Dziennik Ustaw. Poz. 229, 230 i 231.

Nr. 27.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
nia koniec okresu pr zejś ciowego, o którym mowa
w ust. 1 art'Ykułu ninie~szego.
Art. 3. Wykonanie us.tawy nJnlejSzej porucza
Ministro'WIi Opi.eki Społec.znej.
Równocześnie upow,ażnia się Ministra Opieki
Sp oł.e c.m ej, niezależnie od jego ewen1tualnych Uiprawn/ień o podobnym charakterze, przewidzianych w innych przepisach prawnych, do ustalenia i o,gło'szenia
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolite,j Polskiej je,d noliteg'o tekstu rozporządz,enia Prezyd.en,t a Rzeczy:poSiP()J1i,tej z dnia 24 liS'łop.ada 1927 r. o ubezpieczeniu
pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 106,
poz. 911) z u'WZigl ędnieniem zmi,utl', wprowadzonych
W p()Jsianowieniach tego rozlPorządzenia późniejsze
mi przepis ą.mi prawnemi, a w szczególno.ści również
ustawą o ubezpieczeniu społecznem i art. 1 ustawy
niniejszej, oraz do odpowiedniego przystosowania
w tym celu z.arówno numeracji poszczególnych artykułów ro~porząd..zenia, ,jak i ich brzmienia.
się

Ustawa niniejsza wchodzi w życie
przyczem postanowienia, zawarte wart. 1 pp. 14 i 15, o·bowiązuJą od dnia 1 stycznia 1933 r.
Art. 4.

z dniem

ogłoszenia,

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: A. Prys/or
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1918 r. (Dz. U. Rz. .str. 123) oraz rozporządzenie Komisarjatu Naczelnej R ady Ludowej z dnia 25 czerwca 1919 r., dotyczące zezwolenia na przewłaszq:enie
nieruchomości (Tygodnik Urzędowy Nr. 27, poz. 85).
(2) Przepis cz.. 1 nie ograni.c.z a sto's owarua rozporz<\ldzenlia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia
21 czerwca 1921 r. w prze,d,miocie zezwolenia na
pr:lJewłaszczenie (przeniesienie własności) nieruchomości Iabrycznych oraz nieruchomości miejskich (Dz.
Urz. b. D:z.iel. Prusk Nr.. 23, poz. 149).
Art. 2.

W przypadkach, gdy przy parcelacji

nieruchomości ziemskiej tworzone są działki, skła
d<lJj·ą ce się czę.ściowo z terenu budowlanego, a czę
ściowo

z gruntów, podilegających działaniu prz.episów
o wykori.aniu ref,ormy roLnej, to projekt parcelac}.i,
obejm~jący te działki, zatwierdza właściwa władza
ziemska w [porozumieniu z wła,dzą, powołaną do zatwieI1dzania planów parc,e la,c,ji terenów budowlanych.
Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Ministrowi Ro.Itlidwa i Reform RoLnych oraz Ministrowi Spraw Wewnę,trznych, każdemu w zakresie
jego właściwości.
się

Art. 4. Ustawa nm.le)sza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obsz.a rze
Rzeczypospolitej z wyjąt1<Jiem wo,jewód:z.twa ślą
skie,go.
Prezydent Rzeczypospol,i tei: l.

Minister Opieki Społecznej: Hubicki

Mościcki

Prezes Rady Minis.trów: A. Prys/or
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz

230.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

nastę

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

pującej treści:

USTAWA
z dnria 24 marca 1933 r.

231.

o wyłączeniu terenów budowlanych z pod działania
. przepisów o przebudowie ustroju rolnego.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW
Art. 1. (1) Do gruntów prywatnych, sŁanowią
"ych tereny budowlane w rozumieniu art. 53 ro~po
rządzenia Prezydenta Rzeczypos'politej z dnia. 16 lutego 1928 r. o prawi'e budowlanem i zabudowaniu
osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz.. 202) w brzmieniu,
nadanem rozlPorzą,dzeniem Prezyden ta Rzeczypospolitej z cln,ia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 663)" nie mają zastosowania: ustawa z dnia
28 ~rudn.ia 1925 r. o wykonaniu reformy ro1nej (Dz.
U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), tymcz<lJsowe rozporządzenie Rady MinisItrów z dnia 1 września 1919 r.,
normuiące
przenoszenie własności nieruchomości
ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 428), prawo
z dnia 11 czerwca 1891 r. o trybie sprzedaży, wydzierża' wiania lub oddawania w zastaw osad i gruntów włościańskich oraz o dz,ieleniu tych majątków
(Zb. Praw i Rozip . Rzą,du Nr. 76 z r. 1891) wraz z póź
niejszemi zmianami i u zupełnieniami, rozporządzenie
Nlemiec,kiej Rady Związkowej z dnia 15 marca

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 8 marca 1933 roku
wydane w porozumieniu z Mimstrem Skarbu
w sprawie komunalnego funduszu poi:yczkowo-zapomogowego.
Na podstawie art. 1 i 5 rozporządzenia Pre.zydenta Rzeczy,pospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r.
o utworzeniu komunalnego funduszu pożyc~kowo
zap.omogowegiO (Dz .. U. R. P. Nr. 50, poz. 448), zmien.ionego częściowo ustawą z dnia 10 marca 1932 r.
o zmianie przepisów w sprawie komunalnego fundu:s'z u pożyczkowo-z.apomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 32,
poz. 329) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ro~po.rządzenie
Minis.tr,a
z dnia 17 września 1927 r.,

Spraw Wewydane w porozumieniu z Miali:str,e m Skarbu, w sprawie utwoIzewnętrznych

