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324. 
Na mQcy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 marca 1932 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Prezyden
tem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską 
Moscią, odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wiel
kiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie po
stępowania w sprawach cywilnych i handlowych, 

podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzec zypospo litej ratyfikacji konwencji 
między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Je
go Królewską Mośc i q . odnośnie do Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanji ' i Północnej Irlandji, 
w przedmiocie post \, pov{ania w sprawach cywilnych 
i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierp
nia 1931 r. 

Art. 2. Wykon anie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Spra
wiedliwości w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życre 
Z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rz.e.czypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wf. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwoś ci: Cze.slaw . Michalowsi~i 

325. 
Na mocy art. 44 Konstytucji c;głasżam ustawę następu 

Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 ma rca 1932 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej wydawa. 
nia przestępców i pomocy sądowej w sprawach kar· 
nycb między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Belgii, podpisanej w Brukseli dnia 1.3 mai,a 1931 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonan ie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji, 
dotyczącej wydawania przestępców i pomocy sądo
wej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Belgii, podpisanej w Brukseli 
dnia 13 maja 1931 r. 

Art. 2. Wykonani~ niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Spra
wiedliwości w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej : l. Mościcki 

Prezes R ady Ministrów: w z. WI. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minist,er Sp-rawiedliwośc.i: Czesław Michałowsk i 

326. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 marca 1932 r . 

w sprawie ratyfikacji konwencji osiedleńczej między 
Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem pod

pisania w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r . 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
05iedleńczej między Pol ską a Turcją, podpisanej wraz 
z protokółem podpisania w Ank arze dnia 29 sierp~ 
nia 1931 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej uslawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właściwy
mi ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej ; l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Zawadzki 

Minister Spraw Zagrąnicznych : August Zaleski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

327. 
Na mocy art, 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

. z dnia 10 marca 1932 r. 

w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzeczą' 
pospolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem w fOfe 
mie wymiany not z dnia 4 listopada 1931 r. o ochro
nie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków 

produktów winnych. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez: 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumie
nia między Rzecząpospolitą Polską a KróLestwem 
Węgierskiem w formie wymiany not z dnia 4 listopa
da 1931 r.o ochronie nazw regjonalnych i specjal
nych nazw gatunków produktów winnych. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień porozumienia Ministrowi Przemysłu 
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Handlu w p orozumieniu 7. in nymi właściwymi mi
nistrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłos zenia. 

Prezyden t Rzeczypospolite j: l. Mościcki 

Prezes Rady Minislro'N: w z. lVI. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

328. 
Na mocy ar!. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści; 

USTAWA 
z dnia 10 muca 1932 l"-

o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze 
skarbowe oraz o post~powaniu egzekucyjnem władz 

skarbo·wych. 

Art. 1. (1) Do przym usowego ściągania wszel
kiego rodzaju świadczeti pien iężnych, które mogą 
być ściągane na podstawie obowiązujących przepi
sów w trybie administracyjnym, wlc;.ściwe są wy
łącznie urzędy skarbowe. 

(2) Rada Ministrów władna jest czynić w dro
dze rozporządzeli. wyjątki od zasady, wyrażonej 
w ustępie 1). Rozporządzenia te określą rodzaje 
świadczeń pienię żnych, podmioty uprawnione do ich 
ściągania oraz prz2pisy, które będą miały zastoso
wanie do pr~ymusowego ściągania tych świadczeń. 

Art. 2. Grzywny, k ary pieniężne, nawiązki, 
opłaŁy i koszty, orzeczone w sądowem postępowaniu 
karnem, mogą być ściągane na polecenie władzy Si"{

dowej lub prokuratorskie i b ądź 'N myśl przepisów, 
zawartych w pkt. 1 i :2 art. 1 niniejsz e j ustawy, bądź 
na zasadzie dotychczasowych przepisów przez są
dowe organa egzekucyjne. 

Art. 3. (1) Podstawą wdrożenia postępowania 
przymusowego jest tytuł wykonawczy. 

(2) Obowiązujące przepisy określają tytuły wy
konawcze oraz regulują warunki wykona.lnośc i tytu 
łów wykonawczych, jak również regulują wypadki, 
'IN których wniesienie środków prawnych je s t dopu
szczalne lub nic wstrzymuje wykonania: W ra:.>:ie 
braku przepisów w tym zakresie, mogą być one wy
dawane pr zez R<'łdę Ministrów w drod7. c j' qzporzą
dzcń .. 

Art. 4. (1) Upoważnia się Radę Mii,isŁrów do 
wydania w d rodze rozporządzeń przepisów, normu
jących całokształt postępowania egzekucyjnego 
władz skarbowych w stosunku do wszelkiego rodza
ju należności skarbowych oraz do świadczeń pie
niężnych, przewidzianych w niniejszej ustawie. Prze
pisy te mogą obejmować również sprawy, związane 
ze sposobem wymierzania i wysokością kosztów 
egzekucyjnych, oraz normować wypadki przekazy
wania egzekucji skarbowej do sądowego postępo
wania egzekucy jnego. 

(2) Rozporządzenia te winny natomiast prze
widzieć: 

1) że przeprowadzanie licytacji nieruchomośc i 
do zw olone jest na całym obszarze Rzeczypospolitej 
tylko w drodze sądowej w myśl obowiązujących 
przepisów ustawodawstwa cywilnego; 

2) że co clo nieruchomości z przeznaczenia b ę
dzie obowiązywd art. 28 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 ,-o o po
s ł. ę po wailiu przymusowem w adminislracji [Dz. U, R. 
P . Nr. 36, poz. 342); 

3) że przy przeprowadz a niu li cytac ji ruchomo
ści będą obowiązywały przepi sy art. 39 i 40 powyż~ 
szego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 5. V/ykonanic nini ejsze j ustawy porucza 
s i ę Ministrowi Skarbu w porozumien iu z za intereso
wanymi mini s trami . 

Art. 6. (1) Ustawa nin iejsza wchodzi w życie . 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia Rad y M.inis trów, o kreślone
go wart. 4, na całym obszarze Rzeczypo spolitej. 
Upoważnia się Radę Ministrów do us talania w dro~ 
dze rozporządzeń, jakie przepisy nini ejsze j ustawy 
i w jakich termina ch tracą swą moc. 

(2) Z chwilą wejścia w ;,:ycie ninie jszej ustawy 
zawiesza się na czas jej obowiązywania wszelkie 
przepisy, sprzeczne z niniejszą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wł. Zawadzki 

Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

329. 
Na mocy art. 44 Konstytuc ji ogłaszam ustawę n_stępu-

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 marca 1932 r . 

O zmianie przepisów w sprawie komunalnego lun .. 
duszu poi~c:zkowo - zepomogowego. 

Art. 1. Wart. 1 rozporządzenia. Prezydenta, 
Rzeczypospolitej z dnia l czerwca 1927 r.o utwo · 
rzeniu komunalnego funduszu pożyc zl,owo ·zapomo 
gowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia. 
11 sierpnia 1923 r. o tym czasnwcm uregulowaniu fi
n,wsów komunalnych i częściowe j zmianie rozpon: ą 
dlenia Prezydenta Rzecz.ypospolitej z c1nia 11 czerw
ca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wy· 
datków p rzez związki komunalne [Dz. U. R. P. 
Nr. 50, poz. 448) wprowadza się następujące zmi.any: 

1) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Tworzy się komunalny fundu sz pożyczkowo~ ' 

zapomogowy. Z funduszu tego udzielane będą opro
centowane lub bezprocentowe pożyczki gminom 
miejskim oraz powiatowym związkom komunalnym 
na ich własne potrzeby, względnie także na potrze
by gmin wiejskich. Z sum, powstałych z oprocento
wania powyższych pożyczek, udzielane będą nadto 
w wyjątkowych wypadkach wymienionym związkom 
komunalnym bezzwrotne zapomogi. Z fundus zu tego 
mogą być również udzielane pożyczki oprocentowa-


