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szenia. Równocześnie traci moc obowiązującą roz
porządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. 
(Dz. U. 1<. P. N5! 116, poz. 1050). 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

• 652 • 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn ia 6 sierpnia 1923 r. 

O rozszerzeniu granic miasta Pło6ska. 
\ 

. Na zadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich \V po
czet miast, o taz zmiany granic miast na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. N2 19, poz. 92) 
zarządza się co nast~puje: 

. § 1. Z gminy wiejskiej Wójty-Zamoście wy
łącza sią wieś i folwark Pdeksandrowo, wieś i folwark 
Wójt y, osadę !linko vel Piaski, składającą się z dWóch 

. nieruchomości ogólnego obszaru 15 morg 207 pa~
tów, oraz . osadę "Jaskoło'.vizna" . Wymienione miej· 
scowOści włącza si~ do miasta Płorlska. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się fvlinislrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzysl>:uje moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1924 r. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewn~trznych: !\iernik 

653. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 25 lipca' 1923 r. 

W przedmiocie oehrony czystości powie~rza 
w urzędach, biurach, sklepu ch, magazynach 
i wszeUdch innych pomieszczeniach publicz-

nych. 

Na podstawie p. 8 i 10 art. 2 i art. 10 zasa
dniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. 
(Dz. P. P. P. NQ 63, poz. 371) i <::rt. 24 ustawy z dnia 
25 lipca 1919 r. \v przedmi ocie zwa!czc:.nia chorób 
zakaźnych i innych, wyst;,~puj~lcych nagminnie (Dz. 
U. R. P. MI 67, poz. 402) zarządza si~ co nast~puje: 

§ 1. Pomieszczenie Jrzędów; biur, sklepów, 
magazynów i wszelkie inne pomieszczenia publiczne 
powinny być utrzymywane w czystości. 

§ 2. Plucie na podłogę w powyższych pomiesz
czeniach jest wzbronione. 

być 

( 

§ 3. W każdem z tych pomIeszczeń powinny 
następujące urządzenia: 

1) przy wejściu-słomianka, lub inna wycieraczka 
do obuwia, 

2) szatnia, lub przynajmniej wieszak na odzież 
zwierzchnią pracowników, a VI razie znacz
nego ruchu interesantów, podobne urządze
nia i dla nich, 

3) spluwaczka z płynem odkażającym w miej
scu widocznem i przystępnem, a nad nią na 
ścianie poucżenia podług załączonego wzoru, 

4) umywalnia z wodą o ile możności bieżącą, 
mydło, ręcznik i I 

5) w ' biurach urządzenia, zabezpieczajClce pa
piery, ksiąik i i inne przedmioty od kurzu 
i pyłu (szafy, k~rtote!~i i t. p.). 

§ 4. Zarządca danego pomieszczenia, lub wy· 
znaczona przez niego w tym celu osoba, obowiąza
na jest czuwać, aby: 

1) każde pomieszczenie było codzień należycie 
zamiecione i sprzątnięte, a odkurzone i prze
wietrzane przed zaczęciem i po skończeniu 
zajęć w taki sposób, aby nie rozpylać kurzu, 

2) podłogi, ściany, okna, drzwi były dyste 
i szczelne, 

3) odtież i obuwie nie· były czyszczone w po
mieszczeniach, przeznaczonych do pracy, 

4) spluwaczki napełniane ·co rano płynem od-
każającym po wylaniu ich zawartości, . 

5) wszelkie wydaliny i przedmioty zanieczysz- . 
·czone, gnijące i w stanie rozkładu były nie- · 
zw/ocznie usuw~ne, 

ę) nie palono tytoniu VI pomieszczeniach, 
przeznaczonych dla niepalących, i 

7) dbano o utizymanie pieców i lamp w takim 
stanie , aby nle wydzielały kopciu i gazów 
szkod li wych. 

§ 5. Winni przekroczenia przeplsow rozporzą
dzenia ni:iiejszego podlegają karze VI drodze admi
nistracyjnej na podstawie art. 25 ustawy z dnia 
25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób 
zakaźnych i innych chorób występuj ących nagmin
nie (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 402), o ile czyn kary
godny nie podlega karze surowszej w myśl istnieją-
cych ustaW. . 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w dwa miesiące po jego ogłoszeniu i obowiązuje nal 

obszarze b. zoborów rosyjskiego i austrjackiego. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Buja/ski 
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Załącznik do rozp. J\\in. Zdr. 
Publ. z dn. 25 lipca 1923 r. poz. G53. 

• 
Wzór napisu ściennego ponad s pluv.:ac.zJ(ą. 

(Wymiary 30X30 dm.). 

PLUĆ tYLKO Da SPLUWf\CZKI. 

Plwocina jest rozsadnikiem 
GRUŹLICY (SUCHOT) 

WINNY PLUCIR NR PODŁOGĘ 

podlega karze administracyjnej z ort. 25 ustawy z dnia 
251Y1I-1919 r. w przedmioc i~ zwakzania chorób zakai
nych oraz innych, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 402), mianowicie grzywny do 1000 zlp. lub 

atesztu do 3 miesięcy. , 

654. • \ 

Rozpórządleni~ Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 26 Iipea 1923 r. 

VI pr,zedmioc:le przedłtizenia mocy ptautnej pa
tentów na wynalazki Oraz świadectw ochron
nych ha wzoty rysurtkOwe, n1ode!~ i znaki to
warowe, udzielonych na żasadzie poprz«i!dnio 

o~owiązujących ustaw. 

Na tnocy art. 33 dekretu z dllia 4 lutego 1919 r. 
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dn. 4 lu
tego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i mo
deli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lu tego 1919 roku 
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13, 
poz. 137-139), zarządzasi~ co następuje: 

§ 1. Termin do składania podań o patenty na 
wynalazki o ochronę wzorów rysunlwwych i modeli 
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych 
do Urzędu Patentowego Rz. P. na zasadz. ie art. 33 
dekretu z dnia ~ lutego 1919 r. o patentach na wy
nalazki, att. 15 ' dekretu z dn i<l 4 lutego 1919 roku 
o ochronie wzorów rysuhkowych i mo.deli oraz art. 23 
dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków 
towarewyćh (Dz. P. P. P . .N2 D, poz. '137---139) prze
dłużony ostatnio rozporządzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 30 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N266, poz. 518) · dla obszaru b. zaboru rosyjskiego 
do dnia 31 lipca 1923 r., przedłuża się dla tegoż ob
szaru do dnia 31 października 1923 roku. . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze Wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Przemysłu i Handlu: tv. l\ucbarski 

655. 

Rozpór'ządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 lipca 1923 r. 

w przedmiocie zmian w rozmieszcteniu EwI
dencji ka~astru podatku,gruntowego w okr~gu 

Izby skarbowej we Lwowie. 

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 t. 
o tymcza~owej organizacji władz i urzędów skarbo
wych (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Zy;ija się Ewidencję katastru podatku grun
towego I vJ Zółkwi a jej agendy przekazuje się ist
niej ę.cej E.widencji katastru podatku grur1towegq II 
w Zółkwi, wobec czego funkcjonować będzie w Zół· 
kwi jedna Ewidencja katastru podatku gruntowego. 

§ 2. Rozporządzenie nin iejsze wchodzi Vi ży~ 
de z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: li. Li~de 

656. ' 

Rozporządzenie Ministra Ska'i-bu 
z dnia 10 sierpnia 1923 r. 

\V przedmiocie . przedłużenia terminu dla przecl
siębiorstw ekspedycyjnych do załatwiania wurzĘj

dach cein.ych zleceń przyjętych od stron. 

f'b podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia '-'\i
nistra Skmbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
N2 51, poz. 314) zarządza się co następuje: 

§ 1. Termin do załatwiania w urzędach cel
nych zlecetl przyjętych od stron przez przedsiębior
stwa ekspedycyj ne, które nie otrzymają pozwolenia 
ni! załatwianie formaJr,oś:: i celnych w urzedach cel
nych, ustalony rozporządzeniem JV<dn:stra Skarbu z dnia 
6 października 1920 r. VI przedmiocie dopuskzania 
przedsiębiorsh-" ekspedycyjnych do pośrednicrwcłw za
łi:!twianiu formalności celnych (Dz: U. R. P. N2 103, ' 
poz. 656 art. 16 ust. 2), a ostatn io prZedłużony roz
porządzeniem [vI,inistra Skarbu z dnia 23 m aja 1923 r. 
(Dz. U. R. P. NQ 54,' poz. 383) przedłuża się do dnia 
1 listopada 1923 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

fv\inister Skarbu: H. Linda 
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