
. \ 

" 

'I 

)20 D4iennik Ust~w. Poz. 239, 240 i 241. N9 ,22. 
- ---- ---.. _-_. __ ._----------~.---_.......:.~-""' ........ _~---

239. 

Rozporządzenie Minist ra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 24 sŁycznia 1924 roku 

o włączeniu wsi Zimny Zdrój gminy l\'azowsze 
powiatu iipnowskiego do gminy Obrowo tegoż 

powiatu. 

Na mocy art. 1 ustawy z d nia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiąny grZlnic oraz rozwi ązy
wania i two rzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
boru rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. NQ 86, 
poz. 770) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wieś Zimny Zdrój wyłącza. się z gminy 
wiejskiej Mazowsze i włącza do gm.iny Obrowo. 

§ 2. Rozpo,rządzen ie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 11,ipca 1924 roku. 

Minister ~pta \V Wewnętrznych: Sof tan 

240. 

Rozporządzenie Ministra ' Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 'B lutego 1924 r • . 

w sprawie. cz~ściowej zmiany rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnqtl'znych z dnia 7 czerwca 
1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 
20 s tycznia 1920 roku <> obywatelstwie Państwa 
Polsltiego oraz rozporządzenia Ministra b. Dziel- , 
nicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych z dnia 5 lutego 1921 r. w przed
miocie wykonania pomienionej ustawy na ob~ 

szarze b. dzielnicy prusl{iej . 

Na zasadzie art. · 15 ustawy z dnia 20 stycznia 
1920 r. , (Dz. U. R. P. N2 7, po,z. 44) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. f\rt. 8 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dn ia 7 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
N2 52, poz. 320) otrzymuje następujące brzmienie: 

"Władze wymienione VI ust. a) poprzedniego 
artykułu załatwiają wszystkie sprawy, dotyczące oby
watelstwa z wyjątkiem wypadków nadania i utraty 
obywatelstwa zastrzeżonych kompetencji wOjewódz tw 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. ' 

Województwa, z zastrzeżeniem zawartem w ustę
pie 1 att. 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r . . (Dz. 
P. P. P. NQ 65, poz. 395), co do stołecznego miasta 
Warszawy, załatwiają prośby o nadanie obywatelstwa 
polskiego. 

Nadanie obywatelstwa w wypadkach, o których 
Jilowa wart. 9 ustawy z dn ia 20 stycznia 1920 roku 
(Dz. 'U. R. P. N2 7, poz. 44), tudzież de cyzje w spra
wach nadan ia obywatelstwa polskiego na obszarze 
stoł. m. Warszawy i de cyzje w sprawach utraty oby
watelstwa polskiego wskutek nabycia obywatelstwa 
obcego przez form a lne nadanie go lub przez przy
jęci e u rzędu publiczne go, albo przez wstąpienie do 

służby wojskowej w parlstw'ie obcem, z za~trzeżeniem. 
wyni kającem z rozporządzenia Ministra Spraw Wew
nętrznych w porozumieniu z Min,istrem Spraw Woj
skowych ,i Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 
22 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!~ 53, poz. 374) 
wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrwych, do które· '" 
go róvmież n~leży przedkładanie Radzie , Ministrów I 

wniosków, zastllieżonych jej decyzji na zasadzie art. 11 
p. 2 wspomnianej ustawy". 

,§ 2. Rrt. 1 al. 10-13 rozporządzenia Ministra 
b. Dzie lnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 1921 r. (Dz. U. 
R. P. NQ 16, poz. 95) otrzymuje brzmien ie następujące~ 

"f\rt. 16. Rkt nadania obywatelstwa polskiego, 
jako też wszelkie orzeczenie albo p'oświadczenie, d07 

tyczące prawa obywatelstwa mogą być z urzęd ll 
unieważnione, j eśli się okaże, że okoliczności faktycz
ne, mające pod względem prawnym znaczenie istotne • 
o il e służyły władzy za podstaw ę decyzj i, są niezgod. 
ne z p,rawdą . 

Z prawa tego korzystać będzie władza zwłaszcza 
wtenczas, jeśli st rona interesowana, albo jej prawny 
zastępca, przedstawiła świadomie stan faktyczny nie~ 
zgodnie z rzeczywistością . 

U n'i eważnienie z urzędu ma nastąpić jeśli prze· 
p isy ustawy Z dnia 20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. 
N2 7, poz. 44) lub przepisy niniejszego rozporządze
niił\ zostały naruszone alb o mylnie zastosowane. ' 

. Do o rzeczenia nieważności powołane jest Mini
s terstwo Spraw Wewnętrznych, ó ile chodzi o decyzje 
jego i województw, województwa zaś o ile chodti 
o orzeczenie lub poświadczenie starostw, starostw 
grodzkich i prezydentów miast, hvorzących powiaty 
miejskie ',. 

§ 3. F\rt. 17 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 
1920 r. (Dz. U. R. P. NQ 52, poz. 320) oraz art., 1 al. 
14 - 19 rozp orządze n ia z dnia 5 lutego 1921 roku 
(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 95) otrzymuje brzmienie 
następujące: 

" f\rt. 17.' Prawo odwołania się od orzeczeń 
i zarządzeń władz, orzekających w sprawach obywa
telstwa, określa ustawa z dola 1 sierpnia 1923 roku 

, 

w sprawie środków prawnych od orzeczeń władz 
administracyjnych (Dz. U. R. P. NQ 91, poz; 712)". i'" 

§ 4. Rozporżądzenie niniejsze wchodzi w życie , 
z d niem ogłoszenia. ' 

b'linister Spraw Wewnętrznych: SoJ'tan 

241. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 29 lutego 1924 T. 

W przedmiocie zaliczkowego pokrywania kosz~ ' 
tów leczen~a chorych w szpitalach publicznych. 

, Na mocy art. 10 z'1'sadniczej ustawy sanitarnej 
z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. NQ 63 poz. 371) " 
i §. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie 


