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~18 . . 
Rozporząazewe '. 

Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 27 kwietnia 1928 r. 

o uchyleniu rozporządzenia Ministra Zdrowia Pu-
. bUcznego z dnia 1 lipca 19.2~r. w przedmiocie urzę
dowych świadectw zdrowia wraz ze zmianami wpro
wadzonemi do tego ' rozporządzenia przez rozporzą
dzenia z dnia 3 września 1921 r. i z dnia 7 paździer-

nika 1922 r. 

Na ' mocy art. 2 punkt 24 zasadniczej ustawy 
sanitarnej z dnia 19 Jipcą. 19\9 r. (Dz. P.P. P. Nr. 63, 
poz. 371), art. 1 ustawy ź dnia 28 listopada 1923 r. 
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz. 1060) oraz -§ 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 stycznia 1924 r. w przedmiocie . rozdział!-l kompe
tenCji Ministra Zdrowia ,:Publicznegó(Dz. B. R. P. " 
Nr. 9, poz. 86) zarządzam «o ,następuje: 

" § 1;. U chylasię ;n~stępujące rozporządzenia 
Ministra Zdrowia Publicznego: 

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz
nego Z dnia 1 lipca 1920 .. roku w przedmiocie urzę
'aowyc1i' swiadec'tw zarowia(Dż. U; R. P. Nr. 58, 
poz. 365); 
___ .2.rozporządzenie ,. Minis.łra Zdrowia Publicz
nego z dnia 3 września 1921 r. w przedmiocie zmia
ny i. uzupełnienia. rozpo~ządzenia Minjstra Zdr?w~a 
Publrcznego z 'dma l''' hpca -1920 r. w przedmIOcIe . 
urzędowych świadectw zdrowia (Dz. U. R. P. Nr. 89, 

poz:~13~~zporządzenre -' Ministra Zdrowia Publicz
nego z dnia 7 października 1922 r. w przedmiocie 
zmia-n-y , opłat- ,zauF-zędow-e- świadectwa zdrowia (Dz. 
U. R. P. Nr. 90, poz. 841). 

§ 2. Rozporz<\4zenie niniejsze wchodzi w zy
cie z dniem ogło$.zenia. 

Minister . Spraw Wewnętrznych: Sławoj f,kladkowski 

519. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 21 kwietnia, 1928 r. 

wydane wporozuinien,iu 'z Mitiistrem Spraw We· 
wnętrznych o określeniu wysokości kosztów sporzą
dzenia odpisów orzeczeń urzędów ziemskich podle
gających publicznemu ogłoszeniu w myśl cz. 1 art. 51 
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów. 

Na podstawie cz. 4 art. 51 ustawy z dnia 31 lip
ca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmienig . ogłoszo
bem obwieszczeniem Ministra Reform' . 'Rolnych 
z dnia 29 września 1927 r. w sprawie ogłoszenia je
dnolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o sca
laniu gruntów (Dz. U. R. p'. ? 1927 r. Nr. 92, poz. '833) 
zarządza się co następuje' : ' . 

§ 1. Osoby interesowane ządające od urzędu 
(wójta', naczelnika gminy, burmistrza), ogłaszające-

go publicznie w myśl cz. 1 art. 5'1 powołanej usta- : 
wy orzeczenia urzędów ziemskich, wydania im od
pisu tych orzeczeń winny wnieść do tego urzędu 
i na jego rzecz opłatę, jako zwrot kosztów sporzą
dzenia odpisu, w wysokości 50 groszy za każdą stro
nicę tekstu orzeczenia nadesłanego przez urząd 
ziemski. 

Niepełne stronice tekstu liczą się za całe . 

§ 2. Data wydania petentowi na jego prośbę 
odpisu orzeczenia przez urząd wskazany w § 1 nie 
narusza przepisu cz. 3 art. 51 powołanej ustawy. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjąt
kiem województwa śląskiego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-: 
cie w 30 dni po ogłoszeniu. 

Minister Reform Rolnych: Witold Sfaniewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski 

520. 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 25 kwietnia 192~ r. 

w 'sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przeplsow 
tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących 
W okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lu-

blinie i Wilnie. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezyden
til Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w spra
wie zmiany przepisów tymczasowych o kosztach są
dowych, obowiązujących w okręgach sądów apela
cyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz. U. R. 
P. Nr. 38, poz. 381) ogłaszam jednolity tekst prze
pisów tymczasowych o kosztach sądowych obowią
zujących w okręgach sądów apelacyjnych w War
szawie, Lublinie i Wilnie (Dz. Urz. Dep. Spraw. 1917 r. 
Nr. 1, poz. 7, dz. 1) w brzmieniu óbecnie obowiązują
cem z uwzględnieniem wszystkich zmian dotychcza
sowych tudzież wynikających z powyższego rozpo
rządzenia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. 

Minister Sprawitldliwości: A. Meyszfowicz 

Załącznik do rozp. Min. Spra
wiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. 
(poz. 520). 

PRZEPISY TYMCZASOWE O KOSZTACH 
SĄDOWYCH. . 

DZIAŁ I. 

O kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Oddział I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 

W miejsce odpowiednich artykułów rośyjskiej 
ustawy postępowania cywilnego (wYd. r. 1914), 


