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flrl 21. Minister Robót Publ icznych może po
woływać do opinJowania w sprawach elektrycznych 
doradcze organy fachowe. 

flrt. 22. Wykonanie ustawy niniejszej należy 
do Ministra Robót Publicznych w porozumieniu 
z interesowanymi ministrami. 

ful 23. Ustawa niniejsze uzyskuje moc obo
wlązuJącrj po upływie dni 30 od jej ogłoszenia na 
całym obszarze Rzeczypospolitej z· wyjątkiem woje
wództwa śl~sklego. 

Marszałek: 
Tl'qmpazyńskl 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Minister Robót Publicznych: 
a. Narutowicz 

278. 

Ustawa 

I dnia 28 kwietnia 1922 r. 

,o umorzeniu obligacjI 5°/0 długoterminowej we
i wn~trznej poi)'czki państwowej z. r. 19~O wpł~
canych na poczet nadzw,-"czaJneJ danmy pan-

stwowej. 

M 1. qb-'lgal:j~ '?Ofo długoterminowej we
wnętrzneJ poży<tzkl państwowej z r. 1920, wpłacane 
,w myśl art. 51 u~tawy z dl'lia 16 grudnia 1921 1:., 
;0 poborze nadzwyczajnej daniny państwowej (Dz. U. 
R. P. % r. 1922 Ng 1 poz. 1) na poczet tejże da

II~ny, ulegąją natychmiastowemu umorzeniu poza 
planem umorzenia, ~ałąc~onym do art 1 ustawy 
Iz dnia 27 lutego 1 S20 r. w przedmiocie wypuszcze
nia. 5°/9 długot~rminoweJ wewnętrznej pożyczki pań
stwoweJ I r. 1920 (Oz. U. R.- P. Ng 25 poz. 152). 

flrt. 2. Wykona~ie ustawy niniejszej powierza 
sil:; MInistrowi Skarbu. 

l\rt. 3. Ustawa niniejsza wchod%i wżycIQ 
l dniem jaj ogłoszenia. 

Marszałek: 
rl'qmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Minister Skarbu: 
Micbalski 

279. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 13 kwietnia 1922 r. 

w przedmiocie rozciągni"icia mocy obowiązują-
oej ustawy o tymczasowym ustroju władz szkol
nych na województwa: nowogródzkie, wołyń
sltie i poleskie oraz na powiaty: białowieski, 
grodzieński i wołkowyski województwa biało-

stockiego. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dn. 4 lutego / 
1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego 
na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospo
litej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju 
i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 4 czerw
ca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych 
(Dz. U. R. P. N2 50 poz. 304) rozciąga się na woje
wództwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz 
na powiaty: białowieski, grodzieński, i wołkowyskj 
województwa białostockiego. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego roz: 
porządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmio- .,. 
de utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem,' 
objętyc;:h umową o preli~inaryjnym pokoju I rozej
mie podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 15 poz. 51). 

§ 3. Wykonanie nInIejszego rozporządzenia 
powierza si~ Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w zycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów 
i Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: 

Antoni Ponikowski 

280. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 26 kwi.etnia 1922 r. 

W przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązują
cej rozporządzenia rządu Rzeszy niemieckiej 
z dnia 15 stycznia 1919 r. o rraWie zabudowy 
na obszar b. dzielnicy pruskie położony w obr~-

bie b. linji demarl..:acyjnej. 

Na podstawie ętrt. 13 ustawy z dnIa 23 qerw<;1l 
1921 r. () Wp1:owadze~iu deMetów, ustaw sejmó~ . 
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wych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgod
nieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pru
skiej (Dz. U. R. P. N2 75 poz. 511) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Na obszar b. dzielnicy pruskiej poło
żony w obrębie b. Iinji demarkacyjnej rozszerza się 
moc obowiązującą rozporządzenia rządu Rzeszy nie
mieckiej z ania 15 stycznia 1919 r. o prawie zabu
dowy (Dz. Ustaw Rzeszy niem. str. 72). 

§ 2. Umowy i wpisy dotyczące prawa zabudowy 
lub też dziedzicznego prawa do budowy nie są z tego 
,powodu nieważne, że zastosowano w obrębie b. Iinji 
demarkacyjnej rozporządzenie z dnia 15 stycznia 
1919 r. już przed wejściem w życie niniejszego roz
porządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
1. dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni PonikoW5ki 

Minister Sprawiedliwości: 
Sobolewski 

281. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religjnych 
i Oświecenia Publicznego i Ministra Robót 

Publicznych 
z dnia 8 lutego 1922 r. 

w przedmiocie tymczasowych przepisów egza
minacyjnych na mierniczych przysięgłych (geo

metrów Id. II . w b. Królestwie Polskie m). 

Na podstawie p. 3 postanowienia Rady admi
nistracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 4 grudnia 
1832 r. (Zb. przep. adm. Kr. Pol. t. I. r. 1866) zarzą-
dza się co następuj e : . 

§ 1. Egz,aminy na mierniczych przysięgłych 
(geometrów kI. II) będą się odbywały przed Komisją 
Egzaminacyjną przy Politechnice Warszawskiej, po
wołaną przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. 

§ 2. Komisję Egzaminacyjną stanowią: 
1) 3 profesorowie PolitecQniki Warszawsk iej, po

wołani na wniosek Senatu f\kaclemickiego 
przez Ministra Wyznań Rel igijnych i Oświe
cenia Publicznego; 

2) delegat Ministerstwa Robót Publicznych, jako 
zastępca przewodniczącego Komisji; 

3) delegat Głóymego Urzędu Ziemskiego; 
4) mierniczy przysiE;9ły (geometra kI. II), po

wołanll przez Ministra Wyzn afl Religijnych 

i Oświecenia Publicznego na wniosek Stowa
rzyszenia Mierniczych Polskich w Warszawie. 

5) inżynier mierniczy, powołany przez Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz

. nego na wniosek Stowarzyszenia Techn'ików 
w Warszawie. 

• Przewodniczącego I\:omisji Egzaminacyjnej wy
znacza Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego na wniosek Senatu F\kademickiego Poli
techniki z pośród osób wymienionych w p. 1) ni
niejszego paragrafu. 

§ 3. Do ważności uchwał Komisji potrzebną 
jest ob~cność przynajmniej 4 członków Komisji, w tel 
liczbie przewodniczącego lub jego zastępcy. 

Uchwały Komisji zapadają większością głosów. 
W razie równego podziału głosów przeważa glol 
przewodniczącego. 

§ 4. Podania o dopuszczenłe do egzaminu 
należy ~kładać do Komisji Egzaminacyjnej. 

Do podania należy dołączyć: 
1) życiorys własnoręcznie napisany, 2) urzędowe 

świadectwo nienagannego prowadzenia się, 3) świa
dectwo złożenia egzaminu państwowego na mierni-, 
czego kI. I, względnie świadectwo ukończenia pań
stwowej szkoły mierniczej, nadającej prawa mierni
czego kI. I, lub też świadectwo, stwierdzające, że 
kandydat złożył pierwszy egzamin dyplomowy na 
jednej z politechnik polskich oraz odrobił ćwiczenia 
z miernictwa, teorji błędów i rachunku wyrównania.; 
świadectwa zagranicznych zakładów naukowych mogt1 
być uznane za równorzędn~ ze świadectwami szkół 
polskich przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 4) wiarygodne świade
ctwo, że kandydat po otrzymaniu stopnia mierni
czego kI. I, lub ukończenia studjów odbył conaj
mniej 2-letllią praktykę u mierniczego przysi~głe
go (geometry kI. 11), bądż u inżyniera mierniczego, 
bądź w państwowych lub samorządowych urz~dach 
mierniczych; w świadectwie· tem winny być wymie
nione s::.modzielne prace miernicze, wykonane przez 
kandydata w czasie praktyki. Wraz z podaniem na
leży wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 
mk.50.0oo. . 

§ 5. O dopuszczeniu do egzaminu stanowi 
Komisja Egz.aminacyjna. 

O uchwale Komisji VI sprawie dopuszczenia de> 
egzaminu kandydat winien być powiadomiony pi
semnie. 

§ 6. Przedmiotami egzaminu są: 
1) podstawy rachunku różniczkowego i całko

wego, 2) zasady geometrji wykreślnej, 3) trygonometrja 
płaska i postawy trygonometrji kulistej, 4) rachunek 
wyrównania na podstawie teorji najmniejslycli kwa
dratów, 5) miernictwo: tijangulacja (wybór punktów 
na gruncie, budowa sygnałów, pomiar podstawy, po
miar kątów instrumenta!11i optycznemi, orjentacja do 
południka, rozwiązanie i wyrównanie trójkątów), zdję
cia poligonalne i stolikowe, obliczenie i wyrównanie 
spółrzędnych, niwelacja zwykła, ścisła barometryczna 
i trygonometryczna, tachimetrja, zasady komasacji~ 
parcelacii. kolonizacji, zdjęcia miast, 6) ogólne usta 


