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. Att. 11. Kwoty nadzwyczajnej daniny mająt-
kowej/ nie uiszczone w latach 1933 do 1937 włącz
nie, podlegają ściągnięciu w latach następnych. 

Art. 12. Wykonanie niniejszej ustawy porucz.a 
Stę M inistrowi Skarbu. 

Art. 13. (1) Ustawa .niniejsza wchodzi w życie 
z dniem o,głoszenia i obowiązuje na całym obszarze 
Rzeczypospolitej od dnia 1 stycznia 1933 r. 

(2) Nadzwyczajna danina majątkowa, wpłaco
na w województwie śląskiem, wpływa w całości do 
Skarbu Państwa. 

Prezydznt Rzeczypospolitej: l. M oścźchi 
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 
Minister Spraw \X'ewnętrznych: Bronisław Pierachi 
Minister Spnaw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister Skarbu: Wf. Zawadzki 
Minister Rolniotwa i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 

249. 

Na mocy ar!. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nMtę

pującej treści; 

USTAWA 

z dnia 25 marca 1933 r. 

O upoWiażnieniu Prezydenta Rzec'zypospolitej do wy
dawania rozporządzeń z mocą ustawy. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydent.a Rzeczypo
spoHtej do wydawani,a rozporządzeń z .mocą us~a,:,,'y 
do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na nalbhz
szą sesj ,ę zwyczajną, w zakresie ust.awodawstwa pań
stwowego, .z ogr.aniczeniem, zawartern wart. 44 
ust. 6 Konstytucji. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
si'ę Prezesowi Rady Ministrów t wszystkim mmi,
strom, każdemu we właŚCiwym mu zakresie dzia
łania. 

Art. 3. Ustawa ni,niejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Spraw Woj skowych: J. F ilsudski 
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwr.ści: Czeslaw Michałowski 
Ministel' Wyznali Religijnych 

i Oświecen ia Puhliczne,go: J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzychi 
Kiem w nik Ministerstwa Komunikacji: M. Buikiewicz 
Minis ter Opie\:i Społeczne j: Hubicki 
Minister Poczt i Telegrafów : Boerner 

250. 

Na mocy art. 44 KOJlstytucji ogłaszam ustawę nastę
pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 28 marca 1933 r. 

o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod 
budynki, OlTaZ gruntów czynszowych w miastach 
i miasteczkach M obszarze sądów apelacyjnych 

w W,arszawie, Lublinie i Wilnie. 

Rozdział L 

Wykup gruntów czynszowych. 

Art. 1. Grunty, znajdujące się w posiadaniu 
i użytkowaniu na zasadzie umów wieczys,to-ctynszo
wych, wieczyst.o - dzierżawnych, emfiteutycznych 
i tym podobnych nazw - bez różnicy nazywanych 
w t ej ustawie c-zynszowemi, - mo,gą !być na żądan.i!e 
dzierżawców bez zgody właścicieli tych gruntów 
wykupione na własność. 

Art. 2. Jeżeli warunki spłaty określone są 
w umowie czynszowej, wykupu dokonywa się z za
stosowaniem się do tejże umowy. 

Art. 3. Jeżeli warunki wykupu nie zostały 
określone w umowie czyo,gwwej, określenie ich po
zostawi.a się dobrowolnej umowie stron. Gdy zaś 
umowa dobrowolna do skutku nie dojdzie, dzierżaw
cy mają prawo iądać sądownie wykupu tych grun
tów podług przepisów następujących. 

Art. 4. Przepisy te stosują się i do tych miesz
kańców miast, którym z mocy art. 11 i 12 ukazu 
z dnia 28 października (9 listopada) 1866 r. o zniesie
niu stosunków dominjaJnych w miastach służy pra
wo spłacania gruntów, obciążonych czynszowetili 
zobowiązaniami konlraktowemi. 

Art. 5. (l) Z pomiędzy powinności, uistcza
nych właścicielowi gruntu przez dzierżawców czyn
szowych, ulegają spłacie: 

a} cZynsze wieczyste tak stałe, jak i uleg!ljące 
oznaczeniu w pewnych terminach, określone W pie
niądzach lub w z,bożu, lub w obowiązku prz~tiliałiI, 
aLbo w świadczeniach, ocenionych w umowie czyn
szowej na pieniądze, 

b} opłacane właścicielowi gruntu po upływie 
pe\vnej liczby lat albo przy przejściu dzierżawy wie
czystej (czynszowej) od jednego posiadacza do dru
giego dodatkowe świadczenia (laudemium, grosz bo
ży i inne). 

(2) Wszelkie inne powinności i ścieśnienia, 
udanowione na rzecz właściciela gruntu (dominus 
direcŁus), ustają i nie wchodzą w rachubę przy obli
czeniu ceny wykupu. 

Art. 6. (1) Roczna wartość wszystkich czyn
szów i powinności, spłacie ule'gających, przelicza się 
naprzód na pieniądze, a następnie kapitalizuje się 
przez pomnożenie przez 20. Otrzymana w ten spo-


