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że upoważnić d(o wyktJ!>t1 t~h zarpa<sów wy
twórnię sztucznych środków słodzącyoh posia
dającą zezwólI~e na wyrób tych środ!k,ów. 

(2) Obowiązek odprzedaży zapa~ów sztucz,
nychśrodków ~łóctiącyćh iiie dótyczy tych 
przedsiębiorstw przemysłowych, które uzyskają 
zezWolenie na używa iii e sztucżti'Y'ch środków 
słodzących do celów przemysłowych. 

(3) Minister Skarbu określi W drodze roz
(porządzenia warunki i terrllln ód'brze<łiazy ża
!pasów sztucznych środków słodzących, okre-
. ślonych w ust. (1). . . ' , . 

(4) Apteki or~zskłady materiałów aptecz
nych mogą Siprzedaw-ać aż do wyczerpania za
pasy s'ztuczn)"Ch śroqków słodzących ,pOsi~dańe 
w.: dniu og:łOSlienia dekretu nińiejszel!o upraw
nion.ym na'PYw;coin ńa warunkach. }{tóre. okteś1i 
Minislter S}{at'bu w p'orozuifuieruti z Mihistrem 
opieki Społecznej. 

Art. 4. Kłoć; Wtbrew p'rżepislOwi att. 3 nie 
z~asza. za,pasów ' sztUICzn:ych środków słodzą
crch - podle~a kiirze gfżyW~y , ód 100 ,łó 
5.000 zł. Zapasy niezgłoszone podlegają prze
padkowi. 

Art. 5. VI zakresie przestcmstwj ókr~.~jb
nych w ari. 4 de'kretu niniejszego i wart. 1M=-
110 prawa karnego skarbowego, st.q,śUj~ $~~ .ha 
obszarz.e odzyskanych . ziem . przepis)l' o.g~lne 
i ptzepisy t1tÓće'Sowe tegoż prawa. . 

Art. 6. Wykonanie d~kt~tu ninłej~~~ 
porucza się Minis trowi SkaIlbu w porozumieniu 
z właściwymi ministrami. 

Art. 7. (1) Dekret niniejszy wchQodizi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

{2} Z ooietn tym tr.śJcit ri1óiC . niSi obszarze 
odzyMtan,eh źie-in Sląska Gieszynskiego prze
pisy u.;rtaWy' z dłnla 21 ~cbiia 1937 r. <> Unormo
waniu państw6iwego inoniOpOlu lI'żmczn)"Ch środ
ków . słodzących (zbiór ustaw i i'G~ządJzeń 
patistwa czesko-słowackiego Nr 270). 

Prezydent Rź~czypospólitej: l. 'Mościcki 

Prezes Rady Mińistrów: Slawol Sklałllbwski 

Minister Skarbu: E. KwiatTiówski 
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z dnia 19 listopada: 1938 r. 

o rozci~gDięciu m~y obowiązującej niekt6ry~hak,tó,! ustawodawczych nB Odżyskane ziemie 
Śląska CIeszynsklego. , . , 

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy kon
stytucyjnej postanawiam co następuje: 

Art. l. Na odzyskane ziemie Śląska Cieszyń
,skiego rozciąga się moc obowiązującą nastęF,
jących aktów ustawooawczych wraz z poźmej
szymi zmianami: 

1) dekretu z dnia 3 stycznia 19i 9' r. o za
twierdzaniu projektó:w pomników ze stanowiska 
artystycznego (Dz. P. P. P. Nr 5, poz. 93); . 

2) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o organi
zacji· archiwów państwowych i opieoe nad archi~ 
waliami (Dz. P. P. P. Nr 14 j póz. 182); 

3) dekretu o miarach z dnia 8 lutego '1919 r. 
(Dz. U. R.. P. ż 1928 t. Nr 72, poz. 661); 

4) ustawy z dnia: 1 'sIerpnia 1919 r. (j zała
twia:niu tatargÓw zbiorowych pomiędzy praco
dawcami a pracownikami tolnymi (Dz. U. R. P. 
z 19311'. Nr 9t'J, pot. 1(0); 

5) ustawy ·z dnia 24 rpaiClziet.nika 1919 i. 
w prżedmioGie zmiany nazwisk (Dz. U. R. P. Nr 
88, poi. 478); 

6) ustaWy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w prz~myśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1933 
r. Nr 94, poz. 734); . 

7) ustawy z dnia 27 marCa 1920 r. o kole
. jach 'W (:zlisie wojny ltib ~rbzątego Piltistwtf nie
betpieez~mtwa (Dz. U. R. P. Nt 27, poz. 160J: 

8) ustawy z dnia 4 maja 1920 r. o przywró
ceniu praw utraconych wskutek przestępstw po
JJtycznych i wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 
230 i Dz. U. R. P. Nr 42, str. 698), przy czym jed
nak sŁos,uje się tryb postępowania, określony 
Vi att. 637 - 639 kodekSu postępowania karne- . 
go, i ustanawia się w tym zakresie właściwość 
Sądu- Okręgowego w Cieszynie; 

. 9) ustaw:y z 4nia 18grudnia.1920 r: ~wc~
Łach, tetegtlifacłl i teI~ł6ftach VI ćzUł~ w olfty 'lub 
grożącego Państwu niebezpieczeństwa (Dz. U. 
R. P. z 193;6 r. Nr 51, p()z. 367); 

10J ustawy ż dnia 31 tiiĄia: 1921 .r. ó :natl~
rze nad kółłitfiti par6Wy'trii (Oż. tJ; R. P. łq't Mi . 
poz . . 303) ; , ' , . 

11) Ustawy ż dńia 10 ct~rWća i921t, w 
r'z~dmi6c.ie utwbrieriia PatlsłWówegti Bafi1tiJ. 

kÓlfiego (Dz. U. R. P. ź 1932 t. Nt 111, poi. 966J: 
12) usta'Y"Y' z dnia 14 paidiięi~ka .i~l r. 

o udzie1a:niu konc;esji ,na kólej,e , żelatne' ,prywat- · , 
ne (ili. U. R. P. Nt as, pOż. M6t; 

t3i ustawy iclnia 11 maja i922 t. o .raehul"ie 
czasu (Dz. U; R. P. Nr 36, poz. 307); . . . 

14) ustawy z dnia 16 maja 1m r i o Urlópach . 
dla: praco'wIi{kÓw. tatrudfiiónych w prźemyłle 
i ha,ndlu (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 94, póz. 735)r . 

15) ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasił
ka:ch dla: rooiifi_ osób j powOła:łiyehna ŚwiO!enia 
wojskowe (Dz. U. R. P. Nr 31; pOZ. 246)a 

" 
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16) ustawy, ' zdIiia 22 czerwca 1923 r. w 
przedmioCie ~ubstancji,i ptzetw~rów odurzają
cych (Dz. tJ. R. P. Nr 72, poz. 559) ; 

· 17) ustawy z dnia 14 .grudnia 1923 r. 
o uprawnie,niąch organów wykonawczych .władz 
s~arbowych (Dz. U. R. P. z 1914 r. Nr S, poz. 
37); 

18) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (&u
~ji) panstwowych instytucyj kredytowych w 
Ba~~ Gospodarstwa Kt:ajowegó (Dz. U. RP. 
z 1936 r. Nr 59, poz. 438); . 

19) rózpdrządzenia Ptezydenta Rzeczypos
politej z dnia 27 -czerwca 1924 r.o Pocztowej 
KasteOs.zczędności (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 
545}; , 

20) r()żpo~ządzeriia Preżydenta Rzeczypos
politej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pie
niężnej (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 57-4); 

21) ustaWy z dnia 18 lipca 1924 t. w przed
,!hiocie uprawrlień Ministr,a Ptacy i Opieki Spo
łet:zrtej do Powoływania Nadzwyczajnych Komi
syj Rozjemczyoh do załatwiania zatargów ,żbio
rówydi pÓ1I).iędzy pracodawcami a pracownika
mi rólilymi (Di. U. R. P. Nr 71, pot. 686); 

22) ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o . zabez
pie~~eniu , p.a~ wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. 
a: 1932 t. Nr 58, poz. 555), z tyrti, że: 
. aj do okresu pracy, uprawniającego do za-

'siłków w myśl art. 2 ust. (1) ustawy wlicza się 
okr~s pracy, wykonywanej przed dniem wejścia 
w życie dekretu niniejszego w położonych na 
ziemiach odzyskanych przedsiębiorstwach i ża
k~adach pracy. wymienionych wart. 1 ust. (i) 
ustawy . oraz w przedsiębiorstwach i żakładach 
pracy,riie Wymienionych wart. 1 usl. (1) ustawy, 
jeżeli robotnicy tych przedsiębiorstw i zakładów 
bylj .u_be.żpiecz.~qi ona wypadelr brak.u pracy na 
podstawle przeplsow czesko-słowack1ch; 

, .. 1,) robotnicy,ktÓrym przyznano prawo do 
zasiłJtów przed dniem . 11 pa#tziernika i 938 r., 
a którzy prawa tego nie wykorzystaii, otrz~y
wać będą zasiłki na zasadach przepisów ,czesko
słowackich ; 

· 2j) ustawy z dnia 3 grudnia 1.924 r. o zwol
riieni~ od podatkÓw i opłat publicznyoh,. pa~
stwowych l samorządowych osób, korzystających 
z prilwa ekstetytotialIiości,órazszefów zawo
di:hvychpt~edstawici~lst'Y: kóhgllai'nych panstw 
obcych w Polsce (Dz. U. R. P. :Nr 112, poz. 993); 

24) ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. o zao
paŁtzeniti oś6b . szcżególńie zasłużonych oraz 
o wyj4tkowtm zaopatiietihi, nie oparJym na in
~yc~ tytułach praWiiych (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
Nt 2,pOi. 12); 

25) rozporządzenia PrezYdenta kzeczypos
politej z dnia 22 grudnia 1921 r .. ozwitiięciu 
w9pólnych ,kas sierocych (Dż. U. R. P. Nr 113, 
poz. 1001), ptzycz-y'm termm żwiliięt:ia tych kas 
oznacza się na dzień 3i g,rudnia. 1938 r.; 

· 26) rozpot'żądzenia Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 28 grtttłnia 1924r. o organizacji 
giełd (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nt 23, poz. 209)1 

l" 

27) ustawy z dnia 2 kwiethia 1926 r. (j gołę· 
biach pocztowych (Dz. U. R. P.' Nr 45, poz. 3lt); 

28) ustawy ż dnia 25 listopada 1925 .t. o,Try
burlal,e Kofupetencyjnym (Dz. U •. R. P. Nr 126, 
poz. 897); 

29) ustawy z dnia 29 marca 1-926 r. () pr.a:Wie 
autorskim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr36, poz. 260); 

30) ustawY z dnia 2 sie~nia 1926 r. o ~wął
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. 
z 1930 r. Nr 56, J1oz. 467); , 

31) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 1 lu.tego 1927 r. o ,statystyce ruchu 
naturalne~o ludności (Dz. U. R. P. Nr lO, 
poz. 76); . . ' . . 

32) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos..; 
politej z dnia 6 kwietnia 1927 r. zmiEllliającegd 
~st~w~ o zakładaniu ksiąg kolejoWyCh (Dz. U. R. 
P. Nr 35, paż. 304); 

33) rożporządzenia Prezydenta Rteczypó· 
spolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o zakazie 
tiiywania biiłłegoi iółtego fosfotu przy wyro
l5ie prźedmiotów źapalnych (Ot. U. R P. Nr 43, 
poz. 380); . 

34) rozporządzenia Prezydenta Rżecżypo
spolitej ż dnia 17 maja 1927 r. o państwowych 
zakładach chowu koni i o dostarczaniu ogierów 
dla hodowli (Dz. U. R P. z 1938 r. Nr 27 j 

poz. 246); 
35) rozporządzenia Prezydenta ' Rzeczypo

spolitej z dnia 17 maja 1927 r. o odroczeniu 
i przerwie wykonania kar pozbawienia wolno
ści or~z uchylenia ares~tu tymc,2iasowegoze 
względów wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 46, 
poz. 405); 

36) rozporządzeriia Prezydenta Rżecżypo
spolitej z dnia 18 maja 1927 r. o kaucjach skł~
danych w związku z liniową o pracę (Dz. U. R. 
P. Nr 46, poz. 409); 

37) rozporżądzenia Prezydenta Rzecżypo
sptJlitej z dnia 4 czerWca 1927 t. o oćhtotiie 
tyhku pracy (Dz. U. R P. z 1937 r. Nr 23, 
poz. 148) z tym, że: ' 

. , a) priepisów art. 3 tego rozpotżądzeriia nie 
śttjst1j~ się; . 

bj pracodawcy, którz-y' żatrtidnia)ą pracow. 
ników cudioziemskich vi chwi1i wejścia w żyde 
rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na 
podstawie art. 1 tego rozpotządzenia i zaniie
rzają zatntdniać ich nadal, obowiązani są w ćią
gu dni 30 . zgłosić podanie o zezwolenie na dal
sze zatrudnienie; 

c) datę określoną wart. 9 ust. (1) i (3) tego 
rozpor~ądzenia zastępuje się da1ą: ,,1 listopa
da lc)18 t."; 

;3~~ rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spohte) z dnia 7czetWca 1927 r. o prawie ptze4 
mysłowym (Dz. U. R P. Nr 53, poz. 468); 

" .39~ rot~orżądzenia Prezydenta Rzecżypo. 
śt')dhte) z dma. 30 czerwca 1927 r. w sprawie pró
d.i1kcj,i, przewozU i . uzywania bieH ołowhlttej, 
SIarczanu ołowiu oraz innych zwiążków ołowiu 
(Dż. U. R. P. Nr 62, poz. 544); 

40) rozporządzenia Prezydenta Rżecżypo. 
pospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach p~e. 
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mysłowo-h'łndlowych (Dz. U. R. P. z 1936 r . 
Nr 45, poz. 335); . / , ' 

41) rozporządzenia Prezydenta, ' "Rzeczypo
spolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu 
za~aźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. p,. 
Nr 77, poz. 673); 

42) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o ~ai>obiega
nin chorobom zawodowym i ich zwalczaniu 
(Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 676); t . 

43) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie 
przymusowego wycofywania z zagrożonych 
obszarów Państwa ludności i mienia (Dz. U. R. 
P. Nr 78, poz. 678); 

44) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 1 września 1927 r. o stowarzy
szeniu "Polski Czerwony Krzyż" (Dz. U. R. P. 
Nr 79, poz. 688); 

45) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 17 września 1927 r. (j Państwo
wym Instytucie Eksportowym (Dz. U. R. P. 
Nr 83, poz. 739); 

46) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 11 października 1927 r . . o emigra
cji (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 799); 

47) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku 
odstępowania- zwierząt pociągowych, wozów, 
pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów 
obrony Państwa (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 66, 
poz. 496); \ 

48) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 17 listopada 1927 r.o wystawacli 
i targach gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 102, 
poz. 884); 

49) rozporządzenia Prezydenta: Rzeczypo
spolitej z dnia 13 grudnia 1927 r.o wykonaniu 
wyroków śmierci wydanych przez sądy karne 
powszechne (Dz. U. R. P. Nr 112, poz. 947); 

. 50) rozporządzenia Prezydent~ Rzeczypo-
spolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli 
ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 64) z tym, 
że zakłady ubezpieczeń działające na obszarze 
odzyskanych ziem Sląska Cieszyńskiego, a ma
jące swą siedzibę poza granicami Państwa Pol
skiego tracą prawo do dalszego wykonywania 
działalności ubeżpieczeniowej na obszarze od- ' 
zyskanych ziem z chwilą wejścia wżycie dekre
tu niniejszego; złożone przez te zakłady poda
nia o zezwolenie na dalszą działalność ubezpie
czeniową riie powodują automatycznego prze
dłużenia prawa do ich działalnOŚCI; 

51) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o nakładaniu kaT 
porządkowych, przewidzianych ' w ustawach 
o postępowaniu sądowym, na osoby pełniące 
czynną służbę wojskową oraz o przymusowym 
sprowadzaniu tychże osób przed sądy po
wszechne (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 121); 

52) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o areszcie domo
wym (Dz. U. R. P. Nr 26, po~. 228); 

53) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o ustanowieniu 
Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych 
i Cen (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 144); . 

54) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 24 lutego 1928 ,r. w sprawie zmia
ny rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierp
nia 1915 r. o amortyzacji dokumentów (Dz. U. 
R. P. Nr 21, poz. 181); 

55) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 marca 1928r. o uregulow~niu 
wywozu kurzych jaj za granicę (Dz. U. R. P. 
Nr 27; poz. 249); . 

56) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 marca 1928 'r. o opiece nad za
bytkami (Dz. U. ~. P. Nr 29, poz. 265); 

57) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 marca 1928 r. o wojskowY9h 
zasiłka'ch wojennych (Dz. U. R. P. Nr ' 29, 
poz. 268); 

5S) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu 
byłych skazańców politycznych (Dz. U. R. P. 
z ·1931 r. Nr 47, poz. 406); 

59) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeń
stwie i higienie pracy (Dz. U. R. P. Nr ' 35, 
poz. 325) i 

60) tozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- _ 
spolitej z dnia . 17 marca 1928 r. w sprawie sta
tutów towarzystw kredytowych ziemskich i 
miejskich oraz zmia:ny statutów instytucyj kre
dytowych, zatwierdzonych :w drodze ustawo
dawczej przez b. władze zaborcze (Dz. U. R. R 
Nr 35, poz. 326); . 

61) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bat)
kowym (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 321) z wyjąt
kiem art. 105 - 1016; przy czym do przedsię
biorstw bankowych będących spółkami akcyj
nymi stosuje się przepis art. 310 rozpQrządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 
1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. R. P. Nr 57, 
poz.502)j 

62) rozpO'l'ządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. Q zagosP«laro
waniu lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 36, 
poz. 336); 

63) rQzporządzenia Prezydenta Rzecozyp,o
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym 
zastawie rolniczym (Dz. U. R. P. Nr 38, 
poz. 360)j 

64) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku P.ań
stwa do Wschodniegg Kościoła Staroobrzędo
wego, nie posiadającego hierarchii duchownej 
(Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 363); 

65) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928r. o ochronie wy
nalazków, wzorów i znaków towarówych(Dz. 
U. R. P. Nr 39, poz. 384); 

66) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwie

. rząt (Dz. U. R. P; ' z 1932 r. Nr 42, poz. 417).; 
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, 67) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwie
rząt rzeźnych i mięsa {Dz. U. R. P. z 1933r. 
Nr 60, poz. 454); . 

'. ' 68) ustawy z dnia 22 marca 1929 r. o zmia
nie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nie 
licujących z godnością człowieka (Dz. U. R. P. 
z 1930 r. Nr 3, poz. 16); 

69) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo gór
nicze (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 654); 

70) ustawy z dnia 21 marca 1931 r. Q ogra
niczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu 
napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa) 
(Di. U. R. P. Nr 51, poz. 423); 

71) ustawy ·z dnia 7listQpada 1931 r. onaa
zwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych 
rezerwy i pospolitegQ ruszenia oraz sprzętu 
woOjskowegQ w czasie pokoju (Dz. U.R. P. 
Nr 105, poz. 811); 
. 72) ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. Q pu
blicznym posługiwaniu się odznaczeniami, uzy
skanymi za granicą na wystawach . gospodar
czych (Dz. U. R. P. Nr 105, poz. 813); 

. 73) ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. Q sto
sunkach . prawnych w obszarach warownyoh 
i ' rejonach umocnionych (Dz. U. R. P. Nr 19, 
poz. 124); 

74) ustawy z dnia 25 lutegQ 1932 r. Q drQ
gach lądowych i drogach wodnych -śródlądo

. wych w czasie wojny lub 'grożącego Państwu 
niebezpieczeństwa (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 230); 

75) ustawy z dnia 25 lutego 1932 r.o prze
noszeniu portfeli ubezpieczeniowych (Dz. U. R. 
P. Nr 26, poz. 231); 

76) ustawy z dnia N marca 1932 r. Q re
,jestrOowym zastawie drzewnym (Dz. U. R. P. 
Nr 31, poz. 317); . 
. " 77) ustawy z dnia 14 marca 1932 r. Q za
robkowym przewozie osób i towarów poj-azda

' nii mecha.nicznymi (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 336) 
z wyjątkiem art. 10 i 13; 

78) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. okon
cesjach na koleje znaczenia miejsco,wegQ i kQ
leje miejskie (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 391); 
.. ' .', 79) ustawy z dnia 18 marca 1932 r. ' Q bez

' płatnym dostarczaniu dników dla celów biblio
tecznych i urzędQwej rejestracji (Dz. U. R. P., 
Nr 33, poz. 347); 
.. ' 80) ustawy z dnia · 18 marca 1932 r. w spra

wie regulowania stosunków w przemyśle nafto
wym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 7, poz. 83); 
' 81) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. Q opłatach 
ód uprawnień górniczych (Dz. U. R. P. Nr 56, 
poz. 543); 

82) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej ź dnia 21 października 1932 r. Q wykQ
nyWaniu egzekucji z nieruchomości przez Pań
śhvowy Bank RQlny . (Dz. U. R. P. Nr 91, 
poz. 769); 

83) • rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 27 października 1932 r.Qupraw
nieniach niektórych towarzystw kredytowych 

ziemskich i miejskich oraz banków hipotec,z
nych przy przeprowadzaniu egzekucii z nieru
chomości ,(Oz. U. R. P. Nr 94, poz. 812); 

84) ustawy z dnia 15 lutego 1933 r.Q do
stawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, 
samorządu oraz instytucyj prawa publicznegQ 
(Dz. U. R. P. Nr 19, poź. 127); 

85) ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiór
kach ptiblicznych (Dz. U. R. ,P. Nr 22, poz. 16J); 

86) ustawy z dnia 15 marca 1933 r. Q szko
łach akademickIch (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, 
poz. 6); 
. . 87) ustawy ,z dnia 16 marca 1933 r. o Fun- 

duszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 163), z wy-
jątkiem przepisów rozdziału III; . 

88) ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o roz
porządzeniachostaŁniej woli osóh wojskowych 
(Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 262); 

89) ustawy ·z dnia 22 marca 1933 r. o za
robkowym przewozie os'ób pojazdami mecha
nicznymi w obrębie gminy miejskiej (Dz. U. R. 
P. Nr 32, poz. 273) z wyjątkiem art. 10 .i 12; 

90) ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nad
zorze nad zbiornikami pod ciśnieniem (Dz. U. 
R. P. Nr 28, poz. 234); 

91) ustawy ,z dnia 28 marca 1933 r. o biu
rach pisania podań oraz () zakazie udzielania 
p.orad prawnych i prOwadzenia cudzych spraw 
(Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 269); 

. 92) ustawy z ania 28 marca 1933 r. Q kar-
telach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 270); 

93) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. Q o-pie
ce nad muzeami publicznymi (Dz. U. R P. 
Nr 3~, poz. 279); . 

. 94) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o gro
"bach i 'puentarzach wojennych (Dz. U. R. P. 
Nr 39, poz. 311); 

95) ustawy z dnia 29 marca 1933 r. w spra
wie wys,okQści odsetek Qd wkładów i innych 
lokat pieniężnych 'W komunalnych kasach 
oOszczędności i spółdzielniach (Dz. U. R. P. 
Nr 29, poz. 255); 

96) rozporządlenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 27 października 1933 r; - PrawQ 
Q publicznych przedsięwzięciach rozrywko
wych (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 632); 

97) rQzporządzenia Prezydenta Rzecżypo
. spolitei z dnia 27 paździe.rnika 1933 r. o izbach 
rzemieślniczych i ich związku (Dz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 638); 

98) rozporządzenia- Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 27 października 1933r. w spra
wie uregulowania Qbrotu zwierzętami gospo
darskimi i drobiem QrazQbrotu hurtoOwego mię
sem (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 639); 

99) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosz
tach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (Dz. 
U. R. P. Nr:85 , poz. 643); 

100) rozporządzenia Prezydenta Rze~zypo
spolitej z dnia 27 października 1933 r. w spra
wie regulowania stosunków w hutnictwie że
laznym i innych metali (Dz. U. R. P. Nr 85, 
poz. 647); 
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tOl) u~tąwy z QPif\. 9 marci'J. 19:14 r , !) Q?:n1l:
{:j2i~mju wyrl?hQw wytw:órQ7;ości p.gl~i~j (~z. U. 
R. P. Nr ~1, poz. ~73), . 

10~) ustaWy 1; d,nia lQ marc.a 1934 r. 
Q (ll,;oronię przyr-oay (Dz. U. R. P. Nr ~l. 
pot. :?74); 
" 103) ustawy ~ ę.llią 1S w.arGa t934 r. o od
fl~hłJliU puaflWU, akłądów, ~ądr~ewię,nią i ro
hM zi~qlnyęh qd' linii kQ1eif>wych orą7; Q Pąlląch 
<;tQ~r~I}nyQh prz;el:.i~qżarQwyc;:h izasłpniiQh od
,nun.:nyęh ' (D~. t,J. R P. Nr 28, po~. ~20)j 

104) ustawy z dnia 13 marca 1934 ' r, Q fil:' 
mfl,~h i ięh wyświętl!lniq (pz, U. R. P. Nr 36, 
VQz. 3413) i ' -

1 05) rOzPQr~ąfl~enia, Prezydenta. R2;ęC~YPQ
~PQlitej ~ d~ią 17 c~erwc;a 1934 r. w ~prawie 
Q~Qb ~ągrE\żąjąc.yc .. l\ be~pieczęństwu, ljpgkQjgwi 
i porządkowi public~nem"(pz. l,J. R. P. Nr ~Q, 
PQ2;. 473) I ' 

106) rO:?PQr?;il:d;i$~Dia Pręzygenta R:?ęc?;ypO
~PQlitej z (jpia 24 wT2f,e~n~a 1934 f, Prąw.o O' po
stępęwilniu wywłą~ąC;:l.:ęniQwym Uh, U. R. p. 
Nr '86. pę~. 776)j , 

107) rQzpoJ'lllądi!;enia Pręzydenta Rze<;zypo
spolitej z dnia 24 wrZeŚll11l 1934 r. ę wywłasjf:
'ffiłlliu na ęęlę kolęj~wę (Oz. U. R! P. Nr \ 86, 
llQ~. 777); 

, 108) rę~pO~;<łąd~(mi{l ~reHdeIltą }be~~YP'ę-
spolitej z dnia 24 Pll~tb;ierflłką. 1934 f· Q whu;
nQ~ci lokaJl (Di!:. U. R. F, Nr 94. PQi. 818); 

" 109) rozporządzenia Prezydentą R;teczypo
spolitej z dnia 24 paidziel'uika 1934 r. O usta
laniu nazw miejięowości i o numeracji nieru
chomości (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 8S0); 

110) rQ;-.porządzenia Pl'e21ydenta Rzęc~ypQ
spolitej z dnIa 24 października 19~4 r. -r- Prawo 
o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 8§4); 

11 O rQ~PQrząd~enill Pręzyąenta Rzeczypo
$l'olitej ~ dnla 24 patdzłernika 19~4 f. o osgbi
,tych ~wiadc;zenia(;h wQj~nnych (Dz.U. R. P. 
Nr 95, poz. 858); 

112) ro:z;porządzęnia PrFHdenta R;;ęc;zypo
spoliłef z c1nla 2.4 paźd2;ięrni~1;\ 19~4 r. ę rze
ę"iowych świadezęniach wojennych (Dz, U. R. P. 
Nr 93. po:z; , a~9); , 

113) ro:z;porządzenia Prezydenta R~ęc;zypo
~politei z Qnia 24 paźQzierni~~. 1934; r. o kpmu
nalnych kasach oszczęd!l0~el (Dz. U. R. P. 

\ Nr 95, poz. 860); 
114) ro:z;porządzęnia Prezydenta Ri';ęc;zypo

spolitej z dnfa24 października 19~4 r. opo$red
nicŁ;vie ubezpięczeniowYJIl (Dz. U. R. P. Nf 96, 
poz. 864); , 

115) u$taWy z gnią. 16 Jllircil 19.33 1.', o wY
konywąniu przeWO~\1 osób kolejami u7.ytku 
prywatnego (Oz. U. R. P. Nr 44, pęz . 1(4); 

11p) \1~tą.wy z dnia 4t) marca 1935 r. o kla
syfikacji gruntów dla podatku gnmtowęgo (Oz. 
U.R. p, Nr 27, poz, 20S); 

117} dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
#'; dnią ],7 sierpnia 19S5 r . Q przewozie emlJ!fan
tów dQ krajów ;z;aocę.ąlllc~nych . (Oz. U. R. p. 
Nr 66, poz. 414); I 

t tS) deltretu Pręzydenta Rzeczypospolitej 
~ d,p.ią 2 paźQziernUc.a 1935 r. o odr.:n1.J.kach 
i mundurą.ch' (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 455); 

119) dekretu Prezydenta R:?ęezypo~poIUęj 
?; gn~<! ~ gr1,lgni.a 1935 r. o re~ulowanilł gospo- , 
d3rlq c;}łllc.tqWęJ i burq,czaneJ (Dz, U. R. P. 
~ 193/S ,r. Nr 83, poz. 56'1); 

120) dekretu Prezyqęnta R~ec?iyp6IiPQlitej 
~ dnią 3 gr1,1gnjil 1935 r. o , wy:?okoścł oqsetek 
u~taVlQwych (D~ . U , R. p. Nr 88, PQ~. S4~); 

121) qęlcreht rrę~yclęntil RzęQzYPQspolłtej 
?; dlli~ l4 $Łyczll,iEl J9~6 r. o pp;ędsłęblor~twach 
:t;bięrC!uią i mi?;~ęlilPła infqr m3CY! q §to~l.mką~h 
gQllłHHhH'C?1YGh mł;. U, lt p. Nr' J., poz. t61; , 

122) ustawy z Qnia 9 kw{ętnhl 1936 r. o Y'*y
[:ilł prQQi lr~ę~ w~rtQwników GywUnych. bę
dł\cygh [lQ . na~b;(m~m MinMęn;twa. Spraw Wqj
~kowych (Dz. U, R" p. Nr 2$, PQz. 2.21); 

1~3) Y/lt!lwy ~ dnIa? kwietnia 19~6 r, 9 Qq
żnaczeniach cudzozłemskich(D~. U, R, P. Nr 34, 
poz. 4Dl); 
, l~4.)\ł~t{lWY 2; qpja 17 kW{~tIli3 19~Q r. o 
\\bQju ?1Więq;ąt gQ§p.{>dgr~ki<;h W rzętnl.{lch(D~. 
U. R. P. Nr ;Z9, PQZ, ~37L 

1:?5} u~tawy ?;' dnią 21 kwiętnię, t 936 r. o sto
§\\n~" p~pstwa dQ 1"tu~ułmań~k.ięj{o Zwią~ku 
ReUgii~egg w f{~ęczyp-QIlPQłitęj Ppls'Kięj (P.~. U. 
R. P . Nr 30. poz. 240); , 

l26) \J!ltawy 1; dnia ~1 kwietnię, 1936 r. o 
Iltqllunk.ll Pańłltwa Qg Kąratm~kię~g Zwhl-~ku 
Ręli~ih:}eg9 w R~ęcz;ypO::l110UŁęj PQ15kięJ (D1:~ U. , 
R. P. Nr lO, poz, 241); 

1~7) lIstiwy ~ dni~ H lipcę. 1936 r. Q zale
~iap'iu ~jektqrych nieutytków (D z; , U. lt p. 
Nr 56. poz. 406); , 

128) dęlm;łu Pręzydentą. Rz;eQ~YPQllpo1itej 
J: Q~ią 22 września 1936 r. q słutble pracy mło
dzieży (Dz. U. R. P. Nr 72, PQł, ~15}i 
, 1~9) dękrę~~ PreHclentą ~:?:e(;iYPQ~po1itej 

?: 9pi{l 30 września 1936 r. o państwowYm go
~poc:ląr~twie le~nYJll (D:<;. U. R. P. Nr " S" 
poz. 533); 

130) dęluetu Prę~ydenta RzeczYPQ$politej 
z dpła 25 listQpada 1936 1". 6 !!tqs~Jlku Pań~twa 
do I<Q~cioła Ew~lft~ęlięk~~Aqgsb\ll'skłęgo W: R.zę
czyposl'olitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 88, 
pę,.:. 613); " 

131) uatawy 55 dnia 23 iŁye~nła 19:)7 ~. o 
oohotniczych lołaoh ćwkzebnyęh (Dz. U. R. P. 
Nr 6, poz. 48); 

, 132) ułłąwy l Cblią ~2 llltegf) 19.37 " o sta-
nie wyhltkflWYID f Dł. U, R P. Nr 17. J)ęl. lQS); 

133) ulŁiiWY z dnia 16 marca lQ37 r. o Pań
, IItwowym Instytucie. NlłukQwym GOIPQdllrstwa 
WleJ.kiego (D~. U. R. P. Nr '!U, pen:. l:a9}t 

134) ulltawy z dnlą 14 kwietnia 11)3'1 1', o 
szkodnictwie leśnym i polny'm (Dz. U. R. p. 
Nr 30. p02;. 224)1 

135) ulltawy z dnia 14, kwi~tnła 193'1 1', o 
ukł~daęh zbiorowych PNlCy (Dz. U. R. P. Nr 31, 
poz. 242); 

136) ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o 
skraeanlu C.~M\1 pracy w g6rniętwię w4łg1Qwynl 
(o.z. U. R. P. Nr 31, po~. 243); 
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. 1~7) !.l~tąWY ~ ąn.ia 8 stycznia t 938 r. 
(1 pghręgtę ę:Iląk1.1. i n~z~ C?;erwqnegg l{q;yża 
oraz' godła Zwją~lcq SzwajcarskięgQ (Oz. C. 
R. P. Nr ~, poz. 12); , 
,. 118) ustawy z ania 18 lutego 1938 r. o 
pueąsię~iarątwach, wymagających szczegól
ne~o zaqt~nła (Dz. U. R. p. Nr 12, paz. 79); . 

139) ąs.tawy z ania, 2§ marca 193ą r. o wy
twarzaniu i baBdłu aewoejonali~llli i przeqmio
ta:ąl! kuHu religijnego (Dz. U. R. P. Nr 19, 
po,. H9); . 
- 140) ustawy z ~nia 96 marca ~938 r. o obro
ole ęleJem skalnym (1)z. U. R. P. Nr 21, poz. 
167); , 

141) ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o po
Ibawiąniu ębYW"t~l~twą (O~. U. R. P, Nr 22, 
POi, 19U, . 
. 14~) YII\ąWY ~ d.~łł 9 kwieiniil, 1938 r. 
Q ymp,ri;l;łniy DfV\łI~tłV.!P~ąWP.Yfilh wier~yłęln@ici 
Jł~mtwQwych (O~, U, R, p, NI' 26. po~. ~28)1 
.. 1-13) Y§tł'WY z dni" as kwiętl.li§ 1938 r· 9 rę
jutrowfęq p~ąwąęp \,~@ęzQwygh qą pęja?id3eh 
m'9b'lłu~:~pyęb (Ori, U, B, P, N .. 3&, po~. JOa). 

Art.Z. Rada M.injstn~w m.oŻę w prodze 
rqzporządzęń ~ydawać przęP\sY pr;l;ęj$C;:IQWe 
l ąz~~d,niające. zwi~zane ~ n)~cią. griięc.h~m pp
wyżs?;ych ~któw ustawodawczych ną pq~y&ka
tlę zięmie. 

Art. 3. Wykonanie . dekretu ,niniejszego 
P9rt,t~~ą się Prę~es()w~ Racly .M.ini~trQw oraz 
właś<;;iwY!ll 1JlinistrOom. 

Art! 4~ De~ręt pitliejszy wchodzi w ~YlJie 
~ qllięm ogł9gęnia, z wyjątkie~: 

~) ~J't. 1 plłt ~), ~tpry węhędzi W~yQie 
. g qlllem J styc~llijl 19J9 r.; 

2) art. 1 pkt 136), który wchodzi w życie 
~ dn.ient 1 IJl~rca ' 1939 r, i 

3) art. 6, 71 8, 9 136 ustawy, wymiep,iQp,~j 
w ąrt, 1 pkt ~2), ktpre wchpqzą W żyQ~e 
z clniem 1 stycżnia 19~9 r. . 

:Pfęzy~ent Ri~czypospolitęj: l. Mośęicki 
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~ d,nia 19 liitop~ulą 193~r. 

• ..ouiępięciu Da odzyskane ziemie Sląsk,Cie$zyński~gQ przeplsów o reformie .. oln~i. 

Na podstawie art. 55 ust; (2) ustawy kon
stytucyjnej postanawiam co następuje: 

Alt. 1. NI QdJ;Yłlk~~e ~iętnie $l{\!!~łl Cie
~yJiskifJ,,() "QzciłlZ~ ~ę Ql()f.l ł)bQ.wiąliluląeą JUl
,I,ęf\łjł\Q~cb t:któw ~stą.wod~wc~YQh wr~~, ~ pói
DtłłJązy'-1.l,. ~quap.~ml; 

1) ",stawy iii dnia 28 grudnia 1925 r. o wy
konani\ł ref()rmy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr l, poz. 111 

2) ro,:por2ądzenia Pre21ydenta Rzeczypo
spolitej ~ cjnia 19 listopada 1927 r. o likwidaeji 
umów ·(b:łedawnycp, dotyczących ~runtów par
celowanych (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 909); 

3) rozporządzenia Prezyclentą ~~eczypo-
, spolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach 
p,łaluania i wykonania pl.nów parcelacyjnych 
i wykazów imiennych nieruchomości, podlegają
<lyeh wykupowi na cele reformy polne; (Dz. U. 
~ł P. Nr t1~, poz. 973h 

4) rozporządzenia Prezydenta Rzeezypo
apolit~i z dnhl ai ilrl,łdAi" 194ł7 f· a \J.re~tdQwaniu 
clf~~ą.róW' i wt~r~yt~lQQ$oi, clrJ,tących JlIJ. Pf~y
IU1.\SQWO wykJ.J.pionych niert.tc;bomością.ch ~ie1P
,kich (Dł, U, R. P. ~ 19~8 r. Nr 3, po~. 22h 

5) rozpGrząd2;enia Prezydenta Rzeezypo
spolitej z dnia 24 lute gę 1928 1'. W sprawie par
celacji gruntów państwowych (Dz. U. R. P. 
Nr 2a, po~. 198); 

~) rQzpor~ą~ęllią Pr~zydenta R;IIeQ~YPo
ipolitej ~ d.nia 24 lut9i1Q. 19;aS r. 9 wyłąCijniu 

grqp.tów ną celę gospodarstwa leśnego (Oz. U .. 
R. p, Nr ;'!3. p02;. 203), 

7} rQ~por~i\dzenia Pre~ydęnta R(:ęc~yPP
spoHtej i dllia Q mar«;;a 1928r. Q, skutki,l,ch ną.r\l
~zęnii!. przepi~ów przy parcelacH prywat~ej (Dz. 
U. R P. Nr 27, Pęz. 247); 

8) fę~PQr2;ąd~~nja Prę?lYdeota R.1i~q~ypp- . 
IiPQlitęj ~ dllia '1 IIJ.area 1928 r. o pow{)dztwie 
cywiląym, ' o ods;t;kodowanie z tytqłu wynągfp
d,:ep,ia za ni~l'uchQlJlQśQ pr~ymUSQW() wykupio
łlą lub pr~ejętą na rzęe~ Państw@. tD~. U. R. P. 
Nr ~7, ' p02;. 253); 

9) rozporządzenia Pre~ydenta Rzeczypo
~politej ~ dnia 16 marca 1925 ,. () \1J)l'łlwnie
niach sh,l~by folwa:rc~nej przy parcęlacji w 
l!:.wią~ku :?; po~t~P9W'ąJlięm ~calęniowyro (Di. 
U. R. P. Nr 34, P()~. 317); 

. IQ) ustawy z dnja 13 lutego 1932 r. o ui~VI
pią.pill biPQtec:znYIll zezwoleń , na p~rcelae,ję 
gruntów (Dz. U. R. P. Nr 16, po~. 95); 

Ul u!>t~wy ~ d~ia 9 lllaXCjl 1932. r. O Fundu
~Zl,ł Obrotowym Ręlormy Rolnej (D~. U. R. p. 
2. 1934 r. Nr 40, poz. 364); , 

12) ustawy z dnia 17 marca 1933 r. Q uproąz
c~enmch. stQ$owanych pr~y regulacji hipotek 
R.l łl.rcelpwanych aruntQW państwowych (Oz. U. 
R. p. Nr 22, poz. 166); 

13) uatawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. 
.Q ograniczeniu obrotu nie.rueho~Q~ciami po
wlitałymi z parcęlaęji (Dz. U. R. P. Nr 36, pgz. 
272). 




