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317. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

o zmianie granic miasta Bolechowa w powiecie do
lińskim, wo:ewództwie stanisławowskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierp
nia 1923 r. w prze,dmiocie d okonywania zmian gra
nic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lo
aomerji }'fraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
(Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza slię co na
stępuje: 

§ 1. Gminy wiejskie Bolechów-Ruski, BabHon
Nowy, Dołżka, Salomonowa Górka , W,oło,ska Wieś, 
w powiecie dolińskim , województwie stanisławow
skiem włącza się do gminy miejskiej Bolechów 
w tymże powiecie :i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucz! się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

P,rezes Rady Ministrów: Świtaiski / , 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

KJierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

318. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

e zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie 
poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu 
iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwa-

cewiczach w temże województwie. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z ,dnia 7 Hpca 
't921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak również dokonywania na ob
szarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian ob
szaru działania samorządowych reprezentacyj powia
towych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się 
co następuje: . 

§ 1. Znosi się powiat kosowski z siedz,iqą 
władz powiatowych w Kosowie, województwie pole
skiem, a z terytorjum jego tworzy się powiat iwace
wieki z siedzibą władz powiatowych w Iwacewi
czach, w temże województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

.. 

§ 3. R,o,zporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1932 r. . 
Prezes Rady Ministrów: Świtaiski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Milluszewski 

319. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

'z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Pińsk w powie
cie pińs!dm, województwie poleskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejski,ch 
w poczet miast iQl',az zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) 
zarządza się co naistępuje: 

§ 1. Wyłącza się: 
a) 'z gminy w,iejskiej Pinkowicze w powiecie 

pińskim , województwie poleskiem: grunta 
Borysewiczów o obszarze 1,86 ha, grunta 
parafji rzymsko - katolickiej o obszarźe 
7,52 ha, grunta parafji prawosławnej
"Leszcz" · o obszarze 31,10 ha, grunta klasz
toru O. O. Jezuitów (byłe grunta parafji pra
wosławnej "Leszcz") o obszarze 5,44 ha, 

b) z gminy wiejskiej Zabczyce w tymże powie
cie i województwie: grunta i fo,lwa,rk O. O. 
Jezuitów o obszarze 34,04 ha, majątek KO'
źlakowskich o obszarze' 20,65 ha, sadybę 
i grunta folwarku Podpińsk o obszarze 
44,90 ha , grunta sukcesorów Frosta (nazy
wane przez mieszkańców II Bielawszczyzna) 
o obszarze 12,40 ha, grunta drobnych wła
ścicieli pod nazwą "Bielawszczyzna" o ob
szarze 13,25 ha, sadybę i grunta należące do 
majątku' Gaj z rozparcelowanemi częściami 
tego majątku (nazwanemi przez ludność 
"BielawS'zczyzna II i III") o łącznym obsza
rze 271 ,35 ha, 

i włącza się wszystkie powyżej wymienione miejsco
wości i grunty do miasta Pińska w powiecie pińskim, 
województwie poleskiem. Granica tak rOZlSzerzone
go miasta Pińska biegnie po stronie zachodniej mia
sta, poczynając od punktu przecięcia się lewego brze
gu rzeki Piny z styczną granic gruntów należących 
do Koźlakowskich i gruntów należących do klasztoru 
O. O. Jezuitów w kierunku północno-zacho,dnim pod 
kątem 330 39 na przestrzeni 277,10 mtr. po granicy 
gruntów Koźlakowskich, a klasztoru O. O. Jezwi
tów, następnie :pod kątem 840 44 zwraca: się na 
Północny Zachód, w jakim kierunku biegnie na prze
strzeni 35,80 mtr., następnie pod kątem 268 0 50 zawra
ca na Północny Wschód i biegnie na przestrzeni 
196,65 mtr. nastęlpni,e pod kątem 1440 30 za.wraca 
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na Północny Wschód li biegnie na przestrzeni 181,80 
mtr. do stycznej granic gruntów Koźlakowskich, fol
w.arku Podpińsk i klasztoru O. ' O. Jezuitów i tu pod 
kątem 255' 14 biegnie na' Północny Zachód drogą oka
lającą od Zachodu grunta folwarku Po-df'ińsk, a od
graniczającą grunta tego fo'lwarku od gruntów kla
sztoru O. O. Jezuitów do zachodniego cypla dawnej 
granicy m. Pińsk - stycznej granic folwarku Pod-: 
pińsk, różnych drobnych właścicieli z grun tów kla
sztoru O. O. Jezuitów, wciąż stopniowo coraz więcej 
zawracając na Północny Zachód, a mianowicie po 
przej ściu od kąta 255' 14 na przestrzeni 72,10 mtr., 
zawraca pod kątem 170' 50 na Północny Zachód po 
przejściu na przestrzeni 48,45 mtr. zawraca na Pół
nocny Zachód pod kątem 164' 12, po przejściu 121,70 
mt:r. zawraca na: Północny Zachód pod kątem 167' 50, 
po przejścju ,przestrzeni 46,20 mtr. za wraca na Pół
no.cny Zachód pod kątem 1690 40, po przejściu prze
strzeni 57 ,lOmtr. zawraca na Północny Zachód pod 
kątem 163 0 3, po - przej ściu przestrzeni 35,70 mtr. za'
wraca na Północny Wschód pod kątem 1610 30, po 
przej ściu przestrzeni 49,00 mtr. zawraca pod kątem 
171 ' 40 i z tego iniejsca b iegnie na przestrzeni 257,10 
mtr. do wyżej omawianego cypla stycznej granic róż
nych drobnych właścicieli, okalającej drogi folwarku 
Podpińsk i klasztoru O. O. Jezuitów tu zawraca pod 
ką'tem 271 0 08 i biegnie wprost na Północny Zachód 
do traktu na Brześć i punktu stycznego traktu, grun
tÓw .klasztoru O. O. Jezuitów i majątku Gaj, tu co
k,olwiek, po.d kątem 1850 38 skręca na Północny Za
chód i po przejściu w tym kierunku 169,00 mtr. skrę
ca pod kątem 1670 26 na Północny Zachó.d i po przej
ściu przestrzeni 236,20 mtr. skręca pod kątem 103' 06 
na Północny Wschód, po prze jś ciu przestrzeni 169,90 
mtr. skręca pod kątem 2540 14 na Północny Zachód, 
po przej śc iu przestrzeni 209,70 mtr. skręca pod ką
tem 1750 10 na Północny Zachód i po przejściu prze
strzeni 342,50 mtr. skręca pod kątem 182' 03 na Pół
nocny Zachód, zaś po przejściu przestrzeni 159,80 mtr. 
skręca pod kątem 185' 53 na pół.nocny Zachód i po 
przejściu (przestrzeni 258,90 mtr. skręca pod kątem 
1860 43 na: Północny Zach6d, biegnąc do punktu 
stycznego poza wywłaszczeniem Polskich K01ei Pań
stwowych z granicami majątku Gaj i klasztornych 
zi,em O. O. Jezuitów, przyczem od kąta 1850 38 do 
tego miejsca granica m. Pińska biegnie po granicy 
majątków "Gaj" a klasztoru O. O. Jezuitów. W tern 
ostatniem miejscu granica pod kątem 230 40 zawraca 
na Północny Wschód i i.dąc granicą majątku Gaj i pa
sa 'wywłaszczenia Polskich Kalei Państwawych bie
gnie pa pe d tor kolejowy, po przejściu 777,10 mtL, na 
przejeździe kolejo·wym od wschodniej strany koszar 
wojskowych powraca pad kątem 1800 04 i biegnie 
na Północny Wschód na przestrzeni 770,90 mtr. 
jeszcze tą samą granicą, kończąc się na przejefdzie 
kolejawym traktu z Pińska do wsi Ochowo. Od wy
mienionego przejazdu kolejowego granica przechodzi 
przez' tor kolejowy pod kątem 90' i tworząc na 
stycznej półnacnej strony pasa wywła,szczenia, trak
tu Pińsk-Ochawa , gruntów majątku Gaj i gruntów 
k,oszar wojskowych kąt torem kolejowym 2350 20 
biegnie w kierunku północna - zachodnim na prze
strzeni 256,20 m. pa granicy gruntów koszar wojsko
wych a majątku Gaj, po przej ściu tej przesŁrze.ni za
wuca pod kątem 1360 08 na Północny Zachód i w tym 

kierunku biegnie poprzednią granicą na przestrzeni 
93,80 mtr. do stycznej granic majątku Gaj, uroczy
ska Nadatki i koszar wojskowych, zawracając w _tym 
punkcie pod kątem 184" 30 na Północny Zachód i po 
przejściu przestrzeni 307,00 mtr. granicą uroczyska: 
Nadatki i koszar wojskowych skręca na Północny 
Zachód pod kątem zewnętrznym 57° 32, do stycznej 
granic gruntów majątku Gaj, koszar wojskowych 
i Pupa, biegnąc na przestrzeni 91,00 mtr. tu na stycz
nej skręca znów na Północny Zachód pod kątem 
640 50 i biegnie w tym kierunku na 'przestrzeni 466,00 
mtr. po granicy majątku Gaj i gruntów Pupa, poc zem 
skręca na Południowy Wschód pod kątem 73"06 i bie
gnie w nowym kierunku tą samą granicą na prze
strzeni 88,40 mtr. tu skręca na Półnacny Zachód pod 
kątem zewnętrznym 73" 20 i biegni.e w wymienio
nym kierunku poprzednią granicą na przestrzeni 
461,50 mtr. da stycznej gruntów maj ątku Ga j, Pu
pa i kla!,ztoru O. O. Jezuitów, tu skręca na Północ
ny Zachód pod kątem 1730 i biegnie na przestrzeni 
82,90 mtr. granicą majątku Gaj a gruntów klasztoru 
O. O. Jezuitów, paczem skręca cakolwiek na Pół
nocny Wschód pad kątem 172" 57 biegną,c jeszcze 
dawną granicą na przestrzeni 210,70 mtr. do ,stycz
nej gruntów klasztoru O. O. Jezuitów, majątku Gaj 
i majątku Zapale. Od tego punktu, jako najbardziej 
wysun:iętego na Półnac zawraca na Pałudniowy 
W schód pad kątem 39" 57 i biegnie ' w nowym kie
runku granicą gruntów majątku Gaj i Zapode na 
p.rzestrzeni 84,50 mtr., paczem zawraca na Połu dnio
wy Wschd pod kątem 1780 48 i tą samą granicą 
biegnie na przestrzeni 164,50 mtr., poczem zawraca 
na Północny Wschód pod kątem 257 0 39 i tą sa
mą granicą biegnie na przestrzeni 479,60 mtr. Wtem 
miejscu skręca na Południowy Wschód pad kątem 
108 07 i biegnie .w nowym ki,erunku dawną granicą 
na przestrzeni 161,60 mtr., paczem skręca na Połu
dniowy Wschód pod kątem 1760 54 biegnąc 
poprzednią granicą w tym kierunku na przestrzeni 
160,10 i wreszcie skręca tu pod k ątem 164" 26 bie
g'nąc tą samą granicą w kierunku pałudniowo-wscho
dnim na przestrzeni 74,90 mtr. do stycznej granic 
gruntów majątków Gaj i Zapole a różnych drabnych 
właścideli mających swe posiadło ś ci w dawnych gra
nicą.ch m. Pińska. W tym stycznym punkcie granice 
zawracają na Północny Wschód pod zewnętrznym 
kątem 71 ' 58 i biegną w nowym kierunku dawną 
granicą m. Pińska a gruntów należących da mająt ;';'u 
Zapole na przestrzeni 160,00 mtr. i skręcają znów na 
Północny Wschód pad kątem 169" 52 biegną tą sa
mą granicą na przestrzeni 532,55 mtr. w ki'erunku 
traktu łahiszyńskiego , paczem skręcają lekko na Pół
nocny Wschód pod kątem 172' 33 i w tym samym 
kierunku i tą samą granicą biegną na przes trzeni 
1190,58 mtr. przecinając trakt łahiszyński, da punk
tu stycznego dawnych granic m, PlJ.'lska , ma ;ztk u Za
pole i różnych drobnych właścicieli z gminy Pińko
wicze od wschodniej strony traktu do Łahiszyn a . 
W tym punkcie skręca granica m. Pińska na Połu
dniowy Wschód pod kątem 90' i biegnie dawną gra
nicą m. Pińska, a gruntami drabnych właścicieli gmi
ny Pińkowicze na przestrzeni 161,30 mtr. da pu nktu 
stycnega gruntów różnych drobnych włr.~cic~eli gmi
ny Pińkowicze, gruntów drobnych właścicieli m. Piń
ska a gruntów Borysewieza, tu granica zawraca na 
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Północny Wschód pod kątem 270· i biegnie północ
nemi granicami posiadłości Borysewieza, parafji 
rz.-llat. m. Pińska i klas,ztoru O. O. Jezuitów na 
przestrzeni 76,95 mtr. do punktu stycznego gruntów 
klasztoru O. O. Jezuitów, majątku Albrechtów a róż
nych drobnych ,właścicieli z gminy Pińkowicze. Stąd 
gTanica: skręca na Południowy Wschód pod kątem 
90· i biegnie kierunku pionowym do toru kolejowe
go Pińsk - Łuniniec po granicy gruntów O. O. Jezui
tów a majątku Albrechtów na przestrzeni 1938,60 
mtr. do stycz,nej granic gruntów klasztoru O. O. J e
żuitów, majątku Albrechtów a rpasa wywłaszczenia 
Polskich Kolei Państwowych, tu skręca na Północny 
Wschód pod kątem 270· 30 i biegnie granicą pasa 
wywłaszczenia Pol:skich Kolei Państwowych a grun
tów majątku Albrechtów na przestrzeni 715,80 mtr., 
poczem skręca na Południowy Wschód pod kątem 
73· 30 i -w kierunku piono'wym przecina tor kolejo
wy biegnąc na przes trzeni 74,20 nitr., poczem skręca 
na Północny Wschód pod kątem 2570 28 i biegnie 
na przestrzeni 18,60 mtr. do stycznej granic gruntów 
parafji "Leszcz" i majątku Albrechtów a południ.owej 
granicy pasa wywłaszczenia Polskich Kallei Państwo
wych. W tym punkcie skręca na Południowy Wschód 
poq kątem 108° 04 i biegnie granicą parafji prawo
sławnej Leszcz a gruntów majątku ;·\Jbre'chtów na 
przestrzeni 336,80 mtr., poczem skręca na Północny 
Wschód p0d kątem 265·00 .i tą samą granicą biegnie 
na przestrzeni 257,00 mtr., skręcając w tern miej,scu 
na: Południowy Wschód pod kątem 96~ 08, biegnie 
dalej tą samą granicą na przestrzeni 169· 20. Tu 
skręca na Południowy Zachód pod kątem 95· 00 i tą 
samą granicą bi.egnie na przestrzeni 170,26 mtr. ró
wnolegle do traktu z Łunińca do Pińska. W tym 
punkcie skręca na Południowy Wschód pod kątem 
267· 00 ' i biegnie w kierunku piono'wym do traktu 
na Łuniniec ha przestrzeni 264,00 mtr. przecinając 
go, poczem Iskręca pod kątem 1890 30 na Południowy 
W,schód i biegnie na przestrzeni 50,00 mtr. do stycz
nej granic parafji prawosławnej Leszcz, gruntów ma
jątku Albre,chtów a rzeki Piny, która stanowi połu
dniową granicę miasta od punktuosŁatniego do, punk
tu wyjściowego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego ~ozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 

P,rezes Rady Ministrów: Świtalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: SlawojSkladkowski 

320. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLI
WOśCI 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

O rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sier
peckim w okręgu sądu okrę~owego w Płocku. . 

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się sąd grodzki w Bieżuniu. 

§ 2. Miasto Żuromin oraz gminy: Bieżuń, Gra
dzanowo, Rośdszewb, Stawiszyn i Żuromin włącza 
się do okręgu sądu grodzkiego w Sierpcu. 

§ 3. Rozpo'rządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l czerwca 1929 r. 

Minister Sprawiedliwości : St. Car 

321. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLI .. 
WOśCI 

z .dnia 14 maja 1929 r. 

o wynagrodzeniu opiekunów sądowych • 

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 7 lu
tego 1919 r . w przedniiocie utworzenia sądów dla nie
letnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171) zarządzani co 
nastę'Puje: ' 

§ 1. Ustalone r~,zporządzeniem Ministra Spra
wiedliwości z dnia 13 kwietnia 1927 r. o urządzeniu 
są-dów dla nie letnich (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 365) 
wynagrodzenie o<piekunów sądowych płatnych pod
wyższa -się do 250 zł., a w Warszawie - do 300 zł. 
miesięcznve . -

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 kwietnia 1929r. do dnia 30 czerwca 1929 r. 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

322. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU J 
HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 14 maja 1929 r. 

o przepisach regulujących prowadzenie przemysłu 
gospodniego w Warszawie i Poznaniu na czas trwa

nia Powszechnej Wystawy Krajowe;. 

Na podstawie art. 41 rozporządzenia Prezyden- , 
ta Rzeczypospolitej z dnia: 7 czerwca 1927 r. o pra
wie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) za
rzą,dza się co następuje : 

§ 1. Osoby trudniące się przemysłem gospod
nim (hotele, domy zajezdne i pensjonaty) w Warsza
wie i Poznaniu powinny w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszeni,a niniejszego rozporzą-dzenia przedłożyć 
miejscowej władzy przemysłowej I instancji do za
twierdzenia cenniki wskazujące ceny pokoi w ich 
przedsię biorstwach. 

§ 21 Ceny pokoi powinny być wskazane łącz
nile ze świadczeniami za pościel, świ-atło, telefon ora'z 
z podatkiem komunalnym. W wypadkach stosowania 
dopłat procentowych za usługę, kwotę tę nale:ly 
włąc~a'ć również do ceny pokoi. 
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