
8 Dziennik Ust'aw. Poz. 11, 12 i 13. 

· i1. 

Na mocy art. 44 -Konstytucji ogłaszam ~stawę następu
Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 15 grudnia 1932 r. , . 

w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospo
litą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w ma
łymruchu granicznym, podpisanej wraz, z protokó
łem końcowym oraz załączn ikami I i II VI Warsza-

wie dnia 22 grudnia 1931r~ 

Art. 1. Wymża saę zg'oo.ę na dbk6nanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy mi~
dzy Rzecząpospolitą POllską a Rzeszą Niemiecką 
O ułatWieniach w małym ruchu granicznym, podpisa
nej wraz z protokółem końcowym oraz załącznika
mi I i II 'w Wa rs,zawie dnia 22 grudnia 1931 r. 

Art. 2. Wykonanie nini,ejszej ustarwy porucza 
sIę Ministrowi Spraw Zagrani,c,znych, wykonanie zaś 
postanoWlień powyższej umowy, protokółu końcowe
go i załączników I i II MinisłrOlwi Spraw Wewnętrz
nych w porozumieniu z innymi właściwymi mini
strami. 

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

Prez'ydent Rzeczypospólitej: 'l . . Mościcki 

Prezes Rady Minislrów w z.: Wł. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck : . 

M.inister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

12. 

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

USTAWA 

z dnia 15 grudnia 1932 L ' 

w' sprawie ratyfikacji umowy między . Rzecząpospo
litą Polską a. Republiką Austrjacką ó zapobieżen iu 
podwójnemu opodatkowaniu w dziedżinie podatków 
bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach 
danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem 

końcowym dnia 22 kwietnia 1,93.2 r~ 

Art. 1. Wyraża się 'zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy mię
dzy-Rzecz~po-spolitą Polską a Republiką Austrjacką 
o zapobieieniu podwójnemu.-opodat,kowaniu w dz;ie-

dzinie podatków bezpoś::cdnichoraz o pomocy praw
nej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz 
z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia ·1932 r. 

Art. 2. Wykonanie niniej's,zejustawy p~ruc'za 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykon,anie zaś 
postanowień powyżs.zej 'llmo'wy i protokqłu końco
wego Ministrowi Skarbu w porozumiceniu /~z innymi 
właściwymi ministrami. ~. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi· w życie 
z dniem ogło,szenia. " 

Prezydent RzeczYPbspolitej: l. M'Oićicki 

Prezes Rady Ministrów 'w oz. i Minister Skarbu: 
' .' . Wf Zawadzki 

Minister Spraw Zagraniczn,ych: Beck ' 

13. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW. 

z dnia 9 grudnia .1932 r. 

o odstąpieniu gminie tn. ~ st.Warszawy gruntu pali-
stwowego na cele rozbudowy miasta. " 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1925 r. o rozbuddwie miast (Dz.U. R. P. 
Nr. 51, poz. 346) i art. 14 ust. 4 rozporządzenia Pre· 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. 
o ro.zbudow,ie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz .. 372) 
zarządza się co następuje ~ 

§ 1. Odstępuje się gminie m. st. Warsz:a,wy 
pod zabudowę domami mieszkalnemi, według progra
mu rozbudowy, zlatw.ierdzonego przez Ministra Ró,
bót Publicznych w dniu 15 lutego 1932 r., grunt sta
nowiący własność Skarbu Państwa, położony przy 
ulicy Podchorążych, o powie.rzchni 5.452,25 m kw. . 

§ 2. Cena sprzeda.żn.a gr:un:tu wymienionego 
w § 1 wynosi sumę 32,713zlotych i 50 groszy, któ.ra 
spłacona zostanie Skarbowi Państwa prze,z gminę Pl. 
s1. Warszawy w równych raŁach rocznych w przec,jąi' 
gu 5 lat z oprocentowariiem sześć od starocznie . .. ~" 

Pierwsza rat.a pł.atn,ajest przy podpisaniu aktU 
kupna - sprzedaży. 

§ 3. Wykonan.ie rozporządzenia ninie,jszego~ 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
nabycia i przejęcia przez gminę m. st. Warszawy 
gruntu odstęp,owanego niniejszem rozporządzeniem 
tudzież dalszego użytkowania tego gruntur porucza 
się Min.istro,wi Skarbu. '" . 


