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publicznej bądź prywatnej z uprawnieniami 
szkół publicznych może być uznane za wy
starczające przedstawienie dowodu uczę
szczania do tego rodzaju szkuły w tych je
dynie wypadkach, kiedy terminator był obo
wiązany uczęszczać do szkoły dokształca
jącej zawodowej i obowiązek ten wypełnił, 
lecz nauki w szkole jeszcze nie ukończył, 
izba zaś rzemieślnicza, na po'dstawie oka
zanego jej dowodu uczęszczania do ,szkoły 
stwierdzi, że wymaganie ukończenia nau
ki w szkole dokształcającej pociągnęłoby 
dla terminatora przedłużenie czasu nauki 
w rzemi,ośle ponad ustalony na j·dłuższy ter
min nauki wdanem rzemiośle". 

§ 2. R'ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obo'w,iązuje do dnia 15 grud
nia 1929 r. włącznie. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
P ublicznego: SI. Czerwiński 

347. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT PUBLICZ
NYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 maja 1929 r. 

rozciągające przepisy dla gmin miejskich na niektiire 
o!..edla gmin wiejskich na obszarze województwa 

wołyńsldego. 

Na podstawie art. 414 ustęp 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem ,i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuj e : 

§ 1. Przepisy dla gmin miejskich zawarte 
w artykułach 172 - 263 powołanego wyżej rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, rozciąga się 
na niezal,iczone w poczet miast następujące osiedla 
województwa wołyńskiego : 

1) Na miasteczko Kołki I gm. Kołki pow. łuckiego 
2) Na o sadę przy Sienkie wi- .. Czarn-

st. kol. czówka ków 
3) Na osadę Kiwerce .. Trosle-

niec 
4) Na miasteczko Torczyn .. Torczyn 
5) .. CzarŁorysk .. Mie dwie-

ze 
6) Na osadę przy Czartorysk Miedwie-

51. kol. że 

7) Na miastec zko Zofjówka Silno 
8) .. Sokól .. Rożyszcze 
9) " 

Aleksandr ja .. Aleksan- Równe 
drja 

10) .. Hoszcz .' " Hoszcza 
11) " 

Klewań (wraz .. Klewań 
z letniski em) 

12) .. Międzyrzec .. Między-
rzec 

13) " 
Tuczy.n " 

Tuczy'n 

14) Na miasteczko Step ań 

15) Na wieś Zawale 

16) 
II " 

Luboml 
17) Na miasteczko Boremel 
18) .. Demidówka 

19) .. Kozin 

20) .. Młynów 
21) .. Ostroże c 
22) 

" Targowica 

23) ., Warkowicze 

24) Werba 
25) .. Mizocz 

gm. Stepań 

" Luboml 

" " Boremel 
" Kniahi-

nin 
" Tesłu-

chów 
" Młynów 
" Malin 
" Jarosła-

wicze 
" Warko

wicze 
Werba 

.. Mizo cz 

pow. kostopol
skiego 

.. lubomI-
skiego 

.. Dubno 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
CIe w 2 miesiące po ogłoszeniu. 

Minister Robót Publicznych: M oraczewski 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

348. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 21 maja 1929 r. 

o zmianie niektórych postanowień rożporządzenia 
Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r . o zwalcza

niu raka ziemniaczanego. 

Na po dstawie art. 19 r o zporządzenia Prezyden
ta Rżeczypospolitej z dnia 19 listopada 192.1.1'.&'Zwal
czaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwa,stów 
i szkodników rośl in (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) 
zarządzam c o nastę puje: 

§ 1. Do rozporz ądzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 9. lutego .1928 r. o ,zwakza nlu raka ziemniacza
neg,o (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz . 162) wprowadza się 
zmiany na.s tępujące: 

1) W § 3 w ustępie pierwszym po wyrazach: 
"zgłoszenia zarządowi właściwej gminy każdego wy
padku" wstawia się wyrazy: " pojawienia się raka 
ziemniaczanego lub" . 

2) § 7 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Z gospodarstwa, w którem znajdują się grun

ty zarażone rakiem ziemniaczanym, nie wolno wy
nosić (wywozić) ziemniaków, ich odpadków, roślin 
okopowych i cebulowych, wszelkich roślin z korze
niami, chwastów, ziemi i nawozów naturalnych." 

3) W § 9 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie 
następuj ące: 

"Z obszaru, którego granice oznaczy szczegó
łowo właściwy wojewoda (komisarz Rządu) - na 
podstawie i z powołaniem się na wskazania właści
wego zakładu ochrony roślin - a który obejmie 
grunt zarażony rakiem ziemniaczanym, przylega j ąc e 
do niego grunty zagrożone (§ 2 ust . 2) oraz wszyst 
kie dalsze grunty w promieniu od 5 do 15 km., li
cząc od gruntu zarażon ego rakiem 'ziemniaczanym, 
nie wolno wynosić (wyw.ozić), ziemniaków, ' wsZelkich 
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odpadków ziemniaków, a ta:kże chwCłJstó'Y, ziemi i na
wozów naturalnych." 

W ustępie drugim zamiast początkowych wy
razów: "Granice ohszaru, wymienionego w pQPrzed
nim ustępie" zamieszcza się wyrazy: "G~anice ta
kiego obszaru ochronnego". 

W ustępie trzecim po wyrazach: "jedno'cześnie 
z ustanowieniem" skreśla się wyrazy: "wymienione
go wyżej" i po wyrazie "obszaru" dodaj e się wyraz 
"ochronnego"; po końco'wym wyrazie "obszaru" do
daje się również wyraz "ochronnego". 

4) W § 10 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie 
następujące: 

"W poszczególnych wypadkach, uzasadnionych 
szczególne mi względami gospodal'czemi, starosta 
może zezwolić na wyniesienie (wywiezienie): 

a) z gospodarstwa, w którem znajdują się 
grunty zarażone rakiem ziemniaczanym 
(§ 7), - ziemniaków, r oślin okopowych, ce
bulowych i innych roślin z korzeniami, po
chodzących z gruntu niezarażonego, 

b) z obszaru ochronnego (§ 9) - ziemniaków, 
pochodzących z gruntu niezarażonego, 

- pod warunkiem dokonania tego z uwzględnieniem 
wymogów w zezwoleniu określonych a mających na 
celu uniknięcie rozszerzenia raka ziemniaczanego." 

Ustęp drugi skreśla się. 
5) W § 11 ustępy pierwszy i drugi otrzymują 

brzmienie następuj ące: 
"Na gruntach zarażonych lub zagrożonych ra

kiem ziemniaczanym nie wolno uprawiać ziemnia
ków z wyjątkiem odmian, uznanych przez Państwo
wy Instytut Nauko wy Gospodarstwa Wiejskiego za 
odporne na raka ziemniaczanego . 

W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
szczególnemi względami gosp odarczemi, właściwy 
starosta może - na pod:; taw ie i z powołaniem się 
na wskazania wł.aściwego zakładu ochrony roślin -
na gruntach zarażonych i zagrożonych rakiem z:e
mniaczanym zabronić uprawy wszelkich r'oślin, mo
gących być rozsadnikiem raka ziemniaczanego, nie 
wyłączając zi,emniaków odmian odpornych na ra
ka ziemniaczaneg,o." 

Ustęp trzeci skreśla się. 
W ustępie czwartym po wyrazach: ",na gruncie 

zarażonym" dodaje się wyrazy: "lub zagrożonym". 
6) W § 14 po wyrazach: "do zbadania" dodaje 

się wyrazy: "w szczelnem opako'waniu". 
7) § 18 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Zakładami ochrony r oślin w rozumieniu ni

niej6zego rozporządzenia są: 
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa 

Wiejskiego : 
a) Wydział Ochrony Roślin w Puławach - dla 

województw: lubelskiego i wołyńskiego; 
b) Stacja Botaniczno - Rolnicza we Lwowie -

dla województw : lwowskieg,o, stanisławow
skieg'o i tarnopolskiego; 

Pomor,ska Izba Rolnicza w Toruniu - dla wo-
;ewództwa pomorskiego; . 

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu - dla 
województwa poznańskiego; 

Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (Stacj,a 
Ochrony Roślin) w Warszawie - dla województw: 
bialostockiego, łódzkiego i warszawskiego; 

Wileńskie T,owarzystwo Rolnicze (Stacja 
Ochrony Roślin) w Wilnie - dla województw: no
wogródzkiego i wileńskiego; 

Małopolskie Towarzystwo Rolnicze (Stacja 
Ochrony Roślin) w Krakowie dla wo'jewództw: 
kieleckiego i krakowskiego; 

Zakła,d Doświadczalny U,prawy Torfowisk 
w Sarnach - dla województwa poleskiego." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym kaci moc obo
wiązującą . l"ozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 
14 kwietnia 1928 r. o zmianie niektórych postano
wień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lu
tego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniacz'anego (Dz. 
U. R. P. Nr. 51, poz. 491) . 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

349. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 maja 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych w sprawie zwolnienia od obowiązku 
ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń W zajem
nych m, st. Warszawy budowli fabrycznych, obcią
żonych pożyczkami Towarzystwa Kredytowego 

Przemysłu Polskiego, 

Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 .r. 
o przymusie ubezpieczenia od ognia budowli w m. 
st. Warszawie i o Zakładzie Ubezpieczeń W zajem
nych El. st.w,arszawy (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 983) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Budowle fabryczne w l'O'zumieniu art. 4 
ust. 4 powyższego rozporządzenia położone na ob
szarze m. st. Warsza,wy i obciążone po,życzkami To
warzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego, 
a których właściciele uczynili zadość postanowie
niom §§ 4 i 5 niniejszego rozpo,rządz enia', zwalnia się 
od obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpie
czeń Wzajemnych m. s,t, W.arszawy do wysokości 
sum, w ja'kich te budowle ze względu na bezpieczeń
stwo udzielonych pożyczek muszą być ubezpieczo
ne na zasa,dzie przepisów Towarzystwa Kredytowe
go Przemysłu Polskiego. 

§ 2. Wyłączenie z przymusu ubezpieczenia 
budowli fabrycznych w Zakładzie Ubezpieczeń W za
jemnych m. st. Warszawy rozpoczyna się od godziny 
12 w południe dnia, w którym uskuteczniono wypła
tę pożyczki, udzielonej po,d zastaw budowli przez 
T awarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego 
i trwa do końca roku kalendarzowego, w ktorym po
życzka zostanie całkowicie spłacona względnie do 
terminu \'Iskazallego w § 5 ust. 2 niniejsze~o rozpo
rządzenia. 




