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lwowskiego, krakowskiego, stanisławowskiego, tarno
polskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego, 
na których podstawie władze i organa gminne mogły 
przed wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowa
niu karno-administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 
365) nakładać kary pieniężne, względnie aresztu, są 
one Z mocy niniejszej ustawy uprawnione do wydawania 
nakazów karnych w trybie art. 45 ust. 1 powyższego 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w zastęp
stwie powiatowej władzy administracji ogólnej, a bez 
upoważnienia wojewody, wymaganego powołanym art. 
45 ' ust. 3. 

Do nakładania kar w trybie nakazów karnych upraw
nieni są naczelnicy gmin (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta). 

Art. 2. Na obszarze województw: poznańskiego, 
pomorskiego i górnośląskiej części województwa śląskie
go służy z mocy niniejszej ustawy miejscowym władzom 
policyjnym w zastępstwie powiatowej władzy admini
stracji ogólnej, a bez upoważnienia wojewody, wyma
ganego art. 45 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Q postępowaniu kar
no-administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 365) 
prawo wydawania nakazów karnych w trybie art. 45 
ust. 1 powyŻSzego rozporządzenia co do przestępstw, 
do których z mocy szczególnych przepisów ustaw, de
kretów i rozporządzeń, wydapych przez władze polskie, 
miała przed wejściem w życie tego rozporządzenia za
stosowanie ustawa Z dnia 23 kwietnia 1883 r., dotyczą
cą wydawania p0licyjnych zarządzeń karnych przeciw 
wykroczeniom (Zb. Ust. Pr. str. 65). 

Art. 3. Stosowanie nakazów karnych przez wła
dze i organa, wymienion. wart. 1 i 2, jest dopuszczalne 
także w wypadkach, w Których przysługiwało im prawo 
orzekania o odszkodowaniu lub konfiskacie, o ile wyso
kość szkody, względnie wartość skonfiskowanego przed
miotu nie przenosi kwoty 30 zł. 

Art. 4. Grzywny, wymierzone na podstawie art. 1 
lub 2, oraz skonfiskowane na podstawie art. 3 przed
mioty, względnie kwoty, uzyskane za nie drogą sprze
daży, przypadają w razie braku odmiennych postano
wień w ustawach szczególnych na obszarze województw, 
wymienionych wart. 1, na rzecz gminy Z przeznacze
niem na cele opieki społecznej, zaś na obszarze, okre
ślonym wart. 2, na rzecz tego, kto ponosi rzeczowe ko
szty miejscowego zarządu policyjnego. 

Na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
wpływają grzywny, nałożone przez władze gminne w try
bie, przewidzianym wart. 45 powołanego wyżej rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o ile 
szczególne ustawy nie stanowią inaczej, na rzecz gminy 
i mają być użyte na cele opieki społecznej. 

Postanowienia ustępu pierwszego mają zastosowanie 
wówczas, gdy orzeczenie karne wydaje powiatowa wła
dza administracji ogólnej na skutek sprzeciwu, przewi
dzianego wart. 46 rozporządzenia Prezydenta RzeczY
pospolitej o · postępowaniu karno-administracyj nem. 

W wypadku skierowania sprtwy na drogę sądową 
grzywny, orzeczone przez sąd, przypadają na rzecz Skar
bu Państwa, o ile ustawa szczególna nie stanowi inaczej. 

Art. 5. Wykonanie mmejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Spra
wiedliwości. 

Art. 6. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie po 
upłyvv'ie czternastu dni od jej og:cszenia. 

Do spraw, . wszczętych przed dniem wejścia w ży
cie niniejszej ustawy, mają zastosowanie przepisy do
tychczasowe rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-admi
nistracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 365). 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

136. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 lutego 1929 r. 

o zakazie używania francuskich nazw regjonalnych. 

Na podstawie art. 4 p. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
R. P. Nr. 96, poz. 559) i w myśl art. XXVI ust. 2 p. 1) 
i 2) Konwencji Handlowej między Polską a Francją 
z dnia 9 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 67, 
poz. 468) zarządza się co następuje: 

§ 1. W handlu wytworami winne mi na terytorjum 
Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega się prawo używania 
nazw terytorjalnych, wymienionych w § 2 niniejszego 
rozporządzenia, wyłącznie dla wytworów tych produ
centów, którzy na podstawie prawa obowiązującego we 
Francji są uprawnieni do używania tych nazw jako re
gjonalnych na terytorjum Republi~i Francuskiej. 

§ 2. Do nazw terytorjalnych podpadających pod 
przepis § 1 należą: 

a) w zakresie win: 
1) "Alsace" (vin d') 
2) "Ammerschwihr'~ 
3) "Arbanats"· 
4) "Anjou" 
5) "Auxey" 
6) "Banyuls" 
7) "Barrer" 
8) "Barsac" 
9) "Batard-Montrachee~ 

10) "Beaujolais'~ . 
11) "Beaune" 
12) "Belves" 
13) "Bergheim'~ 
14) "Bergerac'~ 
15) "Berson" 
16) "Blaye" 
17) "BlayaisH 

18) l1Blosen" (vin du) 
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19) "Boncours" 
20) "Bordeaux" 
21) "Bouliac" 
22) "Bourg" 
23) "Bourgeais" 
24) "Bourgogne" 
25) "Bourgueil" 
26) "Bouze" 
27) "Brand" 
28) "Brandl urt" 
29) "Brochon" 
30) "Brouilly" 
31) "Burgele" 
32) "Cadillac" 
33) "Casseuil" 
34) "Cerenes" 
35) "Chablis et Petit Chablis'~ 
36) "Chambolle" 
37) "Champagne" 
38) "Change" 
39) "Chassagne" 
40) "Chateauneuf-du PapeH 

41) "Cheilly" 
42) "Chemilly" 
43) -"Chevaliers -Montrachet'~ 
44) "Chiron" 
45) "Chorey" 
46) "Clairette-de-Die" 
47) "Comblanchien" 

" 48) "Concoeur" 
49) "Conqueques" 
50) "Corbieres" 
51) "Cotes Baurech" 
52) "Cotes de Bourg" 
53) "Cóte Chalonnalse'~ 
54) "Cote du Duras" 
55) "Cote de l'Eglise" 
56) "Cote Maconnaise'~ 
57) "Cote de Nuits" 
58) "Cote du Rhone" 
59) "Cote de Pian" 
60) "Coteaux-du-Bayon'~ 
61) "Coteaux-du Loir'~ 
62) "Corpeau" 
63) "Corton" 
64) "Cussac" 
65) "Dezize" 
66) "Duderstein" 
67) "E~hezeaux" 
68) "Eichberg" 
69) "Entre-deux-Mers'~ 
70) "Felf" 
71) "Fixin" 
72) "Flagey-Echezeaux'~ 
73) "Fleurie" 
74) "Fronsac" 
75) "Frontignan'~ 
76) "Gabarnac" 
77) "Gaillac" 
78) "Genissac" 
79) "Gevrey-Chambertin'~ 
80) "Gilly" 

I 81) "Gironde" 
82) "Goldnessling" 
83) I1Graves" 
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84) 
85) 
f6) 
87) 
88) 
89) 
90) 
91) 
92) 
93) 
94) 
95) 
96) 
97) 
98) 
99) 

100) 
101) 
102) 
103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
112) 
113) 
114) 
115) 
116) 
117) 
118) 
119) 
120) 
121) 
122) 
123) 
124) 
125) 
125) 
127) 
128) 
129) 
130) 
131) 
132) 
133) 
134) 
135) 
136) 
137) 
138) 
139) 
140) 
141) 
142) 
143) 
144) 
145) 
146) 
147) 
148) 

"Hagel" 
"Hatschbourg" 
"Haillan (Le)" 
"Haut-Benauge" 
"Haut-Pays-Borde1ais", 
"Hermitage" 
"Heugst" 
"Heugst Schoff1it" 
"Illats" 
"Issenbourg" 
"Julienas" 
"Karferkopf" 
"Kanzlerberg" 
"Kappala" 
"Kirrenburg" 
"Kitterle" 
"Keseler" 
"Labarde" 
"Lalande-de-Pomerol" 
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"La Haye-Fouassiere" (muscadet dl) 
"Lamarque" , 
"Langoiran" 
"Langon" 
"Lesparre" 
"Libourne" 
"Ligre" 
"Listrac" 
"Lotzenberg" 
"Lotzenberg GeWiirztraminer" 
"Loupiac" 
"Ludon" 
"Lussac-Saint-Emilion" 
"Macau" 
"Macon et Maconnais" 
"Margaux" 
,,1\11 edoc" 
"Meloisez" 
"Mercueil" 
"Mercurey" 
"Meursault" 
"Montbazillac" 
"Minervois" 
" Montagne-Saint-Emilion" 
"Montagny" 
"Monthelie" 
"Montrachet" 
"Montravel" 
"Montlouis" 
"Mergon" 
"Moulis" 
"Moulin-a-vent" 
"Mourens" 
"Muscadet de Sevre et Maine" 
"Nantoux" 
"Neac" 
"N erigean" 
"Odenas" 
"Paillet" 
"Paullac" 
"Pernand" 
"Pfeller" . 
"Pfirsichberg" 
"Podensac" 
"Pornerol" 
"Pommard" 
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149) "Portets" 
150) "Pouilly-Fuisse" 
151) "Pouilly-sur-Loire" 
152) Premeaux" " 

"p I" : 153) " nssey·· 
154) "Prugel" . r 
155) "Puisseguin-Saint-Einilion" 
156) "Puligny- MO'tltraćhet" 
157) "Rangen" 
158) "Reuschel" 
159) "Richebourg" 
160) "Ribeauville" 
161) "Riquewihr": ' 
162) "Rittency" 
163) "Rully" 
164) "Sai'nt-Christoly" 
165) "Sainte-Colombe" 
166) "Sainte-Croix-du~ Mont" 
167) "Saint-Denis'-de-Piles" 
168) "Saint-Emilion" 
169) "Saint-Estephe" 
170) ,;Sainte-Foy" 
171) "Saint-Georges" (St. Emilion) 
172) "Saint-Laurent-dti-Bois" 
173) "Saint-Martial" 
174) "Saint-Michel" 
175) "Saint-Sauveur" , 
176) "Sainte-Terre' ~ 
177) "Sables-'Saint-Emilion" 
178) "Sampigny" 
179) "Santenay" 
180) "Saumur" , 
181) "Sauternes" 
~82) "Savigny" 
183) "Scheiring" 
184) "Schoenenb<X1rg" 
185) "Schoenen'bo1rt-g Burgele" 
186) "Schoenenbourg Spiren" 
187) "Schofflit" 
188) "Schloss" 
189) "Sigelsheim" (vin de) 
190) "Stauffen" (vin de) 
191) "Steingrubler" 
192) "T ayac" 
193) "Teuillac" 
194) "Thouarce" 
195) "Touraine" 
196) "T uttenstein" 
197) "Vertou" (muscadet de) 
198) "Vertheuil" 
199) "Villegouge", 
200) "Villie" 
201) "Volnay-et-Santenots" 
202) "Vosne-Romanee" 
203) "Vougeot" 
204) "Vouvray" 

, 205) "Weinberg" 
20.6) "Zahrin" 

b) w zakresie pozostałych produktów winnych: 
Armagnac Bas-Armagnac I 

Haut-Armagnac I 
Tenareze' 

Cognae Grande ou Fine Cha~pagne ' 
Petite Champagne 

-, 

Cognae Premiers Bois 
Bons bois 
Fins bois 

Eau - de - vie de I'Hermitage 
Eau - de - vie de Faugeres 
Eau - de - vie de Pomerol 

Mare de Bourgogne Beaujolais 
Chablis 
Charrrie-Chambertin 
Clos-Vougeot 
Corton' 
Coulanges 
Mkonnais 
Morgon 
Odenas 
Saint-Julien 
SantiPay , 
Savigny-les Beaune 
Vosne- Rorrtanee 

Mare de Cotes - du RhOne 
Mare de l'Hermitage 
lyrarc de Touraine. 

--'---' -

§ 3. Rozporząd2:enie niI).iejsze wchodii w życie 
w 6 ' miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Miqistrów: K. BarteL, 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Mlmsier Sprawiedliwości:: St. Car 
,,' 

137. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 281utego 1929 r. 

o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ra
domskowskim w okręgu sądu okr'ęgowego w Piotr

kowie. 

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów po
wszechnych (pz.U, R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarz;ąjz;am :0 na3tępuje; . ~ 

§ l . Znosi 3ię sąd ' grodzki w Kłomnicach. 

§ 2. Miasto Koniecpol oraz gminy: Dąbrowę Zie
loną, Garnek, Konary, Koniecpol, Kruszyn'ę i Rzeki włą
cza się do okręgu sądu grodzkiego W GidIach. ' 

§ 3. Przenosi się' siedzibę sądh grodzkiego w Gi
dIach Z Gide~ do Pławna i nadaje się sądowi temu na
zwę "Sąd Grodz~i wPławnie" • 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem l czerwca 1929 r. 

Minister Sprawiedliwości: St. Car . 




