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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 17 czerwca 1933 r.
···· 0

NapodsŁruw,ie ,a rt. 11 ust. 4 ustawy z dnia
29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie 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 rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372)
.zarządza się co n.astępuje:
§ 1. Odstępuje się gminie m. Krakowa bezpłatnie dla celów regulacji ulicy Włóczków, według
programu rozbudowy, zatwierdzonego p.r zez M.inis,tra Robót Publicznych w dniu 10 kwietni.a 1931 r.,
grwnt, stanowiący wł.asność Skarbu Państ waJ o łącz
nej powierzchni 1.310 m kw, poło żony w Kr,akowie
przy ulicy Włóczków, obejmujący część parceli
L. kat. 1988/1 o powierzchni 694 m kw, oraz część
parceli L. kat. 1983/2 o powierzchni 616 m kw.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego,
w szczególności zaś ustalenie bliższych w,arunków
przejęcia przez gminę m. Krakowa gruntu, odstępo
. wanego rozporządzeniem niniejszem, tudzież dalszego
użytkowania tego gruntu, porucza się Ministrowi
Skarbu.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem oglos.z enia.

Na podstawie art. 25 i 26 rozporządzenia Pre ..
zydenta Rze,czYPos"P-olitej z dnia 24 września 1926 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, po:z. 705),
w brzmieniu .zmienionem art. 11 ustawy z dnia
~8 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego fun.kcjonar ..
juszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz.
U. R. P. Nr. 26, poz. 239).z,arządza ,s;ię co nas tę:·
pUJe:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
8 lipca 1932 r . o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębi o-rstwa "Polski-e Koleje Państwowe"
i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach
wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśli
we wypadki (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 577) wprowadza się zmiany następujące:

z dnia 17 czerwca 1933r.

Na podslawieart. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 2, poz. 16) zarządza się co następuje:
§ 1. Tworzy się izbę roln,iczą z siedzibą
lWI Krakowie z okręgiem działalności, , obejmującym
·, obsz.a r wojewódzlWia krakowskiego.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia .n iniejszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

•

się

zdanie

2) w § 49 na końcu ustępu 3 'dodaje się zdanie

o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Krakowie
oraz o ustaleniu okręgu dz:iałalności tej izby.

•

1 dodaje

"Ograniczenie to względem pracowników, z którymi stosunek służbowy został, lub będzie rozwiąza
ny w okresie oddni,a 1 sierpnia 1932 r. do końca
grudnia i 934 L, sŁosuje się od chwili wejścia w ży
cie p rzepisów, normujących przekazywanie składek
ubezpieczeniowych na rzecz przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe ..... ;
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§ 3. Rozpor.ządzenie .niniejsze wchodzi w
. eie z dniem ogłoszenia.

ustępu

następujące:
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w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministr6w
z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem
pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za
nieszczęśliwe wypadki.

1) w § 46 na kOI1cU

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki

RADY MINISTROW.

z dnia 28 czerwca 1933 r.

odstąpieniu gmi.nie m. Krakowa gruntu państwo
wego dla celów regulacji ulicy ' Włóczków.

..

855

359.

ży

Prezes R..ady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Rolnictw.a i Reform Rolnych:
N akoniecznikow-Klukowski

następujące:

"Przepis ten ma z,a slosowanie od chwili wejw życie przepisów, normujących przekazywanie
składek ubezpieczeniowych na rzecz przedsiębior
stwa "Polskie Koleje Państwowe".
ścia

§ 2. Wykonanie rozporządzenia ninięjszego
porucza się Ministrowi Komunikacji.
§ 3~ Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1933 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki

