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'lU 
DEKRET 

'l dnia 28 października 1947 r. 

, o dochodzen.iu roszczell z weksli wystawionych przed dniem g maja HH5 r. 

/ 

Na -podstawie art. 4 Ustawy Konstytu
cyjnej z -dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za
kresie działania najwyższych orqanów Rzeczy
pospo'litej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipoca 
i947 r. o upoważnieniu Rządu do wy 7dawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Ra
da Pallstwa zatwierdza, co ncstępuje: 

Art. ,t. Dla weksli, wystawionych przed 
dniem 9 maja 1945 r. i płatnych przed dniem 
1 stycznia 194.8 r., b ieg przedawnienia rosz
czeń przewidziany w ust. 1 i 2 art. 70 prawa 
weksloweqo z dnia 28 k wietnia 1936 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 37, poz. 282), o ile do dnia 25 sie[ pnia 
1939 r. mszczenia te n ie uległy przedawnie
niu, rozpoczyna s ię dnia 1 stycznia 1948 r. 

Art. 2. Weksle, wymienione Vi art. l, zwol
nione są od obowiązkn przedstawienia do 
przyjęcia, zapłaty i protestu. 

Art. 3. W postępowaniu o uznanie weksli 
wymienionych w Mt. 1, które zaginęły', za 
umorzone, wezwania przez og~oszenia w l\·foni- ł 

tor.ze Polskim przewidziane wart. 96 prawo 
wekslowego zastępuje się przez wezwania 
wywieszone w lokalu właściwego sądu. 

Art. 4. Za miejsct płatności wymienionych 
wart. 1 weksli płatnych na tych terenach 
Rzeczypospolitej Polskiej VII jej granicach 
przedwojennych, ~U óre nie weszły w skład 
obecnego obszaru Państwa, przyjmuje się 
m. st. Warszawę. 

Art. 5. Wykonanie mmejs,z.ego dekretu 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 6. Deillret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem og~'oszenia. 

~rezydent R zeczypospolitej: 
Bolesław Bicmt 

Prezes Rady MiniiSltrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk SWiqtkowski 

412 
DEKRET 

z dnia 28 października 1947 r. 

o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o .zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw 
handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlow ych. 

Na ' podstawie art. 4 Ustawy" Konstytu
cyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za
kresie działania najwyższych orqanów RzeczV
pospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 
1947 r. o upoważnieniu Rządu do wvda', .. ania 
dekre tów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Ra
da Państwa zatwierdz,a, co następuje: 

Art. 1. Wart. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 
1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przed-

, siębiorstw handlowych i zawodowe wykony
wanie cźynności handlowych (Dz .• U. R. P. 
Nr 43, poz. 220) dodaje s ię na lwńcu nowe 
zdanie w brzmieniu: "Opłat tych nie uważa 
się za koszty uzyskania przychodów w rozu
mieniu art. 10 dekretu z dnia 8 styczni.a 
1946 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. 
z 1947 r. Nr 25, poz. 99)". 

Art. 2. Wykoonanie n iniejszeqo dekretu I 
porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu, 

M~nistrowi Skarbu oraz Ministrowi Admini
stracji Publicznej - i Ministr owi Ziem Odzy
skanych. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz 

MinisterPrzemysiu i Handlu: 
Hilary Minc 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Admini~tra;;ji Publicznej: 
f Edward Osóblw-Morawskl 

Mmister Ziem· Oc!zyskanych: 
Władysław Gomułka 


