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USTAWA
z dnia 5 kwietnia 1939 r.
o ratyfikacji

układu

handlowego

między Polską

a

Litwą.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie I
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji ' z dniem ogłoszenia.
'
Ulkładu handlowego między RJze<:ząpospolitą Palską a Republiką Lioo1wską, podpisanego w KowPrezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki
nie dnia 22 grudnia 1938 r.
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

Art. 2. Wykonanie ustawy mmeJszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu Ministrom Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

Mini·ster Skarbu: E. Kwiatkowski
Minister Przemy,slu i Handlu: Anioni Roman

•

219
USTAWA

\

z dnia 5 kwietnia 1939r.

o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów
-

położonych

w

obrębie

gmin, w których

I

Art. 1. (1) Minist.er Przemysłu i Handlu
może ustanawiać prawo zabudowy oraz zbywać i zamieniać pozostające w jego zarządzie
grunty państwowe, zbędne dla potrzeb Pań
stwa, a położone w obrębie gmin, w których
znajdują, się handlowe porty morskie.
(2) Ustanowienie prawa zabudowy, zbycie
lub zamiana gruntów, wymienionych w ust. (1),
może być dokonywane na cele rozbudowy przemysłu, rozwoju handlu i rybołówstwa morskiego oraz budowy osiedli mieszkaniowych dla rybaków, robotników portowych i marynarzy.

(3) Minister Przemysłu i Handlu ustanawia
prawo zabudowy oraz dokonywa zbycia lub zamiany w porozumieniu 'z Ministrem Spraw Wojskowych oraz zainteresowanymi ministrami, jeżeli grunty, wymienione w ust. (1), są położone
poza granicami portów handlowych.
(4) Prawo pierwokupu, zastrzeżone przepisami o wywłaszczeniu, nie służy wywłasZ,.czone
mu co do gruntów wywłaszczonych na rzecz I
Skarbu Państwa i zbywanych na mocy przepi- '
sów ustawy niniejszej.

znajdują się

państwowych,

polskie PQrty morskie.

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r.
Nr l1,poz. 83);
2) ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych (Dz. U.
R. P. Nr 19, poz. 124);
3) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu półr
wyspu helskiego za rejon umocniony
(Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 512).

1)

Art. 4. Z dniem wejścia w zycie ustawy niniejszej traci moc obowiązująeą ustawa z dnia
18 lutego 1932 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy oraz do zbywania i zamiany gruntów pań
stwowych w Gdyni (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 138).

Art. 5. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu ź Ministrami Skarbu i Spraw Wojskowych.
Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

Art. 2. Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu ustala cenę i inne warunki sprzedaży, zamiany oraz ustanowienia prawa zabudowy.

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. MościcTti

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski
Art. 3. Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają w ni<:zym:
I Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman
I

