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875. 

Rozporządzenie Mi:p.istra Sprawiedliwości 
ora;,; Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: Spraw We
wnętrznych' Skarbu, Rolnictwa oraz Prze-

. myslu i Handlu 

z dnia 5 grudnia 1928 r. 

o ustanowieniu sądu pracy w Łodzi. 

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. l 
art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
'pOz. 350) zarządza się co następuje: 

§ l. Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego 
W Ł?dz;i "Sąd pracy w Łodzi". 

Sąd pracy w Łodzi róz;pocznie swoje czynności 
Z dniem 15 stycznia 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu pracy w Łodzi obejmuje okręgi 
sądów grodzkich w Łodzi oraz w Zgierzu. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy określa się na 75 
t każdej grupy pracodawców i pracownik.ów, razem na 
150, liczbę zaś zastępców na 150 Z każdej Z tych grup, 
razem na 300. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego ~ Ło
dzi, powoływanych z okręgu sądu pracy w ~OdZl okr~
śla się na 35, z każdej grupy pracodawców ' 1 pracowOl: 
ków, razem na 70, liczbę zaś zastępców na 70 Z każdej 
Z tych grup, razem na 140; 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości! A. Meysztowicz 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: ' Dr. jurkiewicz 
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Rolnictwa! K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

876. 

Rozporządzenie Ministra SprawiedHwości 
oraz Ministra Pracy i Opieki . Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: Spraw We
wnętrznych' Skarbu, Rolnictwa oraz Prze-

. mysłu i Handlu 

z dnia 5 grudnia 192ą r. 

O ustanowieniu sądów pracy w Sosnowcu i w Dą
browie Górniczej. 

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art .. 2 .i ust . . l 
art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospohte) z; dOla 

22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 350) zarządza się co następuje: 

§ l. Ustanawia się w okr\gu sądu okręgowego 
w Sosnowcu dwa sądy pracy: "Sąd pracy w Sosnowcu" 
oraz "Sąd pracy w Dąbrc\7ie Górniczej". 

Sądy pracy w Sosnowcu i w Dą::,rowie Górniczej 
rozpoczną swoje czynności z dniem 15 stycznia 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu pracy w Sosnowcu obejmuje 
okręgi sądów grodzkich w Sosnowcu i w Czeladzi. 

. Okrąg sądu pracy w Dąbrowie Górniczej obejmuj e 
okręgi sądów grodzkich w Dąbrowie Górniczej iw Bę
dzinie. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Sosnowcu okr~
śla się na 62 Z każdej grupy praco~awców i pracowni
ków, razem na 124, liczbę zaś zastępców ławników na 
124 Z każdej Z tych grup, razem na 248. 

Liczbę ławników sądu pracy w Dąbrowie Górni
czej określa się na 45 Z każdej grupy pracodawców 
i pracowników, razem na 90, l iczbę zaś zastępdw ław
nikó\7 na 90 Z każdej Z tych grup, razem na 180. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w So
snowcu, powołanych z okręgów obu sądów pracy 
w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej określa się na 35 
Z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 
70, oraz liczbę zastępców na 70 Z każdej z tych grup, 
razem na 140. Z liczby powyższej Z okręgu sądu pracy 
w Sosnowcu powołuje się 40 ławników i 80 zastępców, 
Z okręgu zaś sądu pracy w Dąbrowie Górniczej 30 ław
ników oraz 60 zastępców. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Pracy i Opieki Społec~ej: Dr. jurkiewicż 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

877. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: Spraw We
wnętrznych' Skarbu, Rolnictwa oraz Prze-

, myslu i Handlu 
z dnia 5 grudnia 1928 r. 

o ustanowieniu sądu pracy w Wilriie. 

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art .. 2 ~ ust~ .1 
art. 3 rozporządzenia Prezydenta RzeczypospohteJ z dOla 
22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 350) zarządza się co następuje: . 

§ l. Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego 
w Wilnie "Sąd pracy w Wilnie". 
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Sąd pracy w Wilnie rozpocznie swoje czynności 
Z dniem 15 stycznia 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu pracy w Wilnie obejmuje obszar 
miasta Wilna oraz gmin: Nowa Wilejka, Rzesza i Mic
kuny. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Wilnie 
określa się na 26 Z każde i grupy pracodawców i pracow
pików, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 z każdej 
Z; tych grup, razem na 104. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w Wil
nie, powoływanych z okręgu sądu pracy w Wilnie, 
określa SIę na 16 z każdej grupy pracodawców i pracow

.-pików, razem na 32, hczbę zaś zastępców na 32 Z każdej 
Z tych grup, razem na 64. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości :A. Meysztowicz 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. jurkiewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: ~ławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Mmister Przemysłu i Handlu: E. Kwzatkowski 

878. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 października 1928 r. 

w przedmiocie uprawy tytoniu w r. 1929. 

Na podstawie artykułu 6, 7 i 62 ustawy z dnia 
l czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ l. Uprawa tytoniu dozwolona jest: 
1) w małopolskich okręgach uprawy tytoniu, obej

mujących powiaty: 
a) w województwie stanisławowskiem: horodeński, 

kołomyiski, kosowskl, peczemżyński, rohatyński 
i śniatyński, 

b) w województwie tarnopolskiem: borszczowski, 
buczacki, czortkowski, husiatyński, podhajecki, 
skałacki, tarnopolski, trembowelskl, za leszczy ck i 
izbaraski, 

2) w wołyńskim okręgu, obejmującym powiaty 
województwa wołyńskiego : 

a) krzemieniecki, dubieński i równieński oraz 
b) zdołbunowski, południową część powiatu łuc

kiego po linję kolei Kowel-Zdołbunów, ho
rochowski i włodzimierski, 

3) w grodzieńskim okręgu, obejmującym powiaty: 
grodzieński, wołkowyski i augustowski w województwie 
białostockiem, 

4) w pomorskim okręgu, obejmującym powiat gru
dziądzki w województwie pomorskiem, 

5) w śląskim okręgu, obejmującym powiat rybnicki 
w )Vojewództwie śląskiem, 

6)w lubelskim okręgu, obejmującym powiaty: 
chełmski, hrubieszowski, krasnystawski, tomaszowski 
i zamojski. . 

§ 2. Do uprawy tyt9niu wymagane jest urzędo
we pozwolenie. Pozwolenie to mogą otrzymać rolnicy, 
którzy zobowiążą się: 

a) . uprawiać tytoń na , przestrzeni gruntu, obejmu
jącym co najmniej 600 m2, 

b) użyć do uprawy tytoniu nasienia, dost2rczonego 
przez urzędy i zakłady monopolu tytoniowego, 

c) stos.ować. się do przepisów, wydanych w przed
miocie uprawy tytoniu oraz do pOUCZell i wska
zówek, udzielonych przez organa, nadzorujące 
uprawę tytoniu, w sprawie uprawy rośliny ty
toniowej,. zbioru, suszenia, sortowania i dostawy 
do wykupu tytoniu, 

d) odprzedać cały zapas wyprodukowanego su
rowca · tytoniowego monopolowi tytoniowemu 
w wyznaczonych terminach i miejscach po ce
nach taryfowych, które ustanowi Minister 
Skarbu. 

§ 3. Niezależnie od wymogów wskazanych w § 2 
w powiatach województwa wołyńskiego, wymienionych 
w § 1 ustęp 2 punkt b), pozwolenia na uprawę tytoniu 
udzielane będą tylko wówczas, jeżeli: 

1) w jednej miejscowości zgłoszona będzie pod 
uprawę tytoniu prZt:.strzeń gruntu, wynosząca łącznie 
co najmniej 2 ha i 

2) miejscowości te będą położone w bezpośred
niem ze sobą sąsiedztwie i będą łączyć się z powiatami, 
wymienionemi w § 1 ustęp 2 punkt a), lub też w razie 
przerwy tworzyć będą takie skupienia, by łączna prze-

. strzeń gruntu, zgłoszona pod J.1prawę tytoniu, wynosiła 
co najmniej 25 ha. . 

§ 4. Pozwolenie na uprawę tytoniu może być 
udzielone tylko tym rolnikom, którzy posiadają zdolność 
do działań prawnych i którzy prowadzą gospodarstwo 
rolne zawodowo i samodzielnie. . 

Osobom, prowadzącym wspólne gospodarstwo rolne 
może być udzielone tylko jedno pozwolenie na upra~ 
tytoniu. 

§ 5. Od uprawy tytoniu wyklucza się: 
l) osoby skazane prawomocnie za naruszenie prze

pISÓW; 
a) w przedmiocIe. opiat celnych i obrotu towaro

wego z zagralllcą, 

b) w· przedmiocie obrotu towarowego z w. m. 
Gdańskiem, 

. c) w· przedmiocie monopolu tytoniowego, . 
2) osoby, Htóre uprawiając tytoń w r. 1928 mi pod

stawie urzędowego pozwofenia, nie zastosowały się ; do 
przepisów o uprawie tytoniu lub do zarządzet'1, wyda
nych przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego, 
podległe jej urzędy, zakłady i organa w przedmiocie 
uprawy tytoniu. 

§ 6. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego 
upoważniona jest do · wyłączenia od uprawy tytoniu 
miejscowości, . położonych w okręgach uprawy tytoniu, 


