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na podstawie urnowy 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 16 lipca 
1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu 
do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad 
przemysłem złotniczym· i handlem wyrobami złotni
czemi, oraz organizacji urzędów probierczych na 
obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego 
(Dz. U. R. P. N!! 70 poz. 470) rozciąga się na ob
szar województw: nowogródz,kiego, poleskiego i wo
łyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzień
skiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. 

§ 2. Uchyla się wszelkie przepisy sprzeczne 
z niniejszem rozporządzeniem obowiązujące dotych
czas na wymienionym w § 1 obszarze. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

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

Prezydent Ministrów: 
Artur $Uwiński 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Stefan Ossowskl 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
Zaczek 

571. 
" 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 11 lipca 1922 r. 

W przedmiocie likwidacji spraw inspektoratów 
pomocy rolnej we Lwowie i Krakowie. 

Na zasadzie art. 2 i 4 ustawy z dnia 3 grudnia 
1920 r. o tymczasowej organizacji władz administra
cyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Kró
lestwa Galicji i Lodomerji i W. Ks. Krakowskiem 
oraz na wchodzących VI skład Rzeczypospolitej Pol
skiej obszarach Spisza i Orawy (Dz. U. R. P. N!! 117 
poz. 768) zarządza się co następuje: 

§ 1. Zlikwidow~ie spraw, dotyczących pomo
cy rolnej na obszarze b. zaboru austrjackiego, za
łatwianych przez b. inspektoraty pomocy rolnej we 
Lwowie i Krakowie, powierza się: 

1) wojewodzie lwowskiemu w stosunku do spraw, 
załatwianych przez b. inspektorat , pomocy 
rolnej we Lwowie; 

2) wojewodzie krakowskiemu w stosunku do 
spraw, załatwianych przez b. inspektorat po
mocy rolnej w Krakowie. 

§ 2. Wojewoda lwowski ma prawo wydawania 
bezpośrednio poleceń ~ dotyczących likwidowanych 
spraw pomocy rolnej władzom administracyjnym 
i skarbowym I instancji na całym obszarze, który na
leżał do terytorjalnej właściwości inspektoratu pomo-
cy rolnej we Lwowie. l 

Wojewoda krakowski ma również prawo bezpo
średniego wydawania poleceń, dotyczących likwido
wanych spraw pom9cy rolnej, władzom administra
cyjnym i skarbowym l istancji tych obszarów obec
nego województwa lwowskiego, które należały do te
rytorjalnej właściwości inspektoratu pomocy rolne~ 
w Krakowie. 

§ 3. Wymienieni w § 1 wojewodowie winni 
uporządkować akta, rachunkowość i dokumenty, do
tyczące pomocy rolnej, udzielonej przez b. inspekto
raty pomocy rolnej we Lwowie i Krakowie, oraz 
przekazać Państwowemu Bankowi Rolnemu doku
menty, potrzebne do wyegzekwowania udzielonych 
na pomoc rolną pożyczek wraz z oprocentowaniem. 

§ 4. Wykonanie OI01eJszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych. 

Prezydent Ministrów: 
Artur $/iwiński 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowycht 
J. Raczyński 

Minister Spraw Wewn~trznych: 
A. Kamieński 
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Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 lipca 1922 r. 

w przedmiocie rozciąg\1ięcia mocy obowiązują
cej dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. o orga
nizacji urzEidów ochrony lasów na ZiemiEi Wi-

leńską· 

-Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. 
o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską 
(Dz.U. R. P. N!! 26 poz. 213) Rada Ministrów za
rządza co nast~puje: 

§ 1. Na obszar powiatów: ,wiler'iskiego, osz
miańskiego, święciańskiego, tróckiego i brasławskiego 
rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 
16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzę
dów ochrony lasów (Dz. P. P. P. N2 8, poz. 117) 
z zastosowaniem niżej podanych przepisów prze-
chodnich. -

§ 2. Do czasu mianowani!! komisarzy ochrony 
lasów obowiązki ich spełniać będą nadleśniczowie, 
wyznaczeni przez okręgowego inspektora ochrony 
lasów, w porozumieniu z naczelnikiem zarządu la
sów państwowyc:h w Wilnie. 


