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28.

· 222.

221.
ogłaszam ustawę następu

Na mocy art.. 44 Konstytucji
jącej treści;

Na mocy, art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ Dast~pU~
jącej treści:

ustA~A

z dnia 15 marca 1934 r.
o

upoważnieniu

.dawania

z dnia 15 ma'l',c,a 1934 t ,.

Prezydenta Rzeczypospolitej do wyz mocą ~stawy.

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania r,ozporządzeń z mocą ustawy
do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na najhliż
szą ses.ję zwyczajną, w zakresie ustawodawstwa pań
stwowe,go, z ograniczeniem, zawartem wart. 44
ust. 6 Konstytucji.
Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej poru?z.a
Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim mlmstrom, każdemu we właściwym mu zakresie dziasię

łania.
życie

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l.
Pi'·e zes Rady Ministrów: J.

Mościcki

Jędrzejewicz

Minister Spraw Wewnętrznych: BrotZis{aw Pieracki
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

Minister Skarbu:

Wł.

Zawadzki

Oświecenia

Religi jnych

Art. 3. Wykonanie ustaw:y niniejszej porucz~
Minis:trowi Ska:r:bu.

Prezes Rady Minist'r ów: J.
MunisŁer

Przemysłu

Mościcki

Jędrzejewicz

Skal"bu: Wł. Zawadzki

-~ -

'oowski

•
i Handlu: Zarzycki

Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
.Minister

się

Publicznego: W. J ędrzejewicz

Minister Rolnictw:a i Reform Rolnych:
Nakoniecznik ow Minister

Art. 2. (1) Na pokrycie wydatku, !p;r.zeWlidzia:"
n-ego w art. l, .służą . oszczędności, !Uzyskane z~
zmniejszenia wydatków , w innych par.!l!grafac:h bud..
żetu . .
(2) POldwyżs~enie wydatków 'D kwotę, wytnie'"
nioną w ar't. l, nie powoduje zwi. ęlu;lZenia o:gólnej
sumy wy-clatków, ustalonych w .i\lS,t awie skarbowei
z dnia 28 lutego 1933 t.W kWlOcie 2.457.980.694 zł.

Prezydent Rzeczypospolitej: l.

Minister
Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
,.
Minrsłer Wyznań

Art. 1• . Kr,ed-yty,ustalon-e w hUldż'ecie, załącza..
nymdo ustawy ska,r howej z dnia 28 lutego 1933 '1". n~
okres 'od 1 kwietnia 1933 'r . .do '31 marca 1934r. (Dz~
U. R P. Nr. 23, po:z. 186); .pddwyżs.za!Się w ,g rupie B.
Przedsiębiorstw:a, w rozchodach n.adzwycz.ajnyc.h,
w qęści 7 Minis,t,e:r,s tw,o Spraw ,W,ewnękzn:yc.h, w:
dziale 8 "Pańs.!wo'we ZaMady W,odoCi<i:gorw.e n,a Gór..
nym śLąs'k,u" ja,k o dopł,a'Ł-ę ze Skarbu do prz,edsię·
biorsłwa "Państwowe Zakłady Wodoci"tgowe na Gór..
nym śląsku" -o kwotęl.2SQ.OOO zł.

Art; 4. UsiŁawa niniej,s za wchoclim w . zyc:i:e'
z dniem 'ogłos,zeniai obowiązuje . od dnia -t kw:ietlllia;,
1933 r.

Minister S.praw Wojskowych: J. Piłsudski

i

o dod~tkowym kredycie'lla rok 1933[34•

rozporządzeń

Opi~i. Społec1znej:

Hubicki

Minister Poczt i Telegrafów:

Kaliński

223.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MlNISTRó~

zd1lJia 26 ma'r ca 1934 r.
o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1935.
Na p o.dsit aJwie art. 12 >ustaWy .z dnia 28 grudnia:
1925 T. o wy,konaniulief'O'rmy rolnej (Dz,. U. R. P.
z 1926 r. Nr. l, poz. 1), art. 1 rozporządzenia Prezy..
denta RzeczypospoH:te:j z dnia 19 grudnia 1927 r.
o termin,a ch ogłasz,an~aiwykonania planów p:arceIą ..
cyjny,c h i wykazów imie:nn'Ych nieruchomości, podle ..
ga,jący,c ;h wykupowi na cele refonny rolnej ,(Dz. U.
R. P. Nr. 114, poz. 973) ·oraz art. 2 ustawy z ,dnia
25 Lutego 1932t. w. sprawie W)I1konywania planóWJ

D~f~n~ik Usl'a w. Poz. 223, 224 i 225.

Nr. 28.
parcelacyjnyciłl(Dz.

U. R p" Nr. 25, poz.. 216)
w hrzmie.niu ustawy z dnia 5 mar,c a 1934 ,r. (Dz. U.
R.. P. Nr" 24, poz. 178) zarządza się CD następuje:
,§ l.

Plan pCilrcdacy:jny na rak 1935 abejmuje
następujące obszary w poszc,zególnych wajewódz:twa.ch:
1. Grunty państwowe i PańSltwa'wego Banku
RolnegO':
1) ' 100 ha w wo:j1ewód,ztwie warsz.awski'e m,
2) 100 ha w 'województwie łódzkiem,
3) 100 ha w wajewództwie kieleckiem,
4) 5700 ha w waj,ewódzlwie lubelskiem,
5) 300 ha w województwie białos,tackiem,
6) 1000 ha wWlajewództWlie wileńskiem,
7) 300 ha w wajewództwie nowogródzkiem,
8) 30'00 ha w wo:j,ewódzlwie poleskiem,
9) 3200 ha w wo;jewódz,twie wołyńskiem,
10) 200 ha w deszyńskie:j cz.ęści wajewództwa
śląskieg,o,

11) 30010 ha w Wloj,ewódz:t wie poznańskiem,
12) 30'00 ha w województwie pomo'rski,em.
II. Grunty prywatln e:
1) 8300 Ih a w woi,ewó.dztwi'e wars,z,a ws,k iem,
2) 340'0 ha w waj'ewódlŹtwie łódzki,em,
3) 5400 ha w województwie kieleckiem,
4) 5900 ha w województwie lubdskiem,
5) 22010 ha w Wloj,ewóddw.ie bialoslockiem,
6) 12000 ha w województwie wH,eński,em,
7) 70'00 ha w wajeWlództwie na.wOigródzkiem,
8) 100'0'0 ha w woj ewódz.twi,e pol eskiem.
9) 8500 ha w wojewódrztwie wałyński,em,
10) 13500 ha w woj,ewódzfwie tarnopolskiem,
11) 1700 ha w woj'ewództwie stanis~ławow:skiem,
12) 500'0 ha w województwie lwowskiem,
13)1600 ha w wo,jewództWiie krakowskiem,
14) 110'00 ha w wOij.ewó.dztwi'e poznańskiem,
15~ 4500 ha W wojewódzlwi,e pomor:ski,em.

a uposażeniu funktianarjus.zów państwQowych(D,z. U.
zarządza się co następuie:

R. P. Nr. 86, poz. 663)

§ l. Przez płacę netto, o której mowa w § 38
ust. (4)rozpor,z:ądzenia Rady Ministrów z dnia
20 stycznia 1934 r. a upo:sa,żeniu funkcj,onarjus.z,ó w
administracji las.ów państwawych ,(Dz. U. R. P. Nr. 8,
po,z. 67), rozumie się w odniesi,e niu da prowizorycznych funkcjonarjuszów administracji las'ó w państwo
wyClh, podLegającyc'h ,rozpo'rządzeniu Rady Ministrów
z dnia 20 styc.znia 1934 r. o ,z,aopahzeniu ,emeryta'lnem prowizorycznyc:h funkcjonarjus,z ów pańs,two
wych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 64) - upo:sażen,ie, jakie przysługiwała tym funkcjonarjus,z,om w dniu
1 .stycznia 1934 r. wraz zdadatkiemregulacyjnym,
ekonomicznym, mieszikaniowym, kresowym, wyrównawczym i innym stałym dodatkiem miesięcznym, pa
potrąceniu podatku dochodowego, składkiubezple
czeniowej, uiszc,z anej przez funkcj-anarjusza i Opłaty
lila Fundus.z Pracy.
§ 2. Wykonanie rozporządz.enia nini.eisze;go
porucza się Ministrowi RoInictwa i Reform Rolrnych.
§ 3. Razpor,ządzenie niniej:s,z e wchodzi w
de z dniem 1 kwietnia 1934 r.
Prezes Rady Minist.rów: J,.

§ 3. Rozporz,ą,dzenie I[l.j,ni:ej,s ze wchodzi w
cie z dniem o~ł'osz,eni.a.
Prezes Rady Ministrów:

J.

ży

Jędrzejewicz

Nakoniecznikow - Klukowski

225.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: . KOMUNIKACJI, SPRAW WOJSKOWYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 14 maroa 1934 r.

Jędrzejewicz

Minis.ter Rolnictwa i Reform Ralnych:

ży

Minister Rolnictwa i Reform Ralnych:

-'c<-

§ 2. Wykonan:ie rozparządz,en:ia nmle'1slzego
ipO,ruc.za się Ministrawi Roln.ic:twa i Ref.orm RolnYClh.

463

.

Nakolliecznikow - Klukowski

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o przylocie do Polski, przelocie przez Polskę oraz pobycie
n2 obszarze Pohki obcych statków · powietrznych,
jak również o lotach polskich statków powietrznych
zagranicę.

224.
ROZPORZĄDZENIE RADYMINISTRó~
Ż dnń.a 28rnarca 1934

Na pads.tawi,e 'art. 2 ust. 2, aI"t. 8 ust. 2 lit. a ')
roz,porządz,enia P'l 'ezydenta Rz,ecz:yip'ospoihbej z dnia 14 marc;a1928 r . .o pr.awie .Iia tnic,z em
(Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) izar.ządza się c.o nastę
puje:
~

dl i art. 85

r.

I.

, O , zasiłku '

wyrównawczym dla prowizorycznych
' funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.
"

Na podstawie ad . . 25rozpor,ządzenia Prezy'

~denta RZeCzypospolit,e jz .dnia 28 października 1933 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

Za statki powie,t rzne prywatne wrozu:-

m'~eniurozpar,ządzeni;a nini,~jsz,e:ga ltwa,ż.a S.ii ę wszysfkle sItrutki pOWii,e:t rzne, ktÓore .nie są s,f,a,tkami po~

,wietrznemi ,cełnemi, policyj/n ew lub woj!S ko!w e mi..

I
I

