
,1992 Dziennili Ustaw. Poz. -786, 787 i 788. Nr. ·90. 

786. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych · 

z dnia 29 maja 1928 r. 

o przekazaniu. wojewodo.m: w Warszawie, Lo.dzi, Kiel
cach, Lublinie i Białymsto.ku-decyzyj wymienio.nych 
wart. 3 ro.zPo.rządzenia Prezydenta RzeczYPo.sPo.li
tej z d~ia 1 czerwca 1927 r. w sprawie granic gmin 
na . terenie b. Królestwa Ko.ngreso.wego., zmienio.nych 
przez b. władze o.kupacyjne niemieckie i ,ąustrjackoc 

węgierskie. . 

Na podstawie art. 118 rozporządzenia Prezy
denta. Rzeczypospolitej z dnia 19 , stycznia 1928 r. 
Q organiza'c}i i zakn~sie działania władz administracii 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Zastrzeżone wart. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. 
w sprawie granic gminna terenie b. Królestwa Kon
gresowego, zmienionych przez b. wła'dze okupacyjne 
niemieckie i austriacko - węgierskie (Dz. U. R. P. 
Nr. 51, poz. 455), prawo stwierdzania i ustalania gra
nic gmin, przekazuje s.ię ,niniejszem wojewodom: 
w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Bia
łymstoku. 

§ 2. Rozporządzen~e mniejsze · wchodzi w ży
cie z dniem ogł'o'szenia:. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo) Składkowski 

787. 

Rozpor~dzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 września 1928 r. 

w sprawie o.rganizacji Po.licji Państwowej 
w m. st. Warszawie. 

Na podstawie art. 17 i · t8 rozpor:z;ądzenia: Pre
%ydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 ' marca 1928 r. 
o Policji Państwo.wej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) 
zarządzam co następuje: 

. § 1. Policja Państ-w'owa w m. st. Warszawie 
stanowi okrąg, który dzieli się na komisarjaty. Po
dział na komisarjaty przystosowany jest do podziału 
miasta: .na powiaty grodzkie tak, że każdy powiat 
grodzki obejmuje pewną ilość komisarjatów w ca-
~ci _ 

Do wykonywania zadań,' niedających się wypeł
nić siłami poszczególnych komisarjatów istnieją spe
cjalne oddzia'ły rezerw: pieszej i konnej. 

§ 2. W zakresie organizacji policji śledczej 
w m. st. Warszawie mają zastosowanie przepisy, 00-
jęte ro~pórządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z ,dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach 
śledczych (Dz. U. R. ~. Nr. 40, poz. 358). . 

§ 3. Na czele Policji Panstwowej w m. st. War
szawie stoi Komendant Policji Państwowej m. st~ 
Warszawy, którego organem pracy jest Komenda 
Policji Państwowej m. st, Wars~awy. 

§ 4. ' Do zadań Komendanta Policji' Państwowej 
J'Il. st. Warszawy należą sprawy wymienione w art. 24 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 marca 1928 r . . o Policji Państwowej. 

§ 5. Wszystkie przepisy, rozporządzenia i za:
rządzenia ' dotyczące komendantów wojewódzkich 
P.,licji Państwowe; stosują się również do Komen
danta PoHcji Państwowej m. st. Warszawy, o ile 
w poszczególnym wypadku nlie jest wyraźnie posta
nowione in,aczej. 

§ 6. W , zakresie wykonywania funkcyj okre
ślonych wart. 1 ust. 1 rozporządzenia: Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Pań
stwowei, policja m. st. Warszawy podlega Komisa
rz-owi Rządu m. ~t. Warszawy, poszczególne zaś ' ko- . 
misarjaty policji - starostom grodzkim w zakresie 
przysługującej im kompete'ncji. 

§ 1. Rozporządzenie ,niniejsze wchodz" w ty-
Cle z dniem ogłoszenia. . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Sk1adkowski 

788. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 września 1928 f. 

o organizacji Policji Państwowej w powiatach 
miejskich. 

• Na podstawie art. 17 rozporządzenia: Prezyden-
ta Rzeq:ypospoIitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji 
Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. W miastach stanowiących osohne p.owiaty 
dla celów administracji panstwowej · Pol.icja Państwo
wa stanowi obwody powiatowe. 

§ 2. Do wykonywania za'dań, nie dających się 
wypełnić siłami poszczególnych komisarjatów w ob

. wodach wymienionych w § 1 mogą być tworzone 
specjalne rezerwy miejskie, wchodzące w skład Po
licji Państwowej w tych mia'stach. 

§ 3. W zakresie organiza'c;i policji śledczej 
w powiatach miejskich mają zastosowanie przepisy 
objęte rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 8 kwietnia 1927 r.o wydziałach i urzę
dach śledczych (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 358). 

§ 4. Na C'zeie Policji Państwowej w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie stoi Komendant 
PoIicji Państwowej odnośnego miasta, podporządko
wany bezpośrednio właściwemu Komendantowi W 0-
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jewódzkiemu. Organem pracy KomendanŁa miasta 
jest kom'enda Policji Paiistwowej miasta:. 

. ~ 5. Vi B'yd:gbs~~zy, G.nięźhie, Grudżią'dzu, I.no
;wr'óćławi)i, T'Órunfti, BiałyiiYstók'ti, Czę'stóch()Wie, Lu-
1l1inie i Sósnowcu ~'t,'lnk.ćje l{ó!1iehdll.I\ta Policji PAń
śl\Vów'ej mi~hi. pchli ki'er'ÓWni~ komisarj'itŁu, a ta in , 
gdzie jest kilkA komi§at,j~tów, kier'ó'whik kOlt1isatj1\
tu wyznaczony przez Ministra Spraw Wewn,ętrznych, 

. . §~. bo ~za:cian KOn1endll.p.tó'W Policji Patl~tw'Ó
wej fuiasttlaiezą sprawy, wVi'lifE~fiione watt. 25 niż
l'orźądzenia " Prezy,d'e '!1n~, RzecźYliospo~itej zdn.ia 
6. m~'rca i92S _r. oP6Hcj1i, Panst'Wow'ej (Dz. D. R. P. 
Nr. 28, pbż. 25'7). 

" ł t. Wszystki~ , przepi'sy, rozpótz-ądzenia i za
irz-Ądi~nia d'otyczące ,k.omendanhhv poWiatowych Po
lrcJi Pa~s~~owel 'stosuią sl-ę :ró'w'niez do , kómer'i.ttan
h~'W Pbłh:ji P~'ństwo*ej ńii~st, ó ile w posżcż'e'gólnym 
wypauku nie jest wyrlHhie Ims\'aIiówione inacźej. 

§ 8. Upi"'awn~enia n'a:cz-elników powiatowych 
władz administracji ogólnej, przewidziane w rozpo
t~~ijzehiu Pr'e'zyd'et\ta RZ'e'Czypospolitej z dnia: 6 mar
ca 1928 r. o Policji Państwowej, przysługują na oDsza
He hH~st'cl Krakowa li L.wowa stal"Qstom g.rodzkim; 
j)t-tzyd:en'ci tych mi'ast mO'g'ą jednak w zakresie swej 
k~p'etehcji 'wyda\V'ac hezp'óśredni'O pól-ec'enia PoH-
'C}iPat\~tw'()wt~. . 

ł9-. W .. miastach: . Białymst o:k u', C'zęst<ocho
wi'e; Lublinie i Sosnowcu .do czasu mianowania w nich 
osobnych starostów gr'odzkich pełnią'cy funkcje ko
mendantów Policji Państwoivej tych miast kierowni
ty kom\'Sl1t~at'Ów, podl~'ga)ą k'Omehdantom odnośnych 
~'i>'Wi~tów: biał'óstocki'egb~ C z'ęst'O'C h'chvs kiego, łub'el-
'sMe~o 1 hę'dżii:\Skiego. I . 

ł to. R:Ó-źp'Orządzehieliini~j5że wchódziw iy
de z dni'ehl ogłosz'enia'. 

Mi\\iśt& 5:pra\\i W'ewhętfźfiy'ćh: Slclwoj Skfadirou>~ki 

789. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 17 września 1928 r. 

b uzg.pełnieniu §S. 5 i (; rozp0rzącłz~nia t dnia 
t'l trutilia i92t) r. o pdstępó"WaiihicełIiem. 

, Na pod~tśW'i'e aR ~ 121 rózpór'żądzenia Mini
f;trów Ska1"b~ , Qraz Przemxsłu i . Ęanc;llu . z dnia 
II ~~erWca 19~ 1'. '0 hityH;e c~hrei , (D~. U. R, P. 
Nt. il, poz. 314) zarządziUh c'o il.aslę'fHije: 

§ t.Ustęp a) paragrafu 5 rozporządzenia Mi
rt!stra SIUubti ~ dnia t-3 grudnta 1<Y.Z() r,. Ó po:st'ępowa
n:fu t:elłH~m . {Di, U. R P . i f ,. 1'92 1 Nr. 11, PO?', 6~), 
\\f bfzllileiliu fta'dah'em \'hu pfzeż rozJ) orżądz eilie 
z dnia" 18 stycz11ia ,1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, 
poz. 68), Uzup~\nia~ię pheźdodahie hoWeg'o(szó-
ISUgb) l'unki'!i i\a~tępują:ćej treści: . . , 

,,6. -=. fasóH z git1llhk'ów: I,Pha:S'e'ólus hifi'atu~" 
i .. Ran~oon" oraz W~zenii'e) tf'lllą'e'ef\ . 

§ 2. Pupkt 5) paragrafu {) rozdziaIlła) ,,·pdt.; 
wóz" rozporządzenia z d.nia i3 grudnia 1'920 r. d ~ó .. 
stępowaniu celnem 1Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr. 11, 
poz. 64) w brzmieniu, nadanem mu :rozpórżąd?:eri.ie~ 
Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1920 r. {Dz. U. 
R. P. Nr. 70" poz'. 407)., 1.'l.zupełnia się przez dodanie 
nowego ustępu f) następującej treści: . . , 

"f) Fasola, niezakazana do prz~wozu (§ 5, 
ustęp a) pkt. 6) może być wpuszczana do obszaru 
celne.go na: podstawie rtależycie wystawioI,lych przez 
zagra'nlcihe władze państwowe, względnie organi
zacje rolnicze o charakterze społecznym świadectw 
pochodzenia. 

Świadectwo pochodżenia winno po'dawać ga
tunek fasoli (nazwę botaniczną) i stwierdzać) że nie 
zawiera skiadników trujących., . 

Brak wymaganego, swia'del"lwa może ~yc za
~tąpiony przez zaświadczeni~ krajowego Zakhi'du 
Państwowegó badania zywności, wysŁawiane pq zba
daniu prób, przesłanych Zakładowi przez urząd cel-
ny pod pieczęcią urzędową. , . 

B,ad~mie i prże;syłkę proh uskulecznia się , na 
koszt stroil,y, t. j. osoby uprawnionej do rozporządza
nia towarem". 

'§ 3~ Rozdział. b) ,,'wy\Vóz" paragrafii ~ r'Ozp'ó-
"rządzenia Ministra Skarbu ż dIiia 1~ ~bidhia 1.920 t. 
o'f' ó'stępÓ\vaniu 'c'e l tl:e m , W brtill~ehiu, usl~l:órt'efu 
rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 1924 r. {Dz. U. 
R , P, Nr, 39, poz. 420) uzupełnia się przez dodanie 
hó'weg6 ('<;:,z'Warte-gó) ,punkth :rtt\stępUfi:\ c'ej tr'es'Ci: , . 

,,4:) Wywoz dzikich ptaków ś~l'ewajĄcy'ćh, jak.o 
fó: słowik-ów, s:ikór , cżyżyk'ów, szczyglow, zięb, gi
lów, dr'oż;dów, kósó'W, pliszek, 'skó\yt'Ońków, wiI'g, 
Ihll.kolągw, . ~żpAków i t }J~ tępicieli sżko'dliwyth 
6~adÓw, dożwoló'ń'Y j~st tylko tra podstawie k&żrl'Ó
razowego zezwolenia Ministcrstwll. 5kArbtl, Wydawa
nego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa", 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodZi 'N I ~y_ 
ci'e 3;':g'6 'dnia P'o 'Ogł'OSZ~ń.j'l1. 

M.inister Skarbu: G. Czechówicz 

790.. 

RoZporządzenie Ministra Skaibb 
~ dhill. 2~ '\\1rZ~~'ńia 192·g r. 

o przyznawani\! kencesjonow4nym sprZ'edawc8n1 \VV· 
robów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów 
orat " cz~~ł"wej łi1\i'4ł\{~ rM~ółł!ędł:eDi.a z dnia 
2'1) 'C~r'WeJa 192i h o 'tWgR!\it'atji i łI~k~ie 'd:tt.łl
lHa izb · skitrłW)w'Ych i łl\3til.e~ły~l ~ban\ '4rtęiłów 

skarbowych. . 

Na po{),sławie art. i3 i 62 ustawy o n'lon'9połu 
htoni<ewy'm z ~A4a 1 ezetw~a \922, !.. t{)z, D, R, P. 
Nr. 47, pO'Z. 409) oraz art, 12; 13 i 15, usta~y z .dnia 
31 lipca 1~19 , r, o !ywc,zasow,ej , or_gan~~acji włąąz 
i ur.zędów skarbowych {bi:. tJ , R" F. Nr. 65, poz. 39t) 
zar.ząd.zam co następuje: 

, . . ,§1. Izby sKa,'rh'óweorll:ż 'wyazra:ł ~kath'G'w'Y 
'Sląskiegb urzęau \WIj~\\ró-d,zhe'g'Ó 'ń1'ó'gą1.l:tłziełil:ć \'la 
p.rośbę · koncesjo'D.Ó'W'Mly-lh :ś~1'"zedaWc'0tn wyti)b'Ó'w . 
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