
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

~. 300. Warszawa, Czwartek · 31 grudnia 1931 roku. Rok XIV. 

PRENUMERATA 

kwartah., 

OGtOSZENIA: 
Cena za wieru 1 mim. upaUy 
redakcyjnej po tekście 65 groszy. 
Cena za wiersz l mim. szpalty 

ogłoszeniowej 6,) gr. 
w kralu , • • • 15 złotych: 
&a granic4 ••• 20 złotych; 

Numer poiedyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 95 ~r. 
Ogłoszenia o za~ubionych doku. 

meatach 18 groszy za wyraz. 
Każde ogłoszenie najmniej 

1 złoty. 
Za terminowy (lruk o;!łoszet 
Wydawnictwo nil: odpowiada. 
Oaobom i firmom prywatny ... 
Juedytu D.a ogłoszenia i prenu-

Konle pocztowe c:&ck .... 
Nr. 1JQ, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. , 

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. meratę Wydawnictwo nie 
udziela. 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. Tel działu red. 644-05. Tel. działu 
handlowego 644- 50. Tel. prenumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp. 625-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp., w soboty do godz. 12. 

c 

TRESĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

paz. 396. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 23 grudnia 1931 roku o wartosci jednego 
·grama czystego :r;łota ' . . 

Poz. 397. Zarądzenie Minis.ra Pracy i Opie
ki Społecznej z dnia 30 grudnia 1931 r. 

Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie 
gruntów państwOwych w Krakowie na grunty 
gminne oraz gl'J,lnty i nieruchomości Zakładu Ubez· 
pieczeń Pracowników Umysłowych. (Przedruk 
z Oz. U. R. P. z dnia 15 grudnia 1931 r~, Nr. 107, 
poz. 828). 

Ustawa z 'dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie 
gruntu państwowe~o w Pr4dniku Czerwonym na 
Jfrunt prywatny w Rakowicach. (przedruk z Dz. U. 
R. P. z dnia 15 grudnia. 1931 r., Nr. 107, poz. 829). 

Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży 
~runtu Da6stwowe~o w Sopotach. (Przedruk z Oz. 
U R. P. z dnia 15 grudnia 1931 r., Nr. 107, poz. 
830). 

WYSZEDl. Z DRUKU Nr /12 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 3' GRUDNIA 1931 R .• ZAWIERAJĄCY 
T RE$ć NASIliELJJ4C4·~ 

·UST A lVY: .. '" ,. ' 

\ , . Poz-. 877 - z dnia 17 grudnia 1931 r. Ul ~fJra
tvle zmiany niekłórvch postanowień . przppi.sów o 
państwowym podafku od ni(!ruchbmo~ci w Rminach 
mielskich oraz od niektórych budynków w gmi~ 
.nach wie;.,Pich. 

Poz. 878 - z dnia 17 grudnia 19.11 r. o Ilryzy· 
sowvm dodatku do pańs.'wowego podatku nr! n;e
Tuchomo~ci w gminach miejskich oraz od niektó-
rych bud,mbów w ~minach wiejskich. . 

Poz. 879 - z dnia 17 t},rudnia 193.1 r. w spra
wit? zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o po
datku od lnkali. 

Poz. 880 - z dnia 17 grudnia 1931 r. o pań
·slwowym podatku od energii {J[ektrvc"'ne;. 

Poz. 881 - z dnia 19 grudnia 1931 r. w spra~ 
.wie zmiany ustawy z dnia 15 li.,jca 1925 r. o pań
siwowym '(łoda/ku przemysłowym. 
~ Poz. 882 - z dn;a 19 grudnIa 1931 r.o 
nad"wyczajnym podatku od niektórych za;ęć za
wodowych. 

Poz.88J - z dnia 19 grudnia 19'ł1 r. o za. 
twierdzeniu zmian statutu Banku Polskiella. 

ROZPORZl\DZENIA ,MINISTRÓW: 
. ' . 

. Poz. 884 - Pracy I ODieki SMlecznei z dnia 
30 lisfo."ada 1931 r. o tY11Jczasowych organach in- . 
.tyturv; ub~zpieczpń · ,poIDcznych. . 

. Poz. 885 ---.,. Sk(1rbu. Przem,,~łu i Handlu oraz 
Rolnidwa z dnia 19 f!mdnlff 1931r. W sprawie 
częściowe; zmiany tary'y celne;. 

- .ut a - .. . ___ i 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-:0:---

·Zarządzenia Władz N·aczelnych. 
-:0:-

396. 
OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 

z dwa 23 grudnia 1931 roku 

o · wartości jednego grama czystego złota. 

. Na podstaWie art. 16 rOJ!porządzenia Prezy. 
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 855) oraz rozporządze-

nia Ministra Skarbu z dnia 28 łistop~da 1927 r. 
w sprawie ustalenia trybu ogłaszanIa wartości 
złota (Dz. U. R P Nr 101) poz. 932)-ustalam na 
miesiąc styczeń 1932 r . wartość jedneS!o grama 
czystego zlota na pIęĆ złotych 92,44 grosu. 

Minister Skarbu: 

w z. (-) WI. Zawadzki. 

Podsekretarz Stanu. 

--:J(:-

397. 

ZARZĄDZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 30 grudma 1931 r. 

Na podstawie art. 74 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypcspolite; z dnia 29 listopada 1930 r. 
o organizacii ifunkcj·onowaniu instytucyi ubezpie
cze·ń spcłecznych (Dz. U. R P Nr 81. poz. 635), 
oraz § 12 roz.porządzenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 28 wrześma 1931 r. w 'sprawie 
reorganiżacjikas chorych (Dz. U R P Nr Q4, 
pcz. 724), ustalam na dZIeń l stycznia 11)32 r. ter
miriuruchomJe'ma · wszystkich .. kas chorych. wy
Ji1j~n!~t!Yf~~ał~~i1{!:1 r- r. ł do te~o rozporzą· 
dzeOla. ora·z tastosowa~~ia ·· 00 ty'cb 'kas pos];tnó. . 
wień rozdziału I powołrneg.o na wstępie rozpOrzą~ 
dzenia Prezydenta Rz~czypospolitei . 

Minister Pracy i ' Opieki Społecznej: 

l-l Dr. SI. Hubkki. 

--:0:--

Na mocy art. « Kon$tytucji ogłaszam ustawę OBstępU. 
jące; treści: 

USTAWA 

z dnia 7 listopada 1931 r. 

o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na 
grunty gminne oraz gruniy i nieruchomosci Zakła

du Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. 

Art. 1. Zezwala się na zamianę ; 

al między Skarbem Państwa a gminą miasta 
Krakowa: parcel. położonych w gminie katastral
nej miasta Krakowa. stanowiących własność Skar
bu Państwa , a będących w zarządzie przedsię
biorstwa "Polska Poczta. Telegraf i Telefon", 
i oznaczonych · w Dz. XIX l h. 35515. część parceli 
lk. 485'2, parceli lk. 485/13. 485/15. część parceli 
Ik. 534/1. parceli 534/3, 53511, 535 /2. 53611. 
536'2. 53711. 5~7/2, 58213. 582 '4. 58311. 
583 '2 o łącznej powierzchni 49.850 m'. i w Dz. 
XXI część parceli Ik. 642 o powierzchni 
13.840 m', na parcele. stanowiącą własność gminy 
miasta Krakowa w Dz. XV lk. 43711 o pOWierzchni 
6.178 m'; 

bl między Skarbem Państwa a Zakładem 
Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwo
wie: otrzymanej w sposób powyższy przez Skarb 
Państwa od gminy miasta Krakowa t=arceli. ozna
czonej Ik. 437 ' 1 w Dz. XV miasta Krako~a o po
wierzchni 6.178 m', na nieruchomość w Dz. XIX 
miasta Krakowa położoną Lwh. 424 ks. f:'!r. gm. 
miasta Krąkowa o powierzchni 22.908 m', wraz 
z budynkami, składami i urządzeniami. własność 
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych 
we Lwowie stanowiącą. 

Art. 2. Pisma stwierdzające umowy. wymie
nione wart. 1 lit. a) i b), są wolne od opłat stem
plowych i komul)alńych. 

. Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy poru
czasię Ministrowi" Poczt i Telegrafów w porozu-

mieniu z Ministrem Rohót Publicznych. Mini
stremPracy i Opieki Społecznej oraz Ministn~1D 
Skarbu. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi. w :tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent RzeczYP9spc;>litej: 
(-) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-I A. Prysiar. 

Minister Poczt i T elegrafów~ 
f -) Boerner. 

Minister Robót Publicznych: 
(-I Norwid Neug,ebauer. 

Minister Pracy i Opieki Społeczn~i: 
(-) Hubick'. 

.Minister Skarbu: 
(-I Jan PiłsudskI. 

fOz U. R. P. z dnia 15 grudnia 1931 r., 
Nr. 107, poz. 828). 

---::0:---

Na mocy art. 44 Konstyt~cii ogla.uam Ulta .. out .. 
puiące; treści: 

USTAWA 

z dnia 7 listopada tl)31 r. 

o zamianie gruatu paDshvowelto Vi PrądnikeCzer

wonvm na gruntpry'Watay w RakoWicatb; 

Art. 1. Zezwala się na zaÓ1ia~ęstanowiącei 
własność Skarbu Pań~twa . )::arceli gruntowej 
L k 43912 o obszarze 7 ar. 48 m"; objętej księ~ą 
gruntową gminy kat. Prą~nik C:zerwonv L. VI. h. 
106. na częśĆ' stanowiącłij własno~ć Jana Bulan
dy parceli gruntowej L k 3431 o obszar7.e t> ar. 
30,8 rn·. objętej księ~ą I!runtową ~minvk"l. · Ra
kowil'e L. w. h. 136 w granica"h miedz. oddziela
jących tę parcelę od posiadłości ~Tuntowej Mo
lendów. Zatory. Prochowsklch. Łvka, Frazikowe; 
i Bulandowiczów . 

Art. 2 Zamiana ma byĆ' dok(lnana na pod
stawie oszaco·wama obu ohiektow. a wynikająca 
z oszacowania różnica warlo~ci zamienionych 
parcel ma być pokryta w gotówce. 

Art. 3. Wykonanie ninieiszej ustawy poru
cza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z Ministrem Robót PublIcznych. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi . w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
ł ~) I lIflj;'dclt1. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) A Prysłar. 

Minister Spraw Wojskowych 
r-! J Piłsudski. 

Minister Robót Publicznych: 
(-I Norwi(J Neugebauer~ 

(Dz. U R. P. z dnia 15 grudnia 1931r .. 
Nr. 107. poz. 829). 

o 

Na mocy art. 44 Konstytucj;i ogłan.a.m Ustawę na,tę
pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 7 listopada 1931 r. 

o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotac:h. 

Art. l . Zezwala się ·. na s~rzedat parceU 
Nr . 5235'215 o powierzchni 37 m ,będącej włas
nością państwową w zarządzle przedsiębior'stwa 
"Polskie Koleje Państwowe" na obszarze Wolne
go Miasta Gdańska. zapisanej w kolejówej księ
dze gruntowej Zoppot, karta 1125. 


