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46 

USTAWA 

z dnia 1 lutego 1938 r. 

o budowie normalnotorowej 

Art. 1. Upoważnia się Rząd do budowy nor
malnotorowej linii kolejowej użytku publiczne
go o charakterze kolei pierwszorzędnej Szcza
kowa - Bukowno, ogólnej długości około 12 
km, od stacji kolejowej Szczakowa na linii ko
lei państwowych Kraków ~ Ząbkowice do sta
cji Bukowno na linii kolei państwowych Strze
mieszyce - Kielce. 

Art. 2. Kos~ty budowy będą pokryte z kre
ostów, wstawianych do preliminarza funduszu 
inwestycyjnego przedsiębiorstwa "Polskie Ko
leje Państwowe". 

kolei Szczakowa - Bukowno. 

Art., 3.. Wykonanie ustawy ninIejszej po~ 
rucza się Ministrowi Komunikacji w porozumie
niu z Ministrem Skarbu. 

Art.4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie g 
dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Komunikacji: Ulrych 

47 
U S T A WA 

z dnia 1 lutego 1938 r. 

O budowie normalnotorowej kolei Wieliszew -- Nasielsk. 

Art. 1. Upoważnia się Rząd do budowy 
normalnotorowej linii kolejowej użytku publicz
nego Wieliszew - N asieisk o charakterze kolei 
drugorzędnej ogólnej długości około 2'5 km. 

Art. 2. Termin rozpoczęcia robót ustali 
Minister Komunikacji W porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

Art. 3. Koszty budowy będą pokryte bądź 
'drogą operacyj kredytowych, opartych na spe
cjalnych tytułach prawnych, bądź z kredytów, 
wstawianych do preliminarza rozchodów fundu-

szu inwestycyjnego przedsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe". 

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej potu
cza się Ministrowi Komunikacji w porozumie
niu z Ministrem Skarbu. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mo~dcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Skladkowski 
Minister Komunikacji: U/rych 

48 
USTAWA 

z dnia 1 lutego 1938 r. 

Ó dodatkowytn kredycie na rok 1937/38 na pOJhOC dla gospodarstw rolnycli, dotkniętych klę .. 
, skami żywiołowymi. 

:A:rt. 1. !Wydatki nadzwyczajne, ustalone w 
budżecie załączonym do ustawy . skarbowej z 
dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 
1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. ~ r 23, 
poz. 147) zwiększa się w grupie A. Administra
cja, w części 12 - Ministerstwo Rolnictwa i Re
form Rolnych, w dziale 3 "Popieranie produkcji 
rolnej", w paragrafie 20 "Subwencje na pomoc 
dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami 
żywiołowymi" o sumę 500.000 zł. 

Art. 2. W budżecie załączonym do ustawy 
skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 
1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 -(Dz. U. R. 
.P. Nr 23, poz. 147) zwiększa się wpłatę do Skar-

bu Państwa w grupie B. Przedsiębiorstwa i Za
kłady, w części 12 - Ministerstwo Rolnictwa 
i Reform Rolnych, w dziale 9 "Lasy Państwo~ 
we" o kwotę 500.000 zł. 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej po
. rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 kwiet
rtia 1937 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 


