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443. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 15 lipca 1933 r. 

O odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów pań
stwowych na cele rozbudowy miasta. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1925 r. o rozbudowIe miast (Dz. U. R. P. Nr. 
51, poz. 3461 i art. 14 ust. 4 rozporządz'enia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. 
.o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Odstępuje się 'gminie m. ' si. Warszawy 
bezpłatnie na .ogólne potrzeby tej gminy: 

al na podstawie programu rozbudowy, za
twierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
w dniu 31 paździer.nika 1932 r. zgodnie z planem 
zabudow,ania, zat.wierdzonym przez Ministra Robót 
Publicznych w dniu 18 s,ierpnia 1930 r., i zamiennym 
planem zahudowania, zatwierdzonym przez Ministra 
Spraw W'ewnętrznych dnia 22 marca 1933 r., grun
ty państwowe, przeznaczone w tym planie na ulice, 
place i zieleńce o ł,ącznej powierzchni 24 ha 
1265,41 m. kw., położone w m. st. Warszawie na 
Polach Bielańskich w dzielnicach II, V i w części 
dzielnicy VI w ,gr.anicach określonych: od północy
osią ulicy Kasprowicz.a, od wschodu - osią ulicy 
Młodef Polski, od południa - południową linją re
gulacyjną ulicy Zeromskie.go, wschodnią linją regu
lacyjną ulicy Daniłowskiego i linją równoległ.ą do 
ulicy Żeromskiego w odleglości 128,5 m. od połud
niowej linji regula'cy:inej wymienionej ulicy, od za
chodu - osią Alei Konstytucji; 

bl na podstawie programu rozbudowy, za
twierdzo.nego dnia 27 czerwc,a 1933 r. prze,z Mini
stra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini
strem Skarbu, zgodnie z planem zabudowania, za
twierdzonym przez Ministra Spraw ~ewnętrznych 
w dniu 17 marca 1933 r., grunty państwowe, prze
znaczone w tym planie na ulice, place, zieleńce i bu. 
dowIe użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 
72527 m. kw., położone w m. st. Warszawie na Po
lach Bielańskich w I dzielnicy mieszkaniowej w gra
nic,ach południowo-zachodniej linji regulacyjnej uli
cy Marymonckiej, osi oddalonej o 25 m. na południo
wschód od północo-zachodniej linji reguIacyjnej uli
cy Podczaszyńskiego, linji oddalonej o 30 m. na po
łudnio-zachód od północo-wschodniej linji regulacyj
nej ulicy Kasprowicz,a i północo-zachodniej Linji re
gul.acyjnej, Alei Zjednoczenia. 

§ 2. Odstępuje się gminie m. st. w.arszawy 
odpłatnie pod zabudowę domami mieszkalnemi: 

al na podstawie programu rozbudowy, zatwier
dzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 
31 paździer.nika 1932 r., grunty państwowe o ł,ącznej 
powierzchni 6 ha 8466,49 m. kw., położone w dziel
nicy II Pól Bielańskich, składające się z bloków, 
oznaczonych zgodnie z planem zabudowania Nr. 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28; 

bl na podstawie progr.amu rozbudowy, zatwier
dzonego dnia 27 czerwca 1933 r. przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumie.niu z Ministrem 
Skarbu, grunty państwowe o łącznej powierzchni 

98.902 m. kw., położone w I dzielnicy mieszkanio
wej Pól Bielańskich w grani'cach, wyszczególnionych 
w § 1 lit. hl ninie,jszego rozporządzenia. 

§ 3. Cena szacunkowa gruntów, wymienio
nych w § 2 lit. al, wynosi dla 1 ha 8086,83 m. kw., 
przeznaczonych pod zabudowanie zwarte, 108520,98 
zł, dLa gruntów zaś, przeznaczonych pod drobne 
budownictwo, o powierzchni 5 ha 379,66 m. kw. 
201518.,64 zł, zaś cena szacunkowa gruntów, wymie
ni.on-y'ch w § 2 lit. bl, wynosi 500.029,95 zł, a mia
nDwicie: dla 36647,30 m. kw., przeznacz,onych pod 
zclJbudowę zwartą, - 219.883,80 zł, dla 62254,70 m. 
kw., przeznaczonych pod zalbudowę luźną, 
280.146,15 zł. 

§ 4. Od wymienionej w § 3 ceny szacunko
wej :mogą być udzielone ulgi, sięgające do 75 % tej 
ceny, w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na 
cele ,drobnego budownictwa mieszkaniowego; dla 
innego rodzaju budDwnictwa wysokość ulg nie może 
przekr.aczać 50 % ceny szacunkowej. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia niniejszego, 
a w szczeg'ólności ustalenie bliższych warunków 
prz,ejęcia i nabycia przez gminę m. st. W,arszawy 
gruntów, odstępowanych rozporządzeniem niniej
sz'em, oraz dalsze,go użytkow,ania tych gruntów po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 6. Rozporz,ądzenie niniejs.ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady MinisŁrbw: J. Jlfdrzejewicz 
Minister Slkarhu: Wł. Zawadzki 

444. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW, 

z dnia 15 lipca 1933 r. 

O odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów pań
stwowych kolonji "Marczuk" na cele rozbudowy 

miasta. 
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U.R. P. 
Nr. 51, poz. 3461 i art. 14 ust. 4 r.ozporządzenia Pre
zydenta Rze'czypospolitej z dnia 22 kw'j'etnia 1927 r. 
o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) za
rządza si'ę co następuje: 

§ 1. Odstępuje się gminie m. Białegostoku 
bezpła'tnie, na ogólne potrzeby tej gminy, według pro
gramu rozbudowy, zatwi,erdzonego przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w dniu 13 maja 1933 r., grunty 
państwowe o powierzchni 12.495 m. kw., położone 
w miieście Białymstoku nla kolonji "Marczuk". 

§ 2. Odstępuje się gminie m. Białegostoku od
płatnie, pod zabudowę domami mieszkalnemi, podług 
programu rozbudowy, zatwierdzonego przez M.inisŁni 
Spraw Wewnętrznych w dniu 13 maj,a 1933 r., grunty 
pań'stwowe o powierzchni 20.686 m. 'kw., położone 
w mieście Białymstoku na kolonji "Marcz.uk·. 

§ 3. Cena szacunkowa gruntów, wymienio
nych w § 2, wynosi 6;205 zł 80 gr. ' Cena sprzedażna 
ustalona będzie w wysokości CD najmniej 25 % ceny 
slzacunkowej. 
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§ 4. Wykonanie rozporządzenia niniej-szego, 
w szczególności zaś ustalenie bliżs'zych warunków 
i terminów prze1ęcia, względnie nabycia przez gminę 
m. Bia'łegosŁoku gruntów, odstępowanych rozporzą
dzeniem niniej,szem, tudzież dalszego irch użytkowa
nia, porucza się .Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodz.i w ży
cie z d'niem ogłolszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minisl-er Skarbu: WI. Zawadzki 

445. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 27 J'ilpca 1933 r. 

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych prze
tworów mięsnych. 

Na po'dstawie art. 7 punkt d) ustawy z dni~ 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulow.ania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, pOiZ. 777) zarządza 
się co nalS Łępuje: 

§ 1. Rozporządzenie .Minj:shów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwiieŁnia 
1932 r. w spra:wie zwrotu ceł przy wywozie niektó
rych przetworów mięsnych (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 384), zmienione częściowo rozporządzeniem .Mi
niistrów: Skarbu, Przemysłu i' Handlu ora:z Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie 
zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozo
wych (Dz. U. R. P. 'z 1933 r. Nr. l, poz. 4), traci moc 
ohowiązującą w dniu 31 sierpnia 1933 r., wydane je
dnak na podstawie powołanego rozporządzenia z dnia 
22 kwietnia 1932 r. kwity wywozowe zachowują waż
ność na przeciąg czasu, na któryzo:stały wystawione, 
i mogą być zrealizowane w tryhie ustalonym. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeIii'a. 

.Minister Skarbu: WI. Zawadzki 
Minister iPrz,emys.łu i Handlu: Zarzycki 
.Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Nakoniecznikow - Klukowski 

446. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

I REFORM ROLNYCH 

z dn~a 27 Hpca 1933 r. 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzo
wego, wołowego, cielęcego i baraniego. 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 l!itpca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
kó·w celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) rzat'ządza 
się co na:stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 
1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa 
wieprzowego, woł.owego, cielęce'go i barani:ego (Dz. 
U. R. P. Nr. 87, poz. 6821, zmienione cz.ęściowo roz
porządzeniem Mi;n!istrów: Skarbu, Przemysłu i Han
dlu ora'z Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 gru
dnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczą
cych kwitów wywozowych (Dz. U. R. P. z 1933 r. 
Nr. l, poz. 4), traci moc ohowiązującą w dniu 31 sier
pnm 1933 r., wydane jednak na podstawi'e wymienio
nego rotZipo'l'ządJzen1jra z duia 28 sierpnia 1931 r. kwity 
wywozowe zachowują ważność na przedąg czasu, na 
który zostały wystawione, i mogą być zre.al>izowane 
w trybie ustaJlonym. 

§ 2. ROIZporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z clnie'm ogło:szenia. 

Minis~er Skat1bu: WI. Zawadzki 
Minister P1':zemysłu i Handlu: Zarzycki 
.Minlisl1er Rolniotwa i Re:fo:rm Rolnych: 

N akoniecznikow-Klukowski 

447. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 27 lipca 1933 r. 

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gołowych wyro
bów włókienniczych. 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z d:nia 
31 lipca 1924 r. w prze:dmiocie uregulowania stosun
ków ·ce'lnY1ch (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co naJStępiie: 

§I 1. Rozporządzenie .Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 'grudnia 
1931 r. w sprawi'e zwrotu ceł przy wywozie goto
wych wyrohów włókiennibych (Dz. U. R. P. Nr. 111, 
poz. 870), zmienione częściowo rozporząd'zen~em .Mi
nistrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie 
zmiany przepi;sów, dotyczących kwitów wywozo
wych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. l, poz. 4) , traci moc 
obowiązującą w dn~u 31 paździ,emi:ka 1933 r., wyda
ne jednak na podstawie wymienionego rozporządze
nia z dnia 22 grudnia 1931 r. kwity wywozowe za
chowują ważność na przeciąg czasu, na który zostały 
wystawione, ± mogą hyć zrealizowane w tryhie usta
lonym. 

§: 2. Rozporządzenie ni'niejs'ze wchodz·i w ty
cie z dn1iem ogł1oszenia. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 
Minister Pr:zemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minister Rol:nicŁw,a i Reform Rolnych: 

Nakoniecznikow - Klukowski 


