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560. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 26 lipca 1922 r. 

w przedmiocie wprowadzenia' organizac:jI po
licji państwowej na obszar Ziemi Wileńskiej. 

Na podstawie art. 3 przepisów przejściowych 
do ustawy o policji państwowej z dn. 24 lipca 1919 r. 
(Dz. P. P. P. Ng 61 poz. 363) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn. 25 lipca 1922 r. (Dz. · U. R. P. 
Na 62 poz. 554) zarządza się co nast~puje: 

§ 1. Na obszar miasta Wilna i powiatów: wI
leńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego i trockie
go wprowadza się z dniem 1 lipca 1922 r. organi
zację policji państwowej, przepisaną ustawą z dn. 24 
lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. P. P. P. 
Ng 61 poz. 36-3). 

§ 2. Organizacja policji na obszarze wymIe
nionym w § 1, przeprowadzonA zgodnie z zasadami 
ustawy o policji państwowej, a w szczególności z art. 
5 tej ustawy, przystosowana zostanie do podziału 
administracyjnego tego obszaru. 

W związku z ptlwyższem ustanawia się Komen
dę Okręgową policji państwowej w Wilnie, której, 
oprócz obszarów wymienionych w § 1 niniejszego 
rozporządzenia , podporządkowane zostają powiaty: 
brasławski, dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski. Je
dnocześnie powiaty te wyłącza się z kompetencji 

. Komendy Okręgowej policji państwowej w Nowo
gródku. 

§ 3. Dotychczasowe organa państwowej służ
by bezpieczeństwa na obszarach, wymienionych 
w § 1, wciela się do policji państwowej. Wyżsi 
i niżsi funkcjonarjusze tej służby przejęci zostaną na 
etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na warun
kach, przewidzianych w ustawie o policji państwowej. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
A. l\amieński 

561. 

Rozporządzenie .Ministra Spraw 
Wewn«1trznych 

z dnia 26 lipca t 922 r. 

w przedmiocie organizacji policji państwowe) 
na Ziemi Wileńskiej. 

Na podstawie art. ·1 rozporządzenia Rady MI
nistrów z dnia 25 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P . .N'2 62, 
poz. 554), oraz art. 3 i 4 przepisów przejściowych do 
ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej 
(Dz. P. P. P. z r. 1919 N5! 61 poz. 363) zarządza si~ 
co następuje: 

§ i. Istniejące dotychczas na obszarze miasta 
Wilna i powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, śwlę
ciańskiego i trockiego organa państwowej służby 
bezpieczeństwa przejmuje się na etat Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i pod zwierzchni nadzór Mini
stra Spraw Wewnętrznych oraz wciela do policji pań
stwowej na ogólnych zasadach kwalifikacyjnych, prz.
widzianych ustawą o policji państwowej. 

§ 2. Ustanawia się Komendę Okręgową policjl 
państwowej z siedzibą w WHnie, której podporząd
kowane zostają organa policji państwowej, pełniące 
służbę na obszarach wymienionych w § 1 niniej
szego rozporządzenia. Komendzie Okręgowej w WiI~ 
nie podporządkowuje si~ również organa policji pań
stwowej, pełn iące służbę na terenie powiatów: bra
sławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wiJej
skiego przy równoczesnem wyłączeniu tych organów 
z pod kompetencji Komendy Okręgowej policji pań
stwowej w Nowogródku. 

§ 3. Na obszary, wymienione w § l niniej
szego rozporządzenia, rozciąga się moc obowiązującą 
wszystkich rozporządzeń, przepisów i instrukcji, wy
danych na podstawie ustawy O policji państwowej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem jego ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewm;trznych: 
A. l\amieński 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 1815<1 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności .H!! 30130. Cenc;l 100 mk. 

F\.dministracja Dziennika Ustaw zawiadamia pp. prenumeratorów, że cena prenumeraty za III kw. 
r. b. wynosi 1500 mk. 

Z dniem 1 lipca została wstrzymana wysyłka Dziennika prenumeratorom miejscowym zalegaJą
cym w opłaci e. 

Celem uniknięcia przerwy w wysyłce Dziennika uprasza się o wpłacanie w c:Iągu b~ m. prenu
meraty za kw. III-ewentualnie zaległej za kw. lI~do p. K. O. na konto 30130. 

Reklamacje, tyczące s ię nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika, winny być kierowane 
do miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

F\.dministracja wysyła numery powtórne tylko za opłatą. 
Listy w sprawach prenumeraty, reklamacji i t. p. należy adresować: "f\dministracja Dziennika 

UstZlw, Warszawa, Plac Krasińs~ich N5! 12". 


