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Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie

§ 2.

ogłoszenia.

Prezes Rady
Ministrów: VI , z. K. Bariel
,
Minister Skąrbu:

G. Czechowicz

-_ ,.........

88.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 21 stycznia 1928 ri
W sprawie zmiany rozporządzenia o
funduszów; przeznaczonych na cele
i osadnictwa;

likwidacji
parcelacji .

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonańiu reformy rolnej (Dz. U. R. P.
z 1926 r. Nr. l, poz. 1) zarządza się co następuje:
,§ 1.. W pqn4.cie al § 4 ro~porządzenia .Ra.dy
Minisirów z dl1ia 1 kwietnia 1927 r. w 8pr~wie likwidacji funduszów, przeznaczonych na cele parcelacji
i osadnictwa (D~, U. R. P. Nr: 37, poz. 330) wyrazy
"na dzień 1 stycznia 1927 r., wzglę dnie zaleinie od
~ną.nia Ministra Reform Rolnych na dzień 1 lipca
19~7 r." za2tępuje się wyrazami; "na dzień 1 lipca
1927 r., l ~tycznia 1928r. lub 1 lipca 1928 r., a to
zależnie od uznania Ministra Reform Rolnych".

rucza

§ 2. Wykonanie

rozporządzenia niniejszego po-

alę , M!ni~trowi , R:d~rm Rolnych.,
Rozporządzenie
ogł~Sżenia.
' .

§ 3.

z dniem

I

Prezes Rady Ministrów:

'II(

,

niniejsze wchodzi w tycie

z. K. Bariel

Minister Reform · Rolnyćh: .,. Witold Staniewtc:
Minister . S~rhu: G.

Czc~h.owicz
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90.

. terenem szpitala Św. Karola Boromeusza oraz
, terenem zamku Radziwiłłowskiego-graniczące
na północ, wich ód i południe z gruntami
, miasta Białej Podla.skiej, na zachód z gruntami
, wsi Sławacinek, o ogólnym · obszarze 226 ha
74,8 arów (405 mOrgów),
h) grunta tak zwane "Kołychawa" graniczące na
północ, południe, wschód i zachód z gruntami
miasta Bia.łej Podlaskiej, na północny-zachód
z gruntami wsi Sławacinek, o ogólnym- obszarze 67 ha 94,4 arów (121 morgów 107 prętów),
~) grunta tak zwane "Klin". iraniczą~e na wschód
z lasami miasta Białej Podlaskiej, ' na północ
z terenem kolejowym "Warszawa-Brześć "" ,
na południe i zachód z laS'ami dóbr Biała,
o ogólnym obszarze 59 ha 46,8 arów (106 morgów . (,5 ' prętów}j

b) niezuiytkowujących całego wywaru zł. 81.19
za 1 hl. 100°. .

z dniem

sa 89 i

i

lI. z

gminy wiejskiej Si darki, w tymże poWie cię

wojewód~twie:

a)
~

'

res~tę terytorjum ,,20fji las", graniczącą . pą,
północ z gruntami , miastą Białej Podlą.ski~j ,
ną z~chód z ulicą Kolejową (t.erytox;jum ,rniej~ '
f)k:iel, na południe z terenem kolejowym stacji
Biała-Podlaska, na wscb,ód z gruntami Wili

Sidorki, o ogólnym obszarze 55 ha 98,7 arów
(100 Plorió\.V),
b) miejscowość "Odpadki" graniczącą na północ
\ terenem kolejowym stacji Biała Pódlaskn f
na południe i zaC!:hód z gruntami miasta Bia~
łej Podlaskiej, na wschód z gruntami ornemi
wsi Sidorki, o ogólnym obszarze .61 ha
68,6 arów (110 morgów);
.
.
i ' włącza się je do gminy . wiejskiej Biała Podlaska
w tymże powiecie i województwie.
,,'
!

'

.

.

'

..•.

'.

§2.Wykonani~ niniejszego rozporządzenia pO"
l,'ucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych, ' . " ,

g 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI 1ycie
z dniem 1 kwietnia 1928 r.
.
Prezes Rady Ministrów: w ż. K. Bartel
, Minister Sprąw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

89.
Rozporządzenie

Rady N.Jnistrów

z dnia 21 stycznia 1928 r.
() rozszerzeniu granic mias{a Biale; Podlaskiej
w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.
Na podstawie art. 1 i 2 usta~y z dnia 20 lutego. 1920 T. W przcdmiociezalicza!lia Osad \viejskich
w poczet miast oraz zmiany granic miasŁ na obszarze
b. zaboru rosyjskiego -(Dz. U. R. P. Nr. 19,- poz. 92),
zuządza się co nS!ltępuje:

§ 1. WyłąCl~ się:

90.
Rozporządzenie '

Ministra .Reform Rolnych

z dnia 10 stycznia 1923 r.
wydane w porozumieniu ' z Ministrem Sk arbu o zmia-:
nie rozporządzenia Ministra Reform Roinych z dnin'
14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy k t edytó- '
we; przy scalaniu gruntów.

1. z gminy wiejskiej Sitnik w powie'cie bialskim,
województwie lubelskiem:
al grunta pod nazwĄ · folwark 'ISławtlcinek Stary"
wraz z terenem koszar piechoty i · artylerji,

Na podstawie cz. 4 art. 14 ustawy z dnia 31 .
lipca 1923r.oscalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nt. 921 poz; S33) iarządza się co następuje:

-.

I
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1925 r., 2 czerwca 1926 r., 17 lutego i 28 grudnia
1927 r., że przystąpienia' do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia
19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 108,
poz. 920). ) .

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej, wydanem w porozumieniu z Ministrem
, Skarbu (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 36) ustęp 1 para~
grafu 1 otrzymuje brzmienie następujące:
"Państwówa - pomoc kredytowa przy scalaniu
gruntów przewidziana w art. 14 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) może być udzielana osobom, odpowiadającym warunkom wskazanym w § 2 niniejszego
rozporządzenia, na:"

dokonane przez:
Republikę Andorrę
Republikę San Marino

Monaco
Finlandję

92.

Obwieszczenie Ministra

w sprawie sprostowania błędu vi rozporządzeniu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 26 stycznia
1928 r. o kontroli ubezpieczeń.

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Skarbu: G. Czechowiez

,

Oświadczenie Rządowe

z dnia 24 stycznia 1928 r.
w sprawie przystąpienia Andorry, San Marino,
Monaco i Finlandji do międzynarodowej konwencji,
, dotyczącej opium, podpisanej w. Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.
Podaje się do wiadomości, zgodnie z komuni,katem sekretarjatu Ligi Narodów z dnia: 6 listopada

Sprawiedliwości

z dnia 4 lutego 1928 r.

ży

91.

zerejestrowane zostały w ·dniu:
17 października 1925 r.
21 kwietnia
1926 r.
9 lutego
1927 r.
1927 r.
5 grudnia

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski'

§ 2. Ustęp 6 paragrafu 8 ~tegoż roźporządzenia
otrzymuje brzmienie następujące:
"Pożyczki udzielane na cele wskazane w punktach 1-4 § 1 winny być udzielane w złotych w zło
cie, a wypłacane w złotych według kursu, obowiązu
jącego w dniu, poprzedzającym zarządzenie Banku,
dotyczące wypłaty pożyczki. Biorący pożyczkę winni
się zobowiązać do zwrotu pozyczki w złotych w zło
cie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowaJlia do pożyczek udzielanych na okres czasu nieprzekraczający lat pięciu."
§ , 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

Nr. 11.

Na podstawie art. 5 lit. c rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 23 grudnia ,1927 r.
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. E.. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) podaję
do wiadomości, że w rozporżądzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 26 stycznia 1928 r. () kontroli
ubezpieczeń, ogłoszonem w Nr. 9 Dz. U. R. P~ pod
poz. 64, na str. 120, między tytułem rozporządzenia
"o kontroli ubezpieczeń" a napisem "Część pierwsza·."
opuszczony został ustęp o brzmieniu następującem:
"Na podstawie art. 44 ust. tł Konstytucji iusŁa
wy z dn. 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr • .78,
poz. 443) postanawiam co następuje:"
co niniejszem prostuję.
•
.Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz

/'

\,\, arszawa.

--------

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

'hvowych-6
\..

Tłoczono

z polecenia Ministra Spl awledliwoścl.

Oszczędności Jl(g

30130.

39793 P

Cena 40 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dziennika Ustaw R. P. wynosi kwartalnie 7 zł., dla. urzędów ł łnstytacyj pań
zł. Prenumeratę należy uiszczać kwartaloie zll6ry.

