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na . odbiorcę w wypadku, gdy przesyłkę pocztową 
z uszkodzoną lub brakującą zawartością przyjmie 
i. odbiór danej przesyłki pokwituje z zastrzeżeniem 
;iądania odszkodowania. 

Za nadawcę przekazów pobraniowych lub zle· 
ceniowych uważa się nadawcę przesyłki, obciążonej 
pobraniem lub zleceniem. 

Rrt. 13. Roszczenie o odszkodowanie za prze· 
syłki pocztowe musi być wniesione na poczcie w okre
sie 6 miesi~cy przez osobę, mającą prawo do od
szkodowania, na druku pocztowym, używanym do 
reklamacji przesyłek, lub w osobnem piśmie. Okres 
6 miesięcy rozpoczyna się od dnia następnego po 
.nadaniu przesyłki. Roszczenie gaśnie przez sam upływ 
powyższego okresu . 

. Terminy do zgłoszenia roszczenia o zwrot opłat 
telegraficznych i telefonicznych określa ordynacja te
legraficzna i telefoniczna. 

Rrt. 14. Prawo żądania zwrotu pieniędzy zna
lezionych w niedoręczai nych przesyłkach pocztowych, 
niedoręczalnych kwot przekazowych tudzież wypłaty 
kwot, uzyskanych za sprzedane przedmioty, zawarte 
VI przesyłkach pocztowych, ulega przedawnieniu po 
upływie trzech lat, licząc od dnia następującego po 
dniu nadania przesyłki. . 

Sumy przedawnione przepadają na rzecz Skar
bu Państwa. 

Rrt. 15. ' Do załatwiania imieniem Skarbu Pań
stwa roszczeń o odszkodowanie powołane są dyrek· 
cje poczt i telegrafów. 

Odszkodowanie . wypłaca się uprawnionemu po 
stwierdzeniu odpowiedzialności Skarbu Państwa i usta
leniu wysokości odszkodowania. 

O ile dyrekcja poczt i telegrafów nie uwzględ
ni w całości lub tylko częściowo uwzględni roszczę
Jlie o odszkodowanie, służy poszkodowanemu prawo 
dochodzenia roszczenia na drodze prawa - w termi
nie 3 miesięcy od dnia doręczenia odnośnej decyzji 
dyrekcji poczt i telegrafów. 

Rrt. 16. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Poczt i Telegrafów. 

Rrt. 17. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy
pospolitej. Z dniem tym traci moc obowiązującą roz
porządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 
sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności za
rządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i te
legramy (Dz. U. R. P. N:! 78, poz. 441), ustęp trzeci, 
czwarty i piąty art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. 
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. NQ 58, 
poz. 584) oraz wszelkie inne przepisy sprzeczne z ni
niejszem rozporządzeniem. 

P rezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
-; -,- " 

Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister: K. Barte! 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a., Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: 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 i Telegrafów: Bogu.slaw Miedziński 

680. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 3 września 1927 r. 

w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntó~. 

Na p.odstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz 
ustawy z dnia 2 sierpnia .1926 r. o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą
dzeńz mocą ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz. 443) 
postanawiam co następuje: 

Rrt. 1. Ustawę z dnia 31 lipca 1923 r. o sca
laniu gruntów w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 

18 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. NQ 39, 
poz. 244), zmienia się i uzupełnia zgodnie z po
stanowieniamiartykulów 2 do 27 niniejszego rozpo
rządzenia. 

Rrt. 2. Ustęp drugi art. 1 uzupełnia się przez 
dodanie w końcu wyrazów: "jako też tak zwane 
"enklawy", t. j. działki gruntów, otoczone cudzemi 
gruntami jednego innego właściciela". ' 

Rrt. 3. W punkcie d) art. 2 wyraz "górniczych" 
zamienia się na "wiertniczych" oraz wyrazy "jedynie 
za zgodą" na wyrazy "bez zgody". 

Rrt. 4. ' W ustępie drugim art. 4 w wierszu 
ostatnim po wyrazach: "art. 7 lit. a), c)" - dodaje 
się: .. e)". 

Rrt.5. Punkty e) i f) art. 7 otrzymują brzmienie: 
. "e) meljoracje scalanych gruntów, niezbędne 

do przeprowadzenia scalenia, a w miarę uznanej 
przez urzędy ziemskie możności~i meljoracje poży
teczne dla gospodarstw scalanych, oraz zakładanie 
w . tym · celu spółek wodnych na zasadzie ustawy 
wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 102, poz. 936); 

f) regulacje dróg i dojazdów". 
Pu'nkt g) tegoż artykułu skreśla się, ' natomiast 

dodaje się inny ustęp w brzmieniu: "Przy scalaniu 
gruntów winno być w miarę możności przeprowa
dzane jednocześnie uzupełnienie gospodarstw karło
watych, a w miarę potrzeby i niepelnorolnych w dro· 
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dze parcelacji niezbędnych obszarów zgodnie z po
stanowieniami ustawy o wykonaniu reformy rolnej". 

f\rt. 6. W ustępie pierwszym art. 11 wyrazy: 
"nieprzekraczające rzeczywistych kosztów, których 
wysokość i sposób pobierani a określi rozporządzenie 
wykonawcze" za stępuje się przez wyrazy: "których 
wysokość i sposób pobierania będzie określać MinI
ster Reform Rolnych w drodze rozporządzeń". 

Ustępowi czwartemu tegoż artykułu nadaje się 
brzmienie: "Zwolnienie od opłat za techniczne wy
konanie scalenia oraz od kosztów za sporządzenie 
ekspertyz i projektów meljoracyjnych może być sto
sowane i w tych wy padkach, gdy zachodzi potrzeba 
szybszego uruchomienia lub większego rozwoju akcji 
scalen iowej na pewnym obszarze Państwa i wówczas 
zwolnienie to może obejmować całe wsie, gminy 
i powiaty". 

I\rt. 7. W ustępie czwartym art. 13 wyraz: 
"administracyjnej" ząstępuje się przez wyrazy: "admi
nistracyjnej, nie dotyczy to jednak władz, które dzia
łają na mocy cz. 4 art. 6". 

f\rt. 8. W ustępie drugim art. 14 końcowe 
wyrazy: "z parcelacji" zastęp uje się przez wyrazy: 
"z parcelacji lub z innych powodów opuszczających 
swe dotychczasowe gospodarstwa". 

Ust~p trzeci tegoż artykułu skreśla się. 

.f\rt. 9. W punkcie c) art. 15 skreśla się wy
razy: "sąsiadujących ze wsią". 

1\rt. 10. W .ustępie pierwszym art. 16 wyrazy: 
. "zaprojektuje obszar scalenia który" - zastępuje się 
przez wyrazy: "zaproje ktuje obszar scalenia z uwzględ
nieniem ilości i położenia gruntów, wystarczających 
dla wydzielenia równowartości usuwanych enklaw 
(cz. 2 art. 1), który to obszar". 

Ustępowi drug iemu tegoż artykułu nadaje się 
brzmienie: "Przy projektowaniu obszaru scalenia ko
misarz ziemski winien złożyć do okręgowego urzędu 
ziemskiego wniosek o p'rzeznaczenie na powiększenie 
gospodarstw niepełnorolnych niezbędnych obszarów 
pobliskich gruntów państwowych lub Państwowego 
Banku Rolnego, albo też zgłosić wniosek o uzupeł
nienie gospodarstw karłowatych w drodze parcelacji 
gruntów prywatnych w trybie ustawy o wykonaniu 
reformy rolnej". 

flrt. 11. Rrtykułowi 17 nadaje się brzmienie: 
"Zaprojektowany przez powiatowy urząd ziemski 
obszar scalenia (art. 16) ustala w orzeczeniu okrę
gowy urząd ziemski. Obszar ten może być w dro
dze orzeczeń okręgowego urzędu ziemskiego zwięk
szony lub zmniejszony". 

I\rt. 12. Ustęp pierwszy art. 18 otrzymuje 
brzmien ie: ,,0 up rawomocnieniu się orzeczenia okrt:
gowego urzędu ziemskiego lub o wydaniu orzeczenia 
przez Ministra Reform RoJnych będzi e podane do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku 
urzt:dowym właściwego powiatu lub województwa". 

I\rt. 13. W ustępie pierwszym art. 19 wyrazy: 
"okrt:gowej komisji ziemskiej" zastępuje sit: przez 

. wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego lub orzecze
nia Ministra Reform Rolnych". 

I\rt. 14. W ustępie czwartym art. 20 po pierw
szym wyrazie "współwłaścicieli" - dodaje się wyrazy: 
"lub współposiadaczy". W tymże ustępie wyrazy: 
"współwłaścicieli niewłasnowolnych" - zastępuje sit: 
przez wyrazy: "współwłaścicie li lub współposiadaczy 
niewlasnowolnych reprezentują ". W końcu tegoż 
ustępu dodaje się wyrazy: "Osoby te mają prawo 
występować w imieniu tych, kogo reprezentują, oraz 
nabywać na ich rzecz uprawnienia i zaciągać w ich 
imieniu zobowiązania we wszystkich sprawach, zwią
zanych ze scaleniem. Nie dotyczy to jednak spraw, 
związanych z art. 7 niniejszej ustawy, załatwianych 
na mocy oddzielnych przepisów prawa. Sołtysom 
(naczelnikom gminy, burmistrzom) nie służy prawo 

. zaciągania pożyczek w imieniu tych, kogo z mocy 
niniejszego artykułu z urzędu reprezentują". 

Art. 15. W ustępie pierwszym art. 22 wyraz 
"spółdziałającym" zamienia się na ' "działającym ", 
a po wyrazach "w imieniu uczestników scalenia" 
dodaje się wyrazy: ,,(cz. 3 art. 20)". W punkcie a) 
tegoż artykułu po wyrazie ,.określa" skreśla się wy
raz "ich"; punkt d) skreśla się, a w jego miejsce 
wpisuje się wyrazy: "d) zgłasza za pośrednictwem 
urzędów ziemskich wniosek do właściwej władzy ° utworzenie spółki wodnej na zasadach ustawy wod
nej "; w punkcie g) wyrazy: "w obecności , ewentual
nie i przy udziale" opuszcza się, wyrazy zaś: "okrt:
gową komisję ziemską, która" zastępuje sit: przez 
wyrazy: " okręgowy urząd ziemski, który" . 

W tymże artykule dodaje się nowy ustęp w brzmie
niu: "W razie niedokonania przez radę uczestników 
scalenia czynności, wymienionych w punktach a) i b), 
w terminie dni 30 od jej wyboru, decyzje w powyż
szych sprawach poweźmie powiatowy urząd ziemski". 

I\rt. 16. Rrt. 23 otrzymuje brzmienie: "Po do
konaniu wyborów względnie wyznaczeniu rady Jub 
rad uczestników scalenia (art. 19 i 21) okręgowy 
urząd ziemski deleguje mierniczego do przeprowa
dzenia czynności scaleniowych ". 

I\rt. 17. W ustępie pierwszym art. 24 wyrazy: 
"w punkcie a) art. 22" - zastępuje się przez wyrazy: 
"zgodnie z przepisami punktu a) cz. 1 art. 22 lub 
też cz. 3 art. 22". Wyra'?y: "orzeczenia powiatowego 
urzt:du ziemskiego w tym przedmiocie strony mają 
prawo zaskarżyć do okrt:gowej komisji ziemskiej 
w ciągu dni 14 od dnia doręcze nia orzeczenia. Orze
czenie okrt:gowej komisji ziemskiej w tej sprawie jest 
ostateczne" - zastępuje się przez wyrazy: "w ciągu 
dni 14 od dnia doręczenia (art. 51) orzeczenia po
wiatowego urzt:du ziemskiego w tej sprawie strony 
mają prawo zgłosić do tegoż powiatowego urzędu 
ziemskiego sprzeciw; wówczas powiatowy urząd ziem
ski przekazuje sprawę okręgowej komisji ziemskiej, 
która rozstrzyga ostatecznie" . 

W l~bńcu ustępu drugiego tegoż art. 24 po wy
razach: ,,(Dz. Ust. Krajowych 1900 r. N220)" wpisuje 
się wyrazy: "ustawa państwowa z dnia 7 czerwca 
1883 r. (Dz. Ust. Państwa N2 94) i rozporządzenie 
Ministerstw: Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych, Spra
wiedliwości i Skarbu z dnia 18 stycznia 1903 r. (Dz. 
Ust. Krajowych Ng 22). . 

I\rt. 18. W ustępie pierwszym art. 28 w punk
tach a), b), c) i f) wyrazy: "wspólne z radą" - za· 



N!l 78. Dziennik Ustaw. Poz. 680. 1049 

stępuje się przez wyrazy: "po wysłuchaniu opinji ra
dy", w punkcie a) wyrazy: "z wezwanymi przez sie
bie przedstawicielami" zastępuje się przez wyrazy: 
"wezwanych przez siebie przedstawicieli", w punkcie b) 
wyraz: "przestrzeni" zamienia się na wyraz: "obsza
ru", w punkcie i) wyrazy: "oraz skł~da u miejscowe
go sołtysa (naczelnika · gminy, burmistrza) wykazy 
z rejestrów pomiarowo-szacunkowych i plan klasyfi
kacyjny do przejrzenia ich w ciągu 7 dni przez oso
by zainteresowane" zastępuje się przez wyrazy: "po
czem w ciągu następnych 7 dni przedstawia w miej
scu dokonywanych czynności osobom interesowanym 
do przejrzenia rejestry pomiarowo-szacunkowe i plan 
klasyfikacyj ny". 

Rrt. 19. W punkcie a) ustępu pierwszego art. 29 
po wyrazach "przeprowadzający scalenie" dodaje się 
"względnie komisarz ziemski". 

W ustępie czwartym tegoż art. 29 po wyrazie: 
"może" dodaje się ,,0 ile uzna to za potrzebne 
lub też". 

flrt. 20. Wart. 30 punkt c) otrzymuje brzmie
nie następujące: "c) dołą cza do obszaru scaleniowe
go obszar, o który są powiększane niepełnorolne go
spodarstwa w drodze parcelacji dobrowolnej lub też 
przeprowadzonej w trybie art. 15 ustawy o wykona
niu reformy rolnej, jak również ewentualnie obszar, 
przyznany za zniesione uprawnienIa służebnościowe". 

Rrt. 21. Ustępy pierwszy i drugi art. 31 otrzy
mują brzmienie następujące: 
"Po dokonaniu czynności, przewidzianych wart. 30, 
komisarz ziemski, jeżeli przewidziane w punkcie e) 
art. 3.0 skargi nie dotyczą wykazu starego stanu po
siadania o raz wykazu szacunku gruntów, zatwierdza 
te wykazy. Jeżeli zaś skargi te dotyczą wykazu sta
rego stanu posiadania lub wykazu szacunku grun
tów lub też jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręcze
nia (art. 51) orzeczenia powiatowego urzędu ziem
skiego w tej sprawie wpłyną do tegoż powiatowego 
urzędu ziemskiego sprzeciwy stron co do tego orze
czenia, to powiatowy urząd ziemski przekazuje spra
wę okręgowej komisji ziemskiej, która rozstrzyga 
ostatecznie" . 

Rrt. 22. W ush::pie pierwszym art. 32 wyrizy: 
"na podstawie Qstatecznie zatwierdzonego" zastę
puje się przez wyrazy: lIna podstawie zatwierdzone
go prawomocnęm or:lecze n ie rn powiatowego urzędu 
ziemskiego lub też orzeczeniem okręgowej komisji 
ziemskiej"; w punkcie c) skreśla się wyrazy: "i no
wego stanu posiadania", natomiast w końcu tego 
punktu dopi~uje się: Iloraz nowego stanu posiadania". 

Rrt. 23. Wart. 34 po ustępie czwartym do
daje się nowy ustęp w brzmieniu: "Uczestnicy sca
leni a, którzy wyrazili zgodę na przyjęcie przezna
czonych dla nich nowych działek do protokółu lub 
przez nieobecność na zebraniu (cz. 3 i 4 niniejszego 
artykułu), nie mają prawa zaskarżenia projektu sca
lenia". 

F\rt. 24. Wart. 35 skreśla si~ wyrazy: "jako 
też uchwala odpowiednie dodatkowe wpisy do tabel 
Iikwidącyjnych lub aktów nadawczych", 

Rrt. 25. Wart. 36 po wyrazach: "zatwierdza
jącego projekt scalenia" dodaje się wyrazy: "względ· 
nie po wydaniu w tej sprawie orzeczenia przez 
Główną Komisję Ziemską"; w punkcie b) wyrazy: 
"zarządza wykończenie i" -skre,śla się; w punkcie c) 
wyrazy: "przeprowadza wniesienie wpisó~ dodatko
wych" - zastępuje się przez wyrazy: "ustala odpó
wiednie dodatkowe wpisy oraz przeprowadza ich 
wniesienie"; w punkcie c) wyrazy:"prawomocnego 
orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje 
się przez wyraz: "orzeczenia"; w punkcie d) wvrazy: 
"okręgowej komisji ziemskiej" skreśla się. 

Rrt. 26. Wart. 50 skreśla się ustępy, rozpo
czynające się od wyrazów: "W tym wypadku, jeżeli" 
do wyrazów: "normy w art. 6" oraz od wyrazów: "Je
żeli liczba skarżących ..... " do wyrazów: "punkt a) 
niniejszego artykułu". 

W końcu tegoż art. 50 dodaje się nowe ustępy 
w brzmieniu: 

"W wypadku, przewidzIanym w punkcie b) cz.2 
niniejszego artykułu, jeżeli nie ma możności wy
równać drogą zmiany projektu różnic między sta
rym, a nowym stanem posiadania, krzywdzących 
uczestników scalenia, okręgowej komi !$ji ziemskiej 
służy prawo zatwierdzenia dopłat pieniężnych, prze
kraczających normę, wskazaną wart. 6. 

Jeżeli liczba skarżących w wypadku, przewidzia
nym w punkcie b) cz. 2 niniejszego artykułu, jest 
m niejsza od l / d ogólnej liczby uczestnj1~ów scalenia, 
wówczas ma zastosowanie punkt iOl) tejże cz. 2". 

flrt. 27. f\rt. 51 otrzymuje brzmienie następu-
jące: 

"Wszelkie zawiadomienia, wezwania i doręczenia 
orzeczeń w wyko naniu niniejszej ustawy uskutecznia 
się przez przesłani e ich w dwóch egzemplarzach 
wójtowi (naczel nikowi gminy, burmistrzowi), który 
obowiązany jest sam lub przez sołtysa wsi lub tęż 
przez organy do tego powolane - powyższe wezwa
nia, zawiadomienia lub orzeczenia publicznie ogłosić 
w sposób, . odpowiadający miejscowym zwyczajom •. 
poczem jeden egzempla rz zwrócić urzędowi wysyła
jącemu z potwierdzeniem dnitl dokonania ogłoszenia. 

W wypadku, gdy dana czynność dotyczy wię
cej niż jednej jednostki administracyjnej względnie 
dotyczy także i obszarów dworskich, należy w spo
sób, wskazany w cz. 1, publicznie ogłaszać zawia
domienia, wezwania i treść orzeczeń w każdej je
dnostce admin istracyjnej lub obszarze dworskim. 

Trzeci dzień po dniu ogłoszenia uznaje się za 
dzień, od którego biegną wszelkie terminy. 

Urząd, który obowiązany jest dokonać publicz
nego oglosżenia w myśl cz. 1 ninie jszego artykułu, 
winien na żądanie interesowanych dać im do przej
rze nia ogłaszane orzeczenia lub też sporządzić dla 
nich i wydać im odpis tego orzeczenią za zwrotem 
kosztów odpisu; wysokość tego kosztu będzie okre
ślana w rozporządzeniach fvHnislra Reform Rolnyc;h 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Do spraw, uregulowanych w niniejszej ustawie, 
nie ma zastosowania a rt. 19 ustawy z dnia 11 sierp
ni.a 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rol
nych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. 
U. R. P. N~ 90, poz. 706). 
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Postanowienia nInIejszego artykułu nie mają 
zastosowania do zawiadomień, wezwań i orzeczen, 
doręczanych właścicielom ziemskim w związku z za
stosowaniem do nich ) postanowień art. 15 ustawy 
z dnia 28 grudnia - 1925 r. o wykonaniu reformy 
rolnej". • 

Rrt. 28. Umowy o wykonanie czynności sca
leniowych, zawarte z mierniczymi na podstawie prze
pisów, powołanych wart. 1 niniejszego rozporządze
nia, przez radę, względnie rady uczestników scalenia, 
pozostają w mocy. 

Jeżeli powyższe czynności scaleniowe, powie
rzone na mocy tych umów, ulegną z jakichkolwiek 
powodów przerwie, może okręgowy urząd ziemski 
przejąć te czynności do przeprowadzenia. 

Rrt. 29. Rozporządzenie nini ejsze nie narusza 
postępowania w toku · instancji co do orzeczeń, któ
re zapadły przed wejściem w życie niniejszego roz
porządzenia w sprawach, unormowanych w ustawie, 
powołanej wart. 1 niniejszego rozporządzenia. 

Rrt. 30. Upoważnia się Ministra Reform Rol
nych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej ustawy, powołanej wart. 1 niniej
szego rozporządzenia, wraz ze zmianami i uzupeł
nieniami, wprowadzonemi temże rozporządzeniem 
z zastosowaniem właściwej kolejności artykułów 
i nomenklatury ustępów oraz zmian nazw urzędów, 
wypływających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i orga
nizacji urzędów i komisyj ziemskich. 

Rrt. 31. Wykonanie niniej szego rozporządze
nia powierza się Ministrowi Reform Rolnych i Mini
strowi Sprawiedliwości. 

Rrt. 32. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wy
jątkiem województwa śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: ,. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Wojskowych: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Badal 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Maysztowicz 

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 Rolny ch: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedzińslci 

681. 
Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wojskowych 
~ dnia 1 lipca 1927 r. 

W porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodat
kach i premjach aeronautycznych. 

Na mocy art. 91 ustawy z dnia 9 października 
1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924) i art. 2 usta
wy z dnia 22 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. N2 85, 
poz. 581) zarządza się co następuje : 

Rozdział I. 

Dodatek aeronautyczny. 

§ 1. Dodatek aeronautyczny l-ej kategorji przy
sługuje: 

a) pilotom ora z etatowym obserwatorom lot
nictwa, 

b) pilotom sterowcowym wojska balonowego-
załodze stałej oraz jednej jej rezerwie. 

Dodatek aeronautyczny II-ej kateg:lfji przysługuje: 
c) strzelcom płatowcowym lotnictwa, 
d) obserwatorom nieetatowym lotnictwa, to 

znaczy oficerom innych rodzajów broni, nie 
mającym przydziału do jednostek lotniczych, 
którzy otrzymali wyszkolenie obserwatora 
i powoływani są na ćwiczenia w charakterze 
obserwato rów lotniczych. 

Dodatek aeronautyczny III-ej kategorji przysługuje: 
e) kontrolerom technicznym (oficerom i szere

gowym) w fabrykach, w centralnych war' 
sztatach lotniczych, w pułkowych i szkolnych 
warsztatach lotniczych, o ile kontrola ich po· 
lega na oblatywaniu, 

f) uczniom szkół i kursów lotniczych (przy Ofi
cerskiej Szkole Lotnictwa oraz Centralnej 
Szkole Podoficerów Pilotów Lotnictwa), 

g) pilotom sterowcowym nie podpadającym pod 
punkt b), obserwatorom balonowym na uwię
zi, pilotom i obserwatorom balonów wolnych, 
obserwatorom sterowców wojska balonowego. 

Dodatek aeronautyczny IV-ej kategorji przy
sługuje: 

h) oficerom technicznym, mechanikom, radjote
legrafistom, fotografom i innym specjalistom 
lotnictwa, należącym do personelu zawodo
wego, o ile odbywają loty na samolotach 
w charakterze wykonawców swej służby. 

Dodatek aeronautyczny V-ej kategorji przysługuje: 
i) uczniom szkół i kursów balonowych, 

k) mechanikom balonowym, radjotelegrafistom, 
zbrojmistrzom, fotografom oraz innym spe
cjalistom szeregowym zawodowym, którzy 
wzlotów na sterowcach lub podnoszenia się 
na balonach na u więzi i balonach wolnych 
dokonywają w charakterze wykonawców swej 
służby. 

§ 2. Uprawnienia do pobierania jednego z wy
mienionych w § 1 niniejszego . rozporządzenia dodat
ków aeronautycznych uzyskują: 

a) na przeciąg każdego kalendarzowego okresu 
6 miesięcznego, to jest od 1 stycznia do 


