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§ l. Niżej wyszczególniany towar opłąca do lIl
gowe, którego wysokość W stosunku do da norwalnego, 
okre$~a się jak następuje l 

Poz. tar. 
celnej 

Cło ulgQwe 
Nazwa towaru w % cia 

normalnego 
IQB p •. ł Kw~ si~r~owy (sią~c~any) wsze 1-

l\il'i 1iPlłPentr~cii ~..... • • • • 20% 

o ile chodzi o wymienione towary, do których 
będą stosowane cła maksymalne w myśl rozporządzenia 
Ministrów: Skarl:m, Prf!~w.:ys.łu i fIand14 oraz Rol
nictwa z dnia 25 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9, 
Pfłz.66), fł~ ulgowe p~g~i~ Wyp.oąiło :?O% cł~ ;naksy
małtu~gl? 

§2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
tJ'~u~,?ij:gl'l Ania po Rgłoą?;eni4 i ob.Qwiąz;,* 0,0 dnia 
3~ grudniq 19.fą ł'r włfl~~nię! 

Minister Skarbu: G. Czechowicz . 
MiniętH Pr~e1llY!'ih]. ~ fIąndlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Nie~abytqwski 

841. 

RozporZł\dr:e nie 
Ministra Spraw Wewn"trznych 

właściwy,m ze względu na mi~i~c~ zamieszkanią ubie
gającego się o paszport. 

I 

§~. Rozporządzenie o!niejsze wchodzi w, iycie 
z dniem ogłoszeni!!. 

Minister Spraw Wewnętrznycp. : Sławoj Skladlcowsk{ 

84~. 

RO?=llQr;p;ąd~enie Ministra Spraw W ~- ' 
wnętr~n.yc.h W PQro1iltptlęnią :,: Mi~~f!.{~1ą 

KQlPtuni~acji 

z; dnia 30 pazdziernika 1928 r. 

w sprawie przepisów aąnitąrJlych, higjenicznych 
i ratown~czych, dotfczącfch żę~1u~i pgwiętr;p.ej. 

Na podstawie art. 8 ustęp końcowy rozporządzenia 
Prezydenta Rze~~ypospolitej z dnia 14 marca lQĄ8 r. 
o prawie lotnicze m (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) 
zarządza się co nast~puje: .. 

A. l?rzepisy ~anita..rn~. 

§ l. Pasażerski~ statki powietrzne POWiplłY być 
utraymywąne w czystości i po,siadać dobrą węlłtylącję. 
PflsażerOpl nie wo,lno zaśmiecać samolotów i pluć ~a 
pgdłogę 1Mb prĘez; o~no. . 

§ 2. Na wypadek choroby morskiej u podróżnych 
o przekazanitJ wojewodnm i Komisarzowi Rządu statek powietrzny powinien być ?;aopatrzony w torebki 
m. st. Warszawy niektórych decyzyj Ministra z papieru nieprzemakalnego oraz w odpowiednie urzą-

Sprąw W ęwn~trznych. dzenie z tkaniny brezentowej lub kauczuku, ' ttmożli-

~ Qni!ł 44 pa~d~iernilcą 1928 r. 

, wiające wrzucanie rzeczonych torebek po ich uż;Y<iiu. 
Na PQdlitawie art! lIS rozpoJ'żadz<mia prezydenta Urządzenia te powinny być umieszczQne w te.n 

Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji sposób, ażeby były łatwo dosięgalne dla p~aierQw. 
i ~kfefłię dział~pia władz administracji ogólnej (Dz;. U. 
R. P, Nr. !lI poz. 86).i § l rozpQrządzenia. Prezydentil § 3. Większe statki powi~trzne, przeznaczOne na 
R~c~ypO:'>pD ite{ z dnia !8 stycznia 1924 r. w przed~ sześć lub więcej osób lub do podróży, trwających po,nad 
miocie rozdziału kompetencji Mini~tra Zdrowia Publicz- cztery godziny, pOza urządzeniami wymienionemi w § 2, 
nego (Dz. l,J. R. P. Nr. 9, poz. 86) zarządz/lm Co na- powinny posiadać ustęp o szczelnie zamykalnym kuble 
stępuje: . z twardego kauczuku, wodę bieżącą, zdatną do picia, 

. § l. Upr~wnienia 40 współ!.ldziałtJ w decyzjach, 
pr;y:.-Jugujące Mini~trQwi Zdrowia Publicznego i Mi
ni~trow~ Spraw Wewnętrznych z ust! 3 art. 6 ustawy 
z ąniił 23 kwi~tnia 1920 r. o ograniczeniach w spr~edaży 
i spożyciu napojów alkoholowych (Dz. U . R. P. z 1922 r. 
ł-fr. 35, poz. 299) przekazuje :'lię wojewodom i Komi
sąrzowi R7:ąq~ m. st. Warszawy, właściwym ze wzglę4u 
na ;,mi.e,:ł;one miejsce sprzedaży. 

§ 2. Uprawni~ni~ do, decyzyj, przysługujące Mi
nistrowi Spraw Wewnętrznych Z; art. 3 ustęp ostatni , 
ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszpor
ty na wyjazd zagranicę (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 672) 
oraz § 4, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 

( . 27 lutego 1928 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd 
zagrani~ (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 191) przekazuje 
się wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy, 

. oraz odpowiednie urządzenia toaletowe. 

§ 4. Woda do picia powinna odpowiadać właści
wym przepisom sanitarnym. 

§ 5. W statkach powietrznych, posią.dajacy!:h ur~ą
dzenia do spania, powinna być wydawana dJa każdego 
podróżnego świeża bielizna pościelowa. 

. § p. W okresie zjmowym statki powietrzne po
winny być ogrzewape tak, ażeby ciepłota wynosił~ ~p 
najmniej 14° C. 

§ 7. Dopuszczenie osób, dotkniętych ostremi cho
,:obami zakaznemi, do podróży pa~ażerskim statkiem po
wietrznym, względnie korzystanie wspomnianych ' osób 
Z pasażerskiego statku powietrznego jest zakazane. 

Również; osoby, dotknięte przewlekłemi chorobami 
zakaznemi, niebezpiecznemi dla otoczenia, oraZ osoby 
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w stanie nietrzeiwym nie mogą być dopuszczone do 
podróży statkiemp9wietrznym. 

§ 8. Sprzedaż i spożywanie napo)ow alkoholo
wych w statku poowietrznym są zakazane. 

§ 9. Każde lotnisko powinno posiadać urządzenia 
Z wodą do picia, ustępy i odpowiednie pomieszczenia 
toaletowe. 

§ 10. W miejscach sprzedaży biletów do podróży 
lotniczej powinny być . w sposób, zwracający uwagę 
stron, ogłoszone poouczenia o co do przygotowania się 
podróżpych do lotu oraz co do przeciwwskazań lekarskich 
do odbycia lotu (choroby serca i naczyń krwionośnych, 
gruźlica płuc, niektóre cierpienia nerwowe i t. d.). 

B. Stosowanie międzynarodowych umów sani
tarnych. 

§ 11. Postanowienia międzynarodowych umów sa
nitarnych znajdują analogiczne zastosowanie do żeglugi 
powietrznej. 

W razie opuszczenia się na terenie Rzec::zypospolitej 
Polskiej statku powietrznego, przybywającego Z pań
stwa obcego w czasie, kiedy przeciw temu państwu sto
sowane są przepisy obowiązujących międzynarodowych 
umów sanitarnych, wykonywanie przepisanych zarzą
dzeń należy do powiatowej władzy administracji ogól
nej, właściwej dla miejsca lądowania. 

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
Z Ministrem Komunikacji wskaże w rozporządzeniu 
wykonawczem, które lotniska mają być urządzone jako 
stacje sanitarno-rewizyjne. 

c. Ratownictwo. 

§ l2~ Port lotniczy powinien posiadać najważniej
sze urządzenia do udzielania pierwszej (doraźnej) po
mocy do czasu przybycia lekarza, pozatern środki do 
przenoszenia, a większe porty na zasadzie decyzji Mi
nistra Spraw Wewnętrznych, powziętej w porozumieniu 
Z Ministrem Komunikacji, do przewożenia osób, które 
uległy nieszczęśliwemu wypadkowi, albo zapadły w cza
sie lotu na chorobę cięższą, wreszcie odpowiednie po
mieszczenia (stację ratowniczą) dla tymczasowego umie
szczenia . chorego poszkodowanego. 

§ 13. Załoga statków powietrznych i personel por
tów lotniczych powinny być dostatecznie wyszkolone 
w udzielaniu tymczasowej (doraźnej) pomocy w wy
padkach nieszczęśliwych do czasu przybycia lekarza. 

§ 14. Porty o znacznym ruchu pasażerskim powin
ny posiadać stałe pogotowie ratunkowe pod kierownic
twem lekarza. 

§ 15. W miastach, w których istnieje należycie 
działające i wystarczające wymaganiom miejscowym 

pogotowie ratunkowe komunalne lub społeczne, dopu· 
szczalne jest za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych w porozumieniu Z Ministrem Komunikacji ogra
niczenie wymagań, określonych w paragrafach ' 12-ym 
i 14-ym. 

§ 16. Każdy pasażerski statek powietrzny po
winien być zaopatrzony w środki lecznicze, opatrunkowe 
i inne, konieczne do udzielania pierwszej pomocy le-
karskiej. . 

D. Postanowienia karne. 

§ 17. W inny przekroczenia niniejszych przepisów 
będzie karany w myśl ogólnie obowiązujących przepi .. 
sów karnych. 

§ 18. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w 30 dni po ogłoszeniu Z wyjątkiem przepisów § 3-go, 
które zyskują moc obowiązującą z dniem l stycznia 
1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj-Składkowski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

843. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw VI ewnętrznych 

z dnia 13 listopada 1928 r. 

o przekazaniu Komisarzowi Rządu m. st. War
szawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu 

i utracie obywatelstwa polskiego. 

Na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. 
o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 7, 
poz. 44) i art. 86 ustęp 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi~ 
zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządzam co następuje: 

§ l. Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy prze
kazuje się decyzje w sprawach nadawania i utraty oby
watelstwa polskiego (art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 20 
stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla się wszystkie ' 
postanowienia sprzeczne Z niniejszem rozporządzeniem. 

Minister Spraw Wewnę,trznych: Sławoj Składkowski 
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