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przeniesionych na inne Państwa, którym przekazana 
jest część terytorjum byłej łl\onarchji f\ustro-Węgier

. skiej. 

Działo się w Paryżu , dnia piętnastego marca, 
tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku. 

Eric PHIPPS. 
Romano f\ VEZZf\Nf\. 

R. POINCf\RE. 
M. Mf\TSUDf\. 

Niżej podpisany, należycie upełnomocniony, 
, ' oświadcza w imieniu Rządu Polskiego, iż przyjmuje 
powyższe pośtanowienia. 

Działo siE:: w Paryżu, dnia piętnastego marca, 
tysiąc: dziewięćset dwudziestego trzeciego roku. 

Maurycy Zf\MOYSKI. 
I 

combant aux Etats auxquels un tetriŁoire de l'ancien· 
ne Monarchie austro·hongroise est trans fe re . 

Fait a Paris, le quinze mars mil neuf cent 
vingt-trois. 

Eric PHIPPS. 
Romano f\ VEZZf\Nf\. 

R. POINCARt 
M. MA 15U01\. 

Le soussigne, dOment autorisE:, detlare, au nom 
du Gouvernement polonais, accepter leś dispositions 
ci-dessus. 

Fait a Paris, le quinze mars mil neuf cent 
vingt-trois. 

Maurice ZflMOYSKI. 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skl'zyn$ki 

334. 

Rozporządzenie · Rady Ministrów 

z dnia 20 kwietnia 1923 r. 

., przedmiocie ustanowienia zarządu okręgO
wego lasów państwowych w Krakowie. 

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dnia 
3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz 
naczelnych (Dz. P. K. P. N2 l, poz. 1) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się zarząd okręgowy lasów 
parlstwowych w Krakowie. 

§ 2. Do właściwości terytorjc:lInej zarządu okrę
gowego lasów państwowych w Krakowie należą po
wiaty: bialski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dą
browski, gorlicki, grybowski, jasielski, krakowski, 
limanowski, mielecki, myślenicki, nowosądecki, no
wotarski, oświęcimski, pilzeński, podgórski, ropczyc~ 
ki, spisko-orawski, tarnowski, wadowicki, wielicki, 
zywiecki, będziński, częst,ochowski (z wyłączeniem 
gmin: Miedzno, Kamyk, Mykanów, Grabówka, We,
glewice i Popów), miechowski, .olkuski i pińczowski 
oraz cały obszar Województwa Sląskiego. 

§:a. Wyłącza się powiaty: bialski, bocheński, 
brzeski, chrzanO\.vski, dąbrowski, gorlicki, grybowski, 
jasielski, krakowski, limanowski, mielecki, myślenicki , 
nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, pilzeński , pod
górski , ropczyr'iski, spisko-orawski, tar,nowski, wado
wieki, wielicki, żywiecki oraz obszar Sląska Cieszyń
skiego z zakresu działania zarządu okręgowego la
sów par'istwowych we Lwowie (Dz. U. R P. f. 1920 
N2 114, poz. 753); powiaty: będziński i częstochoWSKi , 
prócz gmin: Miedzno, Kamyk, Mykanów, Grabówka. 
W~glowice i Popów - z zakresu działania zarządu 

• 

okr~gowego lasów państwowych w Warszawie (Dz. • 
U. R. P. r. 1922 N! 64, poz. 574), a pOWiaty: mie
chowski, olkuski i plńcwwskl - ż ztkresu działania 
zarządu okręgowego lasów państwoWych W Radomiu 
(Dz. U. R. P. r . . 1920 N2 114, poz. 753). 

§ 4. Do zarządu okrE:gowego lasów państwo
wych w Krakowie mają zastosoWanie postanowienia 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 
1920 r. w przedmiOcie organizacji zakreSu działania 
okręgowych zarządów lasów państwowych (Dz. U. R. P. 
NQ 114, poz. 753) ze wszelkiemi późniejszemi zmiana
mi i uzupełnieniami. 

§ 5. Obszary górnośląskiej oraz cieszyńskiej 
części Wojewófłztwa Śląskiego stanowią ' odrębne 
okrE::gi inspekqljne. Inspektorzy tych okręgów maj" 
prawo bezpośredniego korespondowania z wojewodą 
śląskim oraz wyd,awania potrzebnych zarządzeń w wy
padkach nagłych, wchodzących w zakres działania 
zarządu okręgowego lasów państwowych, a wynika' 
jący~h z konieczności zaopatrzenia- ludno'ści, prze
mysłu lub kopalni w drZewo opałowe, budulcowCl 
i kopalniane. O zarządzeniach ty~h, - o ile pt%e
kraczają one zakres d·zialania inspektora okrągowego, 
winien być niezwłocznie p.owiadomiony ~arząd okrę-
gowy lasów państwowych. \ 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza si€; Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwo-
wych. • 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W życie 
z dniem ogłos~enia. 

Prezes Rady Ministrów: . W. Sikorski 

Kierownik Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyński . 
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