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455. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 1 czerwca 1927 r. 

w sprawie granic gmin na terenie b. Któlestwa 
Kongresowego, zmienionych przez b. władze 
okupacyjne niemieckie i austrjacko-węgierskie. 

Na zasadzie art. 44 ust. 6 KOf1stytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. N<2 78, poz. 443) postanawiam 
co następuje: 

Hrt. 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wew
nętrznych z · dnia 29 marca 1919 r. w przedmiocie 
przywrócenia na terenie b. Królestwa Kongresowego 
dawnych granic gmin wiejskich, zmienionych przez 
władze okupacyjne niemieckie i austrjacko-węgierskie 
(Monitor Polski z dnia 29 marca 1919 r, N2 72) obo
wiązuje od dnia jego ogłoszenia . 

. Hrt. 2. Rozporządzenia i zarządzenia władz 
okupacyjnych, włączające całe gminy wiejskie lub 
ich części do obszarów miejskich, bez względu na 
formę ich ogłoszenia oraz zarządzenia Miniitra Spraw 
Wewnętrznych, wydane na · podstawie powyższego 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
29, marca 1919 r., mają moc prawną od chwili ich 
wydania. 

ł\rt 3. Stwierdzanie i ustalanie granic gmin 
na podstawie niniejszego rozporządzenia porucza się 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

ł\rt. 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych·. 

. ł\rt. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Wojskowych: 

J. Pilsud~ki 
Minister: K. Bartel 

Minister Spraw ' Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Za/(~$ki 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 
Minister Sprawiedliwąści: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Romocki .. 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister .Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt ,j Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

456. 

RQzpąrządzenie 
Prezydenta .. Rzeczypospolitej 

z dnia 1 czerwca 1927 r. 

w sprawie zmiany niektórych postanowień usta: 
wy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świad· 

czeniach wojennych. ..' 

Na podstawie art. 44 usi. 6 Konstytucji i usta · 
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy· 
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń . 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N~ . 78, poz. 443) po§ta 
nawiam co następuje: 

. Rrt. 1. Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. OOS9-
bistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. p .. J'(g.p7, 
poz. 401) ulega następującym zmianom: . 

1) W artykule 1 po słowach : "bądź częściow.ęj 
mobilizacji" dodaje się słowa: "albo gdy tego .wy
maga interes obrony Państwa, stwierdzony uch\V~łjl 
Rady Ministrów, powziętą na wniosek Ministra Spraw 
Wojskowych"; słowa: "mogą władze państwowe" zą
stępuje się słowami: "może Państwo"; słowa: "tr.wa
nia wojny" zastępuje si,ę: słowami: "trwania jednego 
z tych stanów". __ .. 

2) ł\rtykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Z chwilą wybuchu wojny lub ogłoszenia mo

bilizacji ogólnej albo częściowej obowiązek osobi
stych świadczeń wojennych powstaje z mocy same.
go prawa. . 

W interesie obrony Państwa Rada MinistróW: 
może na wniosek Ministra Spraw Wojskowych wpro 
wadzić w drodze rozporządzenia obowiązek osobi~ 
stych świadczeń wojennych na całym obszarze .pań, 
stwa lub w· poszczególnych miejscowościach, · jćlk 
tego wzgląd na bezpieczeństwo Państwa będzie wy, 
magał. . 

Określenie terminu ustania obowiązku osobi
stych świadczeń wojennych następuje w drodze roz
porządzenia Ministra Spraw Wojskowych j Ministra 
Spraw Wewnętrznych. . ... 

Na obszarze wojennym ustanie i W razie · po;.. 
trzeby przywrócenie obowiązku osobistych śWiadqeń .. 
wojennych może nastąpić · również w drodze rozpo· 
rządzenia Naczelnego Wodza". 

3) Z punktów d, e, f artykułu 5 tworzy się 
nowe cztery punkty treści następujące}: . , 

. "d) posłowie sejmowi i senatorowie; 
e) ci urzędnicy państwowi.i samorządowi oraz 

te osoby, stale uczestniczące z mocy swego stano- .; 
wiska .lub urz~du w pracach instytucyj państwowych 
lub samorządowych, tudzież pracownicy kolei i uży
teczności publicznej, których właściwi ministrowie 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, ' 
albo gdy chodzi o obszar wojenny - z Naczelnym 
Wodzem, uznają za niezbędnych; wyjątki od tej za- . 
sady przewidują osobne ustawy; 

f) funkcjonarjusze bezpieczeństwa publicznego; 
g) cudzoziemcy: 1) zgodnie z zasadami prawa, j 

lub zwyczajów międzynarodowych albo 2) w miarę " 
wzajemności, faktycznie istniejącej lub opartej na, . 
umowie międzynarodowej" . 

4) Po arŁykul~ 6 dodąje się nowyartykuł. •. 
treści na~tępującej : . 
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"f\rt. 6-21. 
Minister Spraw Wewnętrznych moie na wnio

sek Ministra Spraw Wojskowych już w czasie pokoju 
na'łożyć na osoby, należące do pewnych zawodów 
i nie wyłączone w myśl przepisów niniejszej ustawy 
od obowiązku osobistych świadczeń wojennych, obo
wi.ązek zarejestrowania się, o ile uzna, że wiado-

-~ości powyższym wnioskiem objętych w innej dro -
dze uzyskać nie można. ' . _ .-

Rejestrację przeprowadzają władze administra-
qijne i samorządowe" _ -

- 5) - . f\rtykuł 9 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Zgłoszenie zapotrzebowań osobistych świadczeń 

wojennych winno być skierowane do władz administra
cyjnych przez władze wojskowe, upoważnione do tego 
przez Ministra Spraw Wojskowych, a na obszarze 
wOjennym - przez Naczelnego Wodza. W tych 
miejscowościach obszaru wojennego, w których wła
dze administracyjne nie urzędują, powyższe zapo
trzebowanie winno być skierOWane do dowództw 
poszczególnych oddziałów wojskowych. 
- Powołanie ludności przeprowadzają władze ad
ministracyjne i samorządowe, a w tych miejscowo
ś<:iach obszaru wojennego, w których władze te nie 
urzędują, dowództwa poszczególnych oddziałów woj
skowych". 

6) Ustęp 1 art. 10 otrzymuje następujące 
brZ'inienie: . I 

- "Zwolnienie od obowiązku osobistych świad
cień wojennych z prżyczyn, przewidzianych w po
przednich postanowieniach tej ustawy, tudzież w wy
padkach, w których powołanie spowodować może 
zagrożenie bytu rodziny, gospodarstwa, rękodzieła, 
przęmysłu lub handlu, przysługuje władzom admini
stracyjnym w toku instancyj w porozumieniu z wla
diami wojskowemi, zaś na obszarze wojennym po
werłującym władzom . wojskowym w toku instancyj. 
Tok instancyj władz wojskowych określi rozporzą
dzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskówych". 

.. 7) W ustępie 2 art. 12 po slowach: "w uzyska-
nhi pożywienia" dodaje się słowa: "dla siebie lub 
pasiy dla inwentarza pociągowego, dostarczonego 
de obsługiwania środków przewozowych", a po sło
wach: "z osobami wojskowemi" dodaje się słowa 
"lub paszę-narówni z inwentarzem pociągowym woj
skowym". 

- 8) Wart. 13 słowa: "za użycie zaś i uszko-
dzenie" zastępuje się słowami: "za zużycie zaś, zni
szczenie, uszkodzenie lub utratę". 

9) W miejsce art. 18 wstawia si~ dwa nowe 
artykuły treści następującej: 

.f\rt. 18. , 
Osobom, które wskutek decyzji władzy admi

nistracyjnej l instancji (art. 7, ust. 2, art. 9 i art. 10, 
12 i 13) czują się pokrzywdzone, przysługuje prawo 
wniesienia za pośrednictwem tych władz zażalenia 
do właściwej władzy- administracyjnej II instancji 
w ciągu dni 14 od dnia następnego po dniu zaistnie
nia pokrzywdzenia względnie doręczenia orzeczenia. 
Od ' orzeczeń zaś, wydawanych w l instancji przez 
władze wojskowe, przysługuje prawo wnoszenia za
żaleń za ich pośrednictwem do właściwych władz 
wojskowych II instancji w terminie wyżej wskaza
nym; Wniesienie zażalenia nie ma skutku odracla
jącego. 

Rozstrzygnięcie władzy administracyjnej wzglę 
dnie wojskowej II instancji winno nastąpić najdalej 
do 4 tygodni .od dnia, w którym zażalenie do tej 
władzy wpłynęło. RozstrzygnięCie to jest ostateczne. 

f\rt. 18-a. 
. Przepis art. 18 nie ma zastosowania do -rosz-

czeń z tytułu niedostaŁecznej wysokości kwoty -wy
nagrodzenia lub odszkodowania, przyznanego ' na 
podstawie niniejszej ustawy przez władze administr~
cyjne względnie wojskowe I instancji. Roszcze~~a 
te mogą być dochodzone w drodze sądowej w c.J_~
gu miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia władzy 
administracyjnej względnie wojskowej I instancji. 

Prawo to nie przysługuje osobie, która przyjęła 
wynagrodzenie lub odszkodowanie, ustalone przez 
władzę administracyjną · względnie wojskową zgodnt;e 
z postanowieniami niniejszej ustawy, bez zastrzeże -
nia dochodzenia reszty pretensji". - . 

1 O) W miejsce art. 20 wstawia się dwa lilowe 
jlrtykuły treści następującej: 

"f\rt. 20. 
Osoby, winne uchylenia się od osobistych świad 

czeń wojennych lub od wykonania zarządzeń, wyd~
nych w trybie art. 6-a niniejszej ustawy, ulegną, 
o ile czyn nie stanowi przestępstwa, zagrożonego su
rowszą karą, karze aresztu do 6-ciu tygodni lub grzyw
ny do 3.000 złotych albo obu tym karom łącznie. . ' 

Władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu, na 
wypadek niemożności ściągnięcia grzywny, karę ~a' 
stępczego aresztu według słusznego uznania. jednak 

I nie ponad 6 tygodni. 
I 

/ Rrt. 20-a. 
Do orzekania po~olane są władze administra 

cyjne I instancji. 
Skazany orzeczeniem władzy administracyjnej 

I instancji może w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie prze· 
kazania sprawy właściwemu sądowi powiatowemu 
(pokoju), który postąpi wedle przepisów postępowa
nia, obowiązujących w l instancji sądowej. Wyrok 
sądu okręgowego, wydany w drugiej instancji, jest 
prawomocny. 

Na obszarze mocy obowiązującej niemieckiej . 
ustawy postępowania karnego z roku 1877 ' stosuje 
się przepisy o policyjnych rozporządzeniach karnych. 

Do postępowania i wykonania kar w sprawach 
o przestępstwa, przewidziane wart. 20, stosuje się' 
na obszarze stanu wyjątkowego lub wojennego pc;>
stanowienia ustawy ostanie wyJątkowym względnie 
o stanie wojennym, dotyczące postępowania i wy
konani-a kar w sprawach o przestępstwa, przekaza
ne w myśl tychże ustaw orzecznictwu władz admi
nistracyjnych" . 

11) W artykule 21 po wyrazach: "Ministrem 
Prący i Opieki Społecznej" dodaje się wyrazy: "Mi
nistrem Sprawiedliwości oraz innymi zainteresowa
nymi ministrami". 

I\rt. 2 • . Upoważnia się Ministra Spraw Woj
skowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli •. 
wości " do ogłoszenia brzmienia ustawy z dnia 25 
lipca 1919 r.o osobistych świadczeniach wojennych 
(Dz. U. R. P. N2 67, poz. 401) z uwzględnieniem 
zmian, wprowadzonych niniejszem rozporządzeniem. 

/ 
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Rrt. 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza sie Ministrowi Spraw Wojskowych w poro
zumieniu z MInistrem Spraw Wewnętrznych, Mini
strem Skarbu, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem 
Pracy i Opieki Społecznej oraz innymi zaintere_so· 
wanymi ministrami. ' 

Rrt. 4. , Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem og~oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes 'Rady Ministrów i Ministt!r Spraw Woj skowych: 
J. Pilsudski 

Mińister: ,1\. Bat't~l 

prowadzenia bocznicy kolejowej podlega część par· 
celi , należącej do Jankla Skorbnika, położonej 
w Brześciu nad Bugiem przy ul. Sadowej i ul. Steckie· 
wicza 2, o obszarze 191,31 m 2• 

§ 2. Podlegająca wywłaszczehiu tżęść perceli 
podlega ' netythmiasŁóweh1u zajęciu po tlókOl'laftll! 
opisu. 

§ 3. Zarządzenie Qiniejsze wchodzi w życie 
z dni€m ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospoiitej: t. Moscicki 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: SlawojSkladkowski Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski - Minister KomunikacJi: R()mócki 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. M~ysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Ministe~ Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji : Romocki 

Min,lster Robót Publiczny,ch: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: . Dr. Jurlciewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minist~r Poczt i Telegrafów: -Boguslaw Miedziński 

457. 

Zarządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 1 czerwca 1927 r. 

w sprawie wywłaszczenia na rz'ecz Państwowe
go Monopolu Spirytusowego części parceli 
w Brześciu nad Bugiem, należącej do Jankla 

Skorbnika. 

Na podstawie' art. 1, 2 i 20 d~krętu z dnia 7 
lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczaso
wych o wywłaszczeniu przymusowem na ,użytek d(óg 
żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych 
i wodny~h oraz wszelkich urządzeń ~żyteczności pu· 
blicznej (Dz. U. R. P. N2 14, poz. 162), ąrt. 575 części 
I tomu X Zwodu Praw Rosyjskich i art. 10 ustawy 
o drogach dojazdowych do kolei żelaznych (tom XlI 
Zwodu Praw Rosyjskich -' dodatek do art. 575 usta
wy drogowej)oraż zgodnie z uchwałą Rady Mini
strów z dnia 13 maja 1927 r. zarządzam ,co nastę-
p~~ . 

§ 1. Przymusowemu wywłi;lszczeniu na rzecz 
państwowego Monopolu 5pirytusQwego celem prze-

458. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 maja 1927 r. 

o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenią Rady 
Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie 

statystyki celnej. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464) zarządza się co na
stępuje : 

§ 1. Paragraf 46 rozporządzenia Rady Mini, 
sŁrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statysty
ki celnej (Dz. U. R. ' P. N2 107, poz. 783-) otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Opłatę statystyczną uiszcza się w następującęj 
wysokości : ' 

I. Od towarów przywożonych do polskiego 
obszaru celnego drogą morsl<ą i wywożonych drogą 
morską z tegoż obszaru: 

a) 1 grosza od 1000 kg. towarów objętych: . . 
poz. 79 p. 1, 2, 3, 4 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 
1.924 r. [węgiel kamienny, brunatny, torfowy, cegiełkl 
węglowe (brykiety), węgiel drzewny, koks, torf]; . . 
poz. 66 p. 1 taryfy celnej [kamienie polne i skalne 
w stanie naturalnym, krzemień, granit, bazalt, ~war,c 
i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymaczkową 
(okrzemkowa) i inne osobno niewymienione kamię
nie i ziemie używane w przemyśle fabrycznYri:l nie
obrobione, nierozdrobnionę, chociażby wypalone, do· 
lomit surowy]; ' . . . ' 
poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne ' i 'rol
neralne, żużle, szlamy rudne w stanie rodzimYm ld.h 
wzbogacone, prażone, w ka~ałkach, proszku, -bry
kietach); 

b) 2 groszy od 1000 kg. towarów objętych: -
poz. 84 p. 1 taryfy celnej [olej skalny ciefllny nieo-
czyszczony (ropa naftowa)]; , 
poz. 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo isłal: 
stare, lane, kute; fragment i łom, szmelc, wióry, 
rpwnież prasowane opiłki i pros4ek, starę belki i szy
ny o długości 1 metr i mniej); 


