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zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(D:z:. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się ~o na
stępuje: 

§ l. Obszar dworski Czarnylas w powlecle staro
gardzkim, województwie pomorskiem znosi się, a tery
torjum jego włącza się do gminy wiejskiej Czarnylas 
w tymie powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poru
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
2'; dniem l kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

109. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 lutego 1929 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego Luszkówko w po
wiecie świeckim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi
zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(D~. U. R. P. Nr. li, poz. 86) zarządza się co nastę
pUJe; 

§ l. Obszar dworski Luszkówko w powiecie świec
kim, województwie pomorskiem znosi się, a tery
tQoum j~go włącza się do gminy wiejskiej Luszkowo 
w tymie powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonąnie niniejszego rozporządzenia po
ru~ się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem l kwietnia 1929 r. 

Prę~ęs Rady Ministrów! K. Bartel 

Mini~tęr Spraw WewnętrzJlych: Sławoj Składkowski 

UO. 

Jł()~PQr~ą~ellie Rady Ministrów 

z; dnią ~O lutego 1929 r. 

o zniesieniu óbsząrq 4wQr~k.ego Jąstr~ębiec w po
wiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem. 

Ną pqpstąwie art. 104 ro?;porządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o prgani-

zacji i zakresie działania władz administracji ogó!nej 
(D~. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co nast~
pUJe: 

§ l. Obszar dworski Jastrzębiec w pOWleCie sę
poleńskim, województwie pomorskie m znosi się, a tery
torjum jego włącza się do gminy wiejskiej Jastrzębiec 
w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porl,1-
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l kwietnia 1929 r • 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Ul. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 stycznia 1929 r. 

w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż wyro
bów tytoniowych specjalnych i importowanych. 

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy z dnia l czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, 
poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ l. Zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytonio
wych specjalnych udzielać będą na prośby interesowa
nych koncesjonarjuszy władze skarpowe II instancji 
(iz1,:>y skarbowe i śląski urząd wojewódzki - wydział 
skarbowy) - według swobodnego uznania ~ tylł\o 
samoistnym sklepom tytoniowym, o ile odległość tych 
sklepów od sąsiednich sklepów, posiadających już takie 
upoważnienie, nie jest mniejszą, jak 150 rpetrów przy 
głównych, naj ruchliwszych ulicach i placach, względnie 
~OO metrów przy innych ulicach i placach w miastach 
o ludności powyżej 100.000 mieszkańców, - a 100 me
trów (na całyrp obszarze) W rpiastach o ludności mniej
szej. Te sąme władze udzielają zezwoleń domowym 
sprzedażom wyrobów tytoniowych na rozprzedat pa
pierosów i cygar, objętych taryfą specjalnych wyrobów 
tytoniowych. 

Na' wyjątki zezwalać może Dyrekcja Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego na odpowiednie wnioski właści
wych władz skarbowych II instancji. 

Zezwolenia na spr~edaż PQWyższych wyrobów udzie
lane będą na czas nieograuiczony z zastrzeżeniem, że 
mogą być każdocześnie bez podania powodów za 3 mie
sięcznem uprzedniem wypowiedzeniem odwołane. 

§ ~. Wyroby tytoniowe importowaJle (zagranicz
ne) sprze~ają zasadniczo tylko skarbowe zakłady sprze
daży (sklepy Polskiego Monopolą . Tytoniowego). 

Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego mo
że w wyjątkowych wypadkach - na stosowny wniosek 
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władzy skarbowej II-ej instancji zezwolić na sprzedaż 
wyrobów tytoniowych importowanych konces jonarju
szowi, posiadaj ącemu już zezwolenie na sprzedaż spe
cjalnych wyrobów tytoniowych. 

§ 3. W ra"ie potrzeby Dyrekcja Polskiego Mono
polu T ytoniowego może zobowiązać - pod rygorem 
utraty koncesji - koncesjonowane przedsiębiorstwa 
sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej do pro
wadzenia sprzedaży wyrobów specjalnych, ewentualnie 
i importowanych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l kwietnia 1929 r; Jednocześnie tracą moc obo
wiązującą wszelkie postanowienia, wydane w sprawach 
unormowanych niniejszem rozporządzeniem a Z niem 
sprzeczne. 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 

112. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 stycznia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie 
przymusu ubezpieczenia od ognia ruchomości 
w gospodarstwach rolnych, przymusu ubezpiecze
nia żywego inwentarza od wypadków śmierci oraz 
przymusu ubezpieczenia plonów od gradobicia. 

Na podstawie art. art. 73 i 74 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymu
sie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakła
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U" R. P. Nr. 46, 
poz. 410) zarządza się co następuje: 

Przedmiot przymusu ubezpieczenia. 

§ l. 1. Poszczególne sejmiki powiatowe (rady po
. wiatowe) mogą uchwalać przymus ubezpieczenia od 

ognia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. 
Przymus może dotyczyć tylko niektórych kategoryj mie

. nia ruchomego, winien jednak obejmować obszar całe
go powiatu. 

2. Do mienia ruchomego, które może być podda
ne przymusowi ubezpieczenia od ogni2, zalicza się: 

a) plony, zboże w ziarnie, słomę i paszę oraz tech
niczne rośliny: len, tytoń i chmiel; wyłączeniu 
ulegają: okopowizny, ziemiopłody na pniu, po
ślady, zgoniny, plewy, słoma roślin oleistych, 
jak również nawóz, 

b) inwentarz żywy: konie, bydło rogate, kozy, ow
ce, trzoda chlewna, z wyłączeniem drobnych 
zwierząt, np. królików, oraz ptactwa j pszczół, 

c) inwentarz martwy: młocarnie, sieczkarnie, wo
zy, bryczki,· sanie, wagi, uprząż i t. p., z wyłą
czeniem przedmiotów drobnych, jak: motyki, 
siekiery, łopaty, grabie, cepy, noże. worki i t. p. 

§ 2. Poszczególne sejmiki powiatowe (rady po
wiatowe) mogą uchwalać p::zymus ubezpieczenia' 'Ży
wego inwentarza od wypadków śmierci, spowodowa
nych przez nieszczęśliwe wypadki lub choroby, Z wy
jątkiem wypadków śmierci, spowodowanych przez cho
roby, podlegające zgłoszeniu na zasadzie art. 20 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sier
pnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673). Przymus ubez
pieczenia może dotyczyć koni, bydła rogatego i świń, 
winien jednak obejmować obszar cale go powiatu. ' 

. § 3. 1. Poszczególne sejmiki wojewódzkie mogą 
uchwalać przymus ubezpieczenia plonów od gradobi
cia. Przymus winien obejmować obszar całego woje-
wództwa. . 

2. Do plonów, które mogą być poddane przymusowi 
ubezpieczenia od gradobicia, zalicza się tylko rośliny 
polne. Od przymusu ubezpieczenia wyłączone są ogro
dowizny, jak szparagi, ogórki, cebula, drzewa owocowe, 
kwiaty, rośliny lecznicze i t. p. 

§ 4. Uchwała sejmiku (rady powiatowej), wprowadza
jąca przymus ubezpieczenia (§§ l , 2, 3), może obejmo
wać wszystkie gospodarstwa na terenie danego z-.viąz
ku samorządowego bądż też wszystkie gospodarstwa tyl
ko o ograniczonym rozmiarze obszaru. 

Obowiązki właścicieli mienia, podlegającego 
przymusowi ubezpieczenia. 

§ 5., l. Właściciel mienia, podlegającego przymu
sowi ubezpieczenia, jest obowiązany: 

a) podać urzędowi gminnemu obszar całego go
spodarstwa i użytkowany obszar gruntu oraz inne 
informacje, żądane przez związek samorządo
wy w celu wykonania uchwały o przymusie, 

b) uiszczać opłatę za ubezpieczenie w terminie, 
wskazanym w uchwale sejmiku (rady powiato
wej), 

c) zezwalać organom zakładu ubezpieczeń, które
mu poruczono wykonanie przymusu, na szaco
wanie i sprawdzanie mienia, podlegającego przy
musowi ubezpieczenia, oraz sprawdzanie i usta
lanie szkody, spowodowanej wypadkiem, prz;e
widzianym przez ubezpieczenie i 

d) spełniać wobec zakładu ubezpieczeń, któremu 
poruczono wykonanie przymusu, w czasie trwa
nia ubezpieczenia jak również w chwili wypad
ku szkody i po jej zajściu obowiązki, określone 
w warunkach ubezpieczenia (§ 14, ust. 2). 

2. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wy
mienionych w ust. l pp. c) i d) może pociągnąć utratę 
prawa do odszkodowania. Przepis ten nie będzie miał 
zastosowania w tym przypadku, gdy właścicielowi mie
nia nie można przypisać złego zamiaru lub rażącego 
niedbalstwa albo też, g,dy naruszenie obowiązków nie 
wpłynęło ani na ustalenie przyczyn wypadku atJ,i n,a usta
lenie lub rozmiar odszkodowania. 

§ 6. 1. Opłaty za ubezpieczenie mają charakter 
opłat publicznych i winny b~ć uiszczane w urzędach 
gminnych. 




