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' pr~y~t)ilf!ych ~~łQnkom w p-9s~zeg.ól:ny{:h działach 
~~~~~. I . 

§ 15. Rozporządzenie niniejszę wc;łJ9.d~i w życie 
z ąniem 09ło~zenia. 

Mifli$ter Skarpu: Ja§frzęQsk; 
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1022, 

ROZPQ.r~ądzenie Ministra .Rolł}ictw.a Dóbr 
, , Państwowych 

z dnia 25 listopada 1922 r. 

Wyd~fi.ę W pqJ'o~łJJTlje.niJJ z b\inistrami: Przemy
alu i Handlu, Kolei Zelazoych, ROQót Publicz
nych i Zdrowia Publicznego w prz.ędmiocie 
~ymC~4}§Owęg9 doz.oPl weterynaryjno - policyj
i"ij.e$jp n.iHjt,an:$,ort~mi zwierząt i surowych 
produktów pochodzenia zwjer2:ęcego, przewo
żonych drogami żelaznemi i statkami na ob-

szarz.e lienJ,i Wił~ńskiej. 

Na mocy art. art. 10~3, 1094, 1100, 1107,1117, 
1142 i 1'146 ustawy I€karskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. 
Łom Km, w~danie 1905 roku) zarządza się w poro: 
winieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, KoleI 
Żelazn:ych, Robót Publlcznych i Zdrowia Publiczl1ego 
e6 następl.lje: 

§ l. . N~ ebsz;arze powiatów: wileńskie.go, osz
ffljąnskiego, świt:.ci a ńsk i.ego, trockiego i brasł~w
skiego Zi~mi Wil eńskiej stosowane będzie rozp.orzą· 
,dzęoie Ministra Rolnictwa i Dópr Państwowycji, wy
dDfl~ W popnumi.eniu z Ministra mi: Przemysłu i Han
dly, Kolej Z~ł;;lznych, Robót Publicznyi:hQraz Zdro
wia Publicznego z dn ic1 14 m aja 1920 r. w przed
miocie tymczasowe~o dozoru weterynaryjno-policyj
nego. nad transport ami zwierząt i surowych produk
tów ·po!=h.odzęnia zl.viuzęcego , przewqżonych dro
gami żelawemi i statkami ' na .obszarze \\'oje\vództw: 
bia,łostGlcki ego, kieleckiego, łódzkiego, lube lskiego 
i warszawskiego (Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248), przy-

. czem uprawnie nia przysługujące w myśl tego rozpo
rządzenia wojewodżie, przyslIJ gują n.a obszarze po
wiatów, wymienJonycb w ninjejszYm par~ar\ifje, De
lęsaŁowi Rządu. 

.§} 2. RQ]po,;ządzenie nin.ie jsze zysk~je moc 
Qbow~zują<;;ą z tłni~m ogłoszenia. 

'1inistęr R9lnictw.a i Dópr Pań~twowych: J. Raczyński 
Minister Przemysłu i Handlu: Stefan Oesowski 

M;inistęr Kolei Żelaznych.: Ludwik Zag6my~l1{]rynowski 

Minister Robót Publicznych: Łopuszą/lski 

Mini5t~r Zdrowia Publicznego; Cbodtko 
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1023. 

Rozporządzenie Ministra RQlnictw~ 
i Dóbr P~ństwowy.ch 
~ dnia 5 ~rudnia 19f~ r, 

W przedmio~ie zmiany norm pieniężnych, 'wy
mhmion.ych w punk~acn c~, d), e). f), g), h) § 5 
rozporządzenia Rady J'i'Unistrów z dnia 23 listo
pada 1920 F. P organizacji i zakresię działania 

okrttgowych zarządqw lasów państwQwych. 

Na mocy art. 27 dekretu o tymczasowej orga
f1izacj'i właqz naczelnych (Dz. P. K. P. z r. 1918 N2 1 
poz. 1) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie órgani
:zacji i zakresu dzi.a łania okrG;gowych zarządów lasów 
państwowych (Dz. U. R. P. N2 114 poJZ. 753) zimą-
cl~a się co nast~p.uje: I 

§ 1. Wymienjone w punktąch c), ej), ,e), f), g), / 
h) § 5 rot:pqrz.ądzenia Ra.dy Mini~trów J. <Jnia 23 li
stopada 1920 r, w przędmiocie or.g.anizacji j zakresu 
<:J,ziąłania okręgowych zar~.ądó\V lasów państW.Qwych 
(pz. U. R. P. N2 114 poz. 753) norIJ1Y pieni.ężne zo
stają pedwyższone do wysokości, odpowjadającej 

· wąr.tości 1000 m S, zaś w punkcie e) tegoż paragrafu 
-wartości 100 m ll ~osnowegQ .drewna użytkowego 
p średnlcy zrównanej 35 cm.- l-ej klasy warto~d we
dł\,Jg c.en t.aryfy urzędowej. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchQdzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowycht J. Racpyński 
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1024. 

Rozporządzenie Prezesa GłównegQ Urz .. du 
Ziemskie.go. 

z d nia 30 listopada 1922 r. 

wydane w poro;zumieni l,l z Ministrem Sprawie
(j li wo~(;i o ' wa i'unh:acn udzielania instytucjom 
~poważnienia dp przeprowadzania parcelacj i 
Hi~ru<;oomośGi (majątków) ziemsJ.dch, orąz o spo-

. $pbie j ej prowadzenia . 

Na mocy a rt. 3 p . . e ustawy z dn. 6 lipca 1920 
roklJ o o rganiz()cji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. 
Ng 70 pez. 461), oraz; ort. 2 rozporządzenia tymcza
sowego Rady tlij n jstrów, normuj :~cego przenoszenie 
własności nieruchomośc i zie m ski-: h z dn. 1 wrześni~ 
1919 r. (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 428) zcm:i1dza się 
co następuje: 

§ 1. Upoważnień do przeprowadzania podziału 
niefLJ~homości, będących nieruchomościami ziemskie· 
mi w rQz umi e niu art. 1 rozporządzenia tymczasowego 
Rady Min istrów I. dn, 1. września 1919 r., normują
cego przenoszenie własności n ieruchomości ziemskich, 
praz do dokonywania in nych prac ziemskich, wyko
n.cmle kt6ry~h nie jest zastrzeżone tylko organom 
państwowy":. udziel" w myśl art. 2 p. e tegoż roz-


