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Kancelarji Głównej i Inspektora Generalnego podle
głych Ministerstwu Spraw Zagranicznych urzędów 

, zagranicznych". 
W końcu § 4 dodaje się nowy ustęp treści na

stępującej: "Inspektor Generalny podległych Mini
sterstwu Spraw Zagranicznych orzęQów ' zagranicz
nych sprawuje nadzór nad działalnbścią administra
cyjno·finansową i gospoda,rczą placówek dyploma
tycznych i konsularnych". 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. , / 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Miriister Spraw Zagranicinych: Al. Skrzyński 

" . 
117. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 31 stycznia 1925 r. 

O przekazaniu wojewodom: nowogródzkiemu, ' 
poleskiemu, wołyńskiemu, Delegatowi Rządu 
w Wilnie " na powierzonym im obszarze oraz 
wojew()dzie białostockiemu ' w odniesieniu do 
terenu powiatów: grodzieńskiego i wołkowy': 
skiego oraz gmin wiejskich: masiewskiej, su
chopolskiej i białowieskiej niektórych upraw
nień Ministra Spraw Wewnf1trznych wzakre
sie , wykonywania nadzoru nad działalnością 

związków komunnInych. 

Na podstawie art. 7 i 9 ustawy tymczasowej 
z cln. 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz admil'li
stracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 
395) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wojewodom: nowogródzkiemu, poleskie
mu; wołyńskiemu, Delegatowi Rządu .w . Wilnie na , 
powie'rzonym im obszarze oraz wojewodzie biało
stockiemu na obszarze 'powiatów: grodzieńskiego 
i wołkowyskiego oraz gmin wiejskich: masiewskiej, 
sucho polskiej i białowiesl<iej przekazuje się nastf:pu
jące uprawnienia, zastrzeżone dotąd Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych: 

1) sprawowanie nadzoru państwowego w l·szej 
instancji nad działalnością powiatowych związków 
komunalnych z zastrzeźeniem nadal kompetencji 
Ministra Spraw' Wewnętrznych: 

a) prawa rozwiązywania sejmików i wydziałów 
powiatowych, 

b) prawa zatwierdzania uchwał sejmików w spra
wie nabywania i pozbywania nieruchomości 
oraz lokaty kapitałów, 

c) prawa zatwierdzania statutów związków spe
cjalnych; 

2) wykonywanie nadzoru w ostatniej instancji 
nad działalnośCią gmin wiejskich i miast niewydzi:::
lonych z zastrzeżeniem n:'lclal komp:::tencji· {\'\inist ra 

Spraw Wewnętrznych prawa ' zarządzenia ' wyborów 
do rad miejskich na podstawie art. 1zatządzenia 
b. Komisarza Generalnego Z. W. z dnia 25 cterwca 
1919 r., ustanawiającego regulamin wyborów do tym
czasowych rad miejskich (Dz. Urz. Z. C. Z. W. N2 7, 
poz. 48), w tych miastach, które się rządzą tymczasową 
ustawą miejską, wydaną przez Komisarza General
nego z dn_ 27 czerwca 1919 r. (Dz. Urz. Z. C.Z. 
N! 7, poz. 46). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

118. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 6 lutego 1925 r~ 

moc 

wydane w porozumieniu · z . Ministrem Spraw 
Zagr,anicznych w sprawie nabycia i utraty oby
watelstwa polskiego na skutek . opcji w mysI 
Traktatu Pokoju mif1dzy Mocarstwami. Sprzy
mierzonemi i Stowarzyszonemi i ł\ustrją pod
pisanego w St.-Germain-en-Laye10 września 

1919 r. (Dz. U. R. P. 1'(2 17, poz. 114). 

Na zasadzie art. 2, p. 3 i art. 15 ustawy z ' dnia 
20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 7, poz. 44) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Byli obywatele b.Cesarstwa flustrjackie
go, którzy na podstawie prawa swojszczyzny uzyskali 
obywatelstwo jednego z państw, jakie powstały na 
terytorjum .dawnego Cesarstwa flustrjackiego z wy
łączeniem obywatelstwa polskiego mogą w ciągu 
roku po wejściu ' w życie Traktatu t. j. do dnia 
22 sierpnia 1925 r. optować na rzecz obywatelstwa 
polskiego jeśli przed nabyciem prawa swojszczyzny 
na terytorjum jednego z pomienionych Państw po
siadali to prawo w jednej z gmin, leżącej na obsza
rze wchodzącym obecnie w skład Pąństwa Polskie
go (F\rt. 78 Traktatu). 

§ 2. Osoby narodowości polskiej, posiadające 
prawo swojszczyzny na obszarze stanowiącym część 
dawnego Cesarstwa flustrjackiego, . z wyłącżeniem 
terytorjum należącego obecnie do Państwa Polskiego .. , . ..' . , . .. 
mogą w CIągu szesclu mleslęc;y po weJsclu , w zycIe 
Traktatu t. j. do dnia 22lutegci 1925 roku dokonać 
wyboru ną rzecz obywatelstwa polskiego (flrt. 80 
Traktatu). 

§ 3; Prawo wyboru (opcji) służy wszys.tkirn 
osobom bez różnicy płci, które ' ukońcZyły z dniem 
22 sierpnia 1924r. 18 lat życia. 

Opcja mężt:l rozciąga się na żonę, opcja rodzi
ców i.vzględnie opiekunów na dzieci do Wraku życia. 

, 

, 
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§ 4. Do przyjmowania opcji powołane są: 
a) w Polsce: właściwe władze administracyjne 

I instancji, 
b) zagranicą: polskie przedstawicielstwa dy

plomatyczne i konsulaty. 

O kompetencji miejscowej rozstrzyga miejsce 
stałego pobytu. . 

§ 5. Kto pragnie skorzystać z prawa opcji 
winien złożyć władzy wskazanej w ' § 4 odpowiednie 
OśWiadczenie ustnie (protokólarnie) lub na piśmie, 
do którego dołączyć należy metrykę urodzenia względ
nie 'chrztu osoby optującej, dowód dotychczasowej, 
a w przypadku opcji na podstawie prawa swojszczy
zny (§ 1) - także i poprzedniej swojszczyzny. 

Jeśli opcja rozciąga się na inne osoby, riależy 
przedstawić także metryki urodzenia względnie chrztu 
tych osób, a dla . żony metrykę ślubu. 

Osoby, optujące na podstawie przynależności 
do narodowości polskiej (§ 2), winny wykazać, że są 
narodowości polskiej. 

§ 6. Władza odbierająca oświadczenie winna 
potwierdzić odbiór tegoż na piśmie, ustalić tożsamość 
osoby optującej, sprawdzić podane ' dane i załączniki, 
ewentualnie zażądać uzupełnienia tychże i skierować 
sprawę wraz z własnąopinją do władzy wymienio
nej w następnym paragrafie. 

§ 7. Orzecżenie co do prawności opcji , należy 
w każdym prżypadku do Ministerstwa Spraw We w
n~ttznych, które w razie przyjęcia opcji wydaje oso
bie optującej odpowiednie poświadczenie, w razie 
zaś przeciwnym-decyzję odmowną. 

§ 8. Opcja prawnie dokonana powoduje z dniem 
. jej dokonania utratę obywatelstwa dotychczasowego 
i nabycie obywatelstwa polskiego. 

. § 9. Tracą obywatelstwo polskie osoby, które 
nabyły to, obywatelstwo na podstawie prawa :swOJ
stczyzny na obszarze Państwa Polskiego,- stanowiące 
poprzednio część składową b. Cesarstwa f\ustrjac
kiego, jeśli w myśl art. 78 i 80 Traktatu dokonały 
prawa opcji na rzecz obywatelstwa jednego z Państw, 
powstałych na terytorjum b. Ces·arstwaRustrjackiego. 

. § 10. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
. nie naruszają w niczem rozporządzeriiaRady Mini
sttów z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
N2 lO, poz. 58) którem unormowano sprawę nabycia 

.' i utraty obywatelstwa polskiego przez byłych obywa· 
teli b. Cesarstwa f\ustrjackiego, mających prawo 
swojazqyzny lub stałe miejsce zamieszkania na ob
szarze Sląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

119. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z d)lia 1 ,lutego 1925 r. 

w sprawie zmiany opłaty pocztowej z, listy 
lwykłe w obrocie między Polską a Wolnetn 

Miastem Gdańskiem. 

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. 
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. N2 58, 
poz. 584) zarządza się co następuje: 

§ 1. W pozycji I taryfy ,pocztowej, dołączonej 
do rozporządzenia Jv\irlistraPrzemyslu i Handlu z dnia 
15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocz
towych, telegraficznych i telefonicznych w walucie 
złotowej (Dz. U. R. P. N2 37, poz. 397) skreśla sit:< 
w kolumnie 2-giej słowa: "do W. M. Gdań.ska do wagi 
20 gr., ponad 20 gr. do 250 gr.", w kolumnie 3-ciej: 
cyfry ,,18, 36". 

• 
§ 2. Rozporządzenie. niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze 
Rzeczypospolitej. 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroli 

120. 

Rozporządzenie M.inistra Skarbu 
, 

z dnia 5 lutego 1925 r. 

w sprawie wpłacania zaliczeń na pokrycte opłat 
z odpraw celnych. 

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów: 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314) 
zarządza si~ co następuje: . 

§ 1. Osoby, stale trudniące się ~prowadzaniern 
towarów z zagranicy lub wywozem tychże zagranice: 
mogą zg6ry wpłar;:ać zaliczenia na pokrycie op/at, 
które będą pr~ypadaly od towarów zarówno przy 
przywozie jak i przy wywozie. . 

§ 2. Osoby, chcące wpłacać zaliczenia winny 
złożyć podanie do właściwej dyrekcji ceł, która jest 
uprawniona zarządzić otwarcie im w urz~dzie cel
nym imiennego konta zaliczeniowego. 

§ 3. Z konta zaliczeniowego mogą być odpi
sywane wszelkie opłaty, przypadające według de
klaracyj celnych wzgl~dnie kwitów celnych. 

§ 4. Zaliczęnia mogą' być wpłacane do kas 
urzędów celnych, do kas skarbowych oraz do od
działów Banku Polskiego. 

§ 5. Zaliczenia mogą być wplacane do kas 
urzędów celnych raz dziennie; Powtórna wpłata 
może nastąpić tylko w wypadkach wyjątkowych za 
zgodą kierownika urzędu celnego. 


