabywców, sta ły s ię wyko
nalne. 

Art. 2. Plan y parcelacy jne nil rok 1931 i na 
tok 1932, ustalone rozporządzeniami R ady Min istrów 
z dnia 7 lutego ] 930 r. (Oh. U. R. P. Nr. 8, poz. 61) 
i z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, 
poz. 56). ulegają zmniejszeniu o obszary, które _ dla 
poszczególnych ohęgów ziemskich ustali Rada Mini
slrów z uwzględnieniem potrzeb agrarnych oraz 
ogólnej konjunktury gospodarczej. Plany parcelac Yi
lIe na rok 1933 i 1934 będą ustalone przez Radę MI
nistrów z uwzględnieniem możliwości finan sowyc h 
Państwa niezależnie od postanowierl zdania drugie
go cz. 1 art. 11 ustawy o wykonaniu reformy rolnej. 
Termin ogłoszenia wykazu imiennego na rok 1932 
i planu parcelacyjnego na rok 1933 przedłuża się do 
dnia 1 kwietn1u 1932 r. 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej por.uc~a 
się Ministrowi Reform Rolnych w pOrOZl1mlemU 
z Ministrami Rolniclwa, Skarbu i Sprawiedliwości. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocz eśnie tracą moc ob?
wiązującą postanowienia cz. 3. art. 11 ustawy ~ dnIa 
28 grudnia 1925 1". o wykonanIU reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1). O ile w innych 
artykułach tej ustawy lub. w innych .ustawach i roz
porządzeniach powołany Jest przeI?ls cz,. 3 art.. 11 
ustawy o wykonaniu reformy rolnej, n~l~~y z.amlast 
niego stosować przepis art. 1 ustawy mmeJszeJ. 

Prezydent Rz.e.czypospolitej: I. Mościcki 

Prez,es Rady Ministrów: A. Prysior 

Minister Rolnictwa i Minister Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Mi!Ilhsle~ Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

217. 

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

USTAWA 

z dnia 7 marca 1932 r. 

o zbywaniu statków i łodzi polskich, używanych 
w żegludze na śródlądowych drogach wodnych. 

Art. L Statki i łodzie polskie, używane w że
gludze na śródlądowych drogach wodnych, nie m~· 
gą być zbywane, ani przenoszone na stałe zagram
cę, an i też zbywane na rzecz cudzoziemców (osób 
fizycznych i prawnych) bez zezwolenia .Mi?istra ~~~ 
bót Publicznycb, w ydanego w porozumlenILI z Mml· 
strem Spraw Wojskowych. 

Art. 2. Ogra niczenia, wymienione wart. 1 ni
ni e jszej l1stawy, nie mają zaslosowania do statków 
i łodzi bez własn ego nap((du mechanicznego o nośno 
ś c i do 50 lon n włącznie , ani też do statków i łodZI 
z wła snym nap ędem mechanicznym o sile motorn do 
30 K. M .. włą czn ie . 

Art. 3. (1) W inni naruszenia przepisów niniej
sze j ust awy karani będą więzieniem do lat 2 i grzyw
ną do 50.000 złotych, lllb jedną z tych kar, o ile czyn 
n ie sta nowi przes t ęp s twa, cięższą karą zagrożonego. 

(2) Na obsza rze, na którym obowiązuje ustawa 
karn a z 1852 r ., zamiast kary więzienia orzeka się 
za powyższy wys l ępek karę ścisłego aresztu. 

Art. 4. Czynności prawne, zawarte z pominię
ciem postanowień niniejszej us tawy, są z mocy sa
mego prawa nieważne. 

Art. 5. Sta tki i łodzie, zarejestrowane w je
dnym z podów morskich, nie podlegają przepisom ni
niejszej ustawy. 

Art. 6. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych Ministrem Spra
wiedliwości. 

Art. 7. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

(2) Równocześnie traci moc obowiązującą roz
porządzenie Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej 
z dnia 17 stycznia 1918 r. (Dz. U. Rzeszy str. 40). 

Prezyden t Rzeczypo-s,poli te j: I. At oścźcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysiar 

Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauen 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Pabrycy' 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 


