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686 Dzi~nniir. Ustaw. Poz. 353 i 354. Nr. 43. 

353. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam. ustawę następu

fącej treści: 

USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1928 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej nadzo
ru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją 
i sprzętem wojennym, deklaracji, dotyczącej terytor
jum Iini, protokółu podpisania i aktu końcowego kon
ferencji nadzoru nad handlem międzynarodowym 
bronią, amu~icjąi sprzętem wojennym, podpisanych 

w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji, 
dotyczącej nadzoru nad handlem międzynarodowym 
bronią, amunicją i sprzętem wojennym, deklaracji, 
dotyczącej terytorium !fni, protokółu podpisania i ak 
tu końcowego konferencji nadzoru nad handlem mię
dzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojen
nym, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonań.ie zaś 
postanowień konwencji , deklaracji, protokółu i aktu 
końcowego - Ministrowi Spraw Wojskowych w po
rozumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniej sza wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzecz ypospoli tej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: ŚwitaIski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wojskowych: J, Piłsudski 

354. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 31 maja 1929' r. 

O rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/Bugiem w po
wiecie brzeskim, województwie poleskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lu
tego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. p, Nr, 19, 
poz. 92) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Kosicze, w powiecie 
brzeskim, województwie poleskiem wyłącza się miej
scowości : zachodnio-północną część przedmieścia 
grajewskiego wraz z przylegającemi doń gruntami 
ornemi i łąkami w uroczyskach: Rezy Poprzeczne, 
Rezy Szpitalne, Dworczyk, Żabie Błoto; rozparcelo
wane z majątku Brzozówka tereny budowlane 
.,Spółdzielczego Stowarzyszenia mieszkaniowego 

pracowników kolejowych"; przedmieści'e Kijowskie 
z terenami położonemi na północ i wschód, a mia
nowicie kolonją Brzozowską, gruntaffii włościan wsi 
Brzozówka, Huźnia i Szpanowicze, oraz terenami 
osad wojskowych; przedmieście Szpanowicze; zaś . 
z gminy wiejskiej Kamienica - Żyrowieka w tymże 
powiecie i województwie : grunty orne i łąki włościan 
wsi Ko-lelnia - Podmiejska i wsi Wólka - Podgrodzka; 
grunty gminy miasta Brześcia w uroczyskach: Soja, 
Soja - Duża , Soja - Mała i Hołowszczyzna; część es
planadyobozu warownego Brześć n/B. do rzeki Mu
chawca i część esplanady obozu warownego Brześć 
nlB., położoną między 'przedwojenną granicą miasta 
a szosą strategiczną -
i włącza się je do gminy miejskiej Brześć n/B. w po
wiecie brzeskim, województwie poleskiem. 

Granica tak rozszerzonego miasta Brześcia nad 
Bugiem jes t następująca: rozpoczynając od punktu 
znajdująceg o się na zachodniej stronie drogi polnej, 
Wiodącej z twierdzy do wsi Rzeczyca, na północnej 
stronie przejazdu przez tor kolejowy Brześć - War
szawa, w miej scu odgałęzienia bocznicy łączącej ten 
ostatni z torem Brześć - Białystok - biegnie ona 
prostą linją lewą (zewnętrzną) stroną wskazanej wy
żej drogi polnej w kierunku północnym, odgranicza
jąc grunta mieszczańskie od gruntów wsi Rzeczy
ca - do punktu, znajdującego się w narożniku gra
nic gr untów mie jskich, wsi Rzeczyca i folwarku 
"Adamkowo", W punkcie tym granica łamie się 
i biegnie w kierunku północno-wschodnim lewą (ze
wnętrzną) shoną drogi polnej, należącej do gminy 
miejskiej, łączącej ten punkt z szosą Czernawczycką 
i następnie, przecinając wyżej wskazaną bocznicę 
i szosę Czernawczycką - dochodzi do punktu znaj
dującego się na wschodniej (wewnętrznej) stronie 
szosy Czernawczyckiej, przy pasie wywłaszczenia 
tej że. Dalej granica łamie się na północ i biegnie 
wzdłuż pasa wywłaszczenia szosy Brześć - Czer
nawczyce (państwowej), przecinając tor kolejowy 
Brześć - Białystok, wyloty ulicy Lotniczej i Dzi
kiej - dochodzi aż do punktu, znajdującego się 
w narożniku pasów wywłaszczenia szosy Czernaw
czyckiej i szosy, wiodącej do fortu Nr. II, w którym 
to punkcie granica łamie się i biegnie w kierunku 
północno-wschodnim prostą linją prawą (wewnętrz
ną) stroną pasa wywłaszczenia szosy (Wydziału Po
wiatowego) do fortu Nr. II , przecinając wylot ulicy 
Polnej. Nie dochodząc do wyżej wspomnianego- for
tu, granica łamie się w punkcie znajdującym się 
w miejscu załamiania się pasa wywłaszczenia w kie
runku południowo-wschodnim i biegnie prawą (we
wnętrzną) stroną pasa wywłaszczenia szosy (Wy
działu Powiatowego). łączącej fort Nr. II z fortem 
Nr, IX, łamaną linją w kierunku południowo-wschod
nim i wschodnim, północno-wschodnim i wschodnim, 
przez punkty znajdujące się w miejscach załamania 
pasa wywłaszczenia szosy i dalej w kierunku po
łudniowo-wschodnim łamaną linją przez punkt po
łożony w załamaniu szosy, przecinając szosę, łączą
cą Przedmieście Grajewskie z Brzozówką - granica: 
dochodzi do punktu, znajdującego się na południowej 
stronie pasa wywłaszczenia powyższej szosy. Dalej, 
granica zmienia kierunek na północno-wschodni 
i prosta li ni ą prawą (wewnętrzną) stroną pasa wy
właszczen'ia szosy do wsi Brzozówka - biegnie do 




