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475: ' 

Rozporządzenie Ministra Pracy. i Opieki 
Społecznej 

z dnia 9 ma.rca 1928 r. 

w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. st. 
Warsiawy i wojewodom: \~atszawskiemt1, Jódzkie-

• mu, białostockiemu, lubelskiemu, kieleckiemu, VlO

łyóskiemu, poleskiemu, nowogródzkiemu i wlleń- ' 
skiemu zatwierdzania względnie legalizacji statutów 
stowarżyszeń i zwiążków''O celach opieki społecznej. 

. .': : .", .., - :". ,.. ... ;; .:) .. ~ . .-

Na podstawie p. ',Cl;t ,art 22 ustawy z dnia 
16 sierpnia 1923 r. o 'opiece społecznej (Dz. U. R. P. 
Nr. 92, poz. 726) i na podstawie art. 118 ustęp pierw
szy . . rozporządze~ia . 'Pr~ztdenta RzeczypospoH~ej 
z : dnia '. 19 stycznia! 1928 ' r~' i <? oiganiziicji i zakresie 
d~ia]ania władż ' admiriisltaĆ{i' :ogólnej(Dz. U; R. P. 
Nr: 11, paz: 86) zarządzam ' t:O 'następtlie: , ' .. ' 

§1. Zatwierdzanie śh\tutów : stowarzyszeń 
izv.ri'ązków o cęlach' opi~ł6 ispdłe'czneiw m. st. War
szawie" i w ' wojev'/ództw'ilC'll:: ,. warśzawskiem, łódz
ki~rrii białośt6ckieiri, htłleł~kiem i , kieleckiem n~ 
podstawie art. 5 Przep'isóvPTymcża'sówych o stowa
rzyszeniach i związkach z dnia 4/17 marca 1906 r. 
oraz legalizację stowarzyszeń i związków w woje
wództwach: wołyńskiem, · poleskiem, nowogródz- ' 
kiem i wileńskiem ' na podstawie 'rozporządzenia 
KomisarzaGeneral~egoZ,i@l Wschodnich o stowa
rzyszen'ia,ch i związkach <,z : d~ja '25 września 1919 r. 
(Dz. Urz. Zarz. Cyw. Ziem Wschod. Nr. , 2~, poz, 255) 
przekazuję Komisarzowi m. st. Warszawy, względnie 
wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, biało
stockiemu, lubelskiemu, kieleckiemu, wołyńskiemu, 
poleskiemu, nowogródzkiemu i wileńskiemu, zależ
nie od siedziby stowarzyszenia względnie związku. 

§ 2. . Ro.zporządzenie niniejsze wcho.dzi w ży
· cie z dniem ogłoszenia. ; 

; 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

, 476. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w pc1ro
zumieniu z Ministrami Robót Publicznych, 

, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych 

z dnia 6 kwietnia 1928 r. 

o zmiasie niektórych postanowień rozporządzenia 
z dnia 3 listopada 1927 l' w sprawie wy~onaniaroz;. 
Poi'Z4d:tenia Prezydenta Rzec:typospo\IteJ z dnia 

· 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast • . 

· Na podstawie art. 40 rozporządzenia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o roz
budowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) tartą
dza srę co następuje: .' 

§ t. ~ tJstęp 'ostatni paragrafu 6 rozPo.rządzenia ' 
z dnia 3 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 106,
poz. 913) o.trzymuje następujące brzmienie: "Zasady 
stosowania ulg w myśl ustępu poprzedniego. ustala 
Minister, Skarbu". 

§ 2: ' 'p'a~agraf 7 powołanego. rożporządzenia: 
otrzymuje następujące brzmienie: 

"Przelew' prawa własności gruntów i zabudo.
wań państwowych. względnie ustanowienie prawa 
,zabudowy, nastąpi na zasadzie umów zawartych z za
interesowa~eIIłi ,gminami i innemi związkami komu-:c. 
nalnemi' Pt:zez, Ministra Skarbu w imieniu Skarbu 
Państwa". . 

§ 3. Paragraf 8 powołanego. ro~porządzenia 
otrzymuje t!lastępujące brzmienie: ' . ' .. 

"Wnioski w sprawie odstąpienia gruntów zgła
sza w posżczególnych wypadkach na Radę Ministró.w 
Minister Skarbil, działający w porozumieniu z zain
teresow~mymi ministrami, a nadto w porozumienju 

. z, Ministrem Reform Rolnych odnośnie do gruntów, 
które przeszły tia własność Skarbu Państwa drogą 
wykupu z zastosowaniem ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. ó wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. p" 
z r. 1926 Nr. 1, poz. l) i są położone w' sferze intere" 
sów miasta". 

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

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister R6bót Publicznych: Moraczewskf 
, ' . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

. .~ 477. 

Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z 'cIoia 18 kwietnia 1928 r'. 

wydane w 'POtozumieniu z "Ministrami: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupd

nie.niach 'taryfy towarowej polskich kolei 
. . wąskotorowych. 

. , . 
Na. mocy art. 4 punkt 9 ustawy z dnia 12 czerw

ca1924 r .. ,iQ , zakresie działania Ministra Kolei Że
laznych i o or~anizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. 
P. Nr. 51, . poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzecżypospolitej z dnia 24 września 1926 r. 
w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunika
cji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co 
następuje: 

§L W taryfie towarowej 'polskich kolei wą" 
skot<?ro~yc~, ogłoszonej j.a~o .~ałączni.k do l"ozporz~,
dżenla Ministra KotnuOlkacJI z dOla 29 grudma 
1927 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr .. 22, poz. 201), wpro-
wadza się uzupełnienie następujące: _ 

W części II "Postanowienia 'taryfowe i wykaz 
opłat dodatkowych", w punkcie 98 dodaje się nowy' 
ustęp trzeci Q brzmieniu następującem~ 
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"Czasowo, aż do odwołania, przy. przesyłkach Województwo Kie-
wagonowych kamienia surowego, łupanego, kruszo,.. leckie. WiąD9 być 
nego, nieobrobiomig.o, oraz tłucznia, przewożonyc;h. 15. Nieruchomość po ; 15. Nieruchomość po 
od przystanku ZaICój do przystanku Basino'·:, ko-. b. Komorze 'w Boro- . b. Komorze w Bobro-
lei wąskotorowej Nowojelnia - Nowogródek - Lup.c,ż:a .. , . wnikach. wnikach. 
y; składzie .całych . pociągów najmniej 30 tonn;i' za", 
świadectwami Urzędu Wojewódzkiego w Nowogród- ' Województwo Po-
ku lub jego organów, do budowy dróg bitych ' (rządo,,' . znańskie. WiDDO być 
wej i wojewódzkiej), łączących Nowogródek . ze 17. Nieruchomość po 
Stołpcami i Baranowjczami,przewoźne oblicza się' b. kordonie celnym 
ze zniżką 20% za rzeczywistą odległość pomiędzy · w Woli Waszowskiej. 

17. Nieruchomość po 
b, kordonie celnym 
w WoliWapowskiej. 

·wskazanemi wyżej' przystankami". _ 

§.2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 maja 1928 r, 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

478. 

Obwieszczenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 18 kwietriia 1928 t. 

O sprostowaniu omyiek w wyk~zie ' nieruch omy ch 
majątków państwowych, przeznaczonych do sprze
daży, sbinowiącym załącznik do ro~pórządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. 
o sprzedaży niektórych nieruchomych . majątków 

państwowych. 

Na podstawie art. 5 punkt h) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 
1927 r. w-sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze:' 
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, 
poz. 18) podaje się do wiadomości, że w wykazie 
nieruchornych majątków państwowych, przeznaczo
nych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do roz
pO:'ządzenia Prezydenta . -Rzeczypospolitej ' z dnia 
30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nierucho
mych majątkow państwowych (Dz, U. R.P, Nr. 118, 
poz. 1076) prostuje się niżej podane omyłki: 

Wojewgdztwo Biało-. b' Województwo Pole-
, ,. stockie. - - . WIDDO ye: skie . 

23. -Cegieln'ia w Gier- 8. Cegielnia w Gier-
szunach, pow. Brześć. szunach. 

Województwo Wo-
łyńskie. wiDno być-

38. Osada młyńska i .38. Osada młyńska i 
młyn w Czernerynie młyn w Czernerynie 

gm. Stepańska. gm. Ołycka~ 
\ 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes 'Rady Ministrów: ,J. Piłsudski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

479. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia '13 lutego 1928 r. 

" , 

w sprawie rozciągnięcia na Archipelag Nowych 
Hebryd postanowień międzynarodowej konwencji, 
dotyczącej o.pjum, podpisanej ' w Genewie . dnia 19 lu-

. tego '1925 roku. 

Podaje się do wiadomości, zgodnie z komunika
tem Sekretarji:tłu Ligi Na'rodów z dnia 19 stycznia 
1928 roku, że w dniu 27 grudnia 1927 r, złożona 
została w powyższym ~ekretarjaci~ dekla!,ącia o po
wzięciu, za wspólną zgodą, przez Rządy francuski 
i brytyjski, decyzji w sp~awie stosowania do ,Archi
pelagu Nowych Hebryd, poddanego Condominium 
francusko - brytyjskiemu, postanowień mię,dzymtro
dowej . konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej 
w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku (Dz, U. R. P. 
z r. ~1927 Nr. 108, poz, 920). . 

ł 
Minister Spraw Zagranicznych: Aullust Zaleski ' 

~ _________ W_a_rs~:z_. awa. Drukarnia' Państwowa. , Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 40930 p 

Konto czekowe ' Pocztowej Kasy Oszczędności Ng 30130. Cena 40 gr. 
i .. ': ',. 

~------------------------------------~------~-------,----, OD ADMINISTRACJI: Primilmerata Dz, U. R, p, wY!losi k'wartalnle -1 zł.lJr~ędy i instytDcje państwowe .oplacają 
6' zł. PreDumerat.ęuisze:zać naleZYDaJpóźDłej 11a 2 ty~odDie prted' rozpoe:żęciem każdej10 kwartału. 


