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353.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam . ustawę następu

fącej treści:

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1928 r.
w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej nadzoru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją
i sprzętem wojennym, deklaracji, dotyczącej terytorjum Iini, protokółu podpisania i aktu końcowego konferencji nadzoru nad handlem międzynarodowym
bronią, amu~icjąi sprzętem wojennym, podpisanych
w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Art. 1. Wyraża się z g odę na dokonanie przez
Prezydenta Rze czypospolitej ratyfikacji konwencji,
dotyczącej nadzoru nad handlem międzynarodowym
bronią, amunicją i sprzętem wojennym, dekl aracji,
dotyczącej terytorium !fni, protokółu podpisania i ak tu końcowego konferencji nadzoru nad handlem m i ę
dzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojennym, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Art. 2.

f
F
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I

Wykonanie ustawy niniejszej poleca

się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonań.ie zaś
postanowień konwencji , deklaracji, protokółu i aktu
końcowego - Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Z

Art. 3. Ustawa
dniem ogłoszenia.

niniej sza

wchodzi

Prezydent Rzec z ypospoli tej: l.
,,
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w

życie

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 powiecie brzeskim, województwie poleskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze 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 miejscowości :

zachodnio-półno cną

część

przedmieścia

grajewskiego wraz z przylegającemi doń gruntami
ornemi i łąkami w uroczyskach: Rezy Poprzeczne,
Rezy Szpital ne, Dworczyk, Żabie Błoto; rozparcelow ane z majątku Brzozówka tereny budowlane
.,Spółdzielczeg o
Stowarzyszenia
mieszkaniowego
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pracowników kolejowych"; przedmieści'e Kijowskie
z terenami poło ż onemi na północ i wschód, a mianowicie 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-l elnia - Podmiejska i wsi Wólka - Podgrodzka;
grunty gminy miasta Brześcia w uroczyskach: Soja,
Soja - Du ż a , Soja - Mała i Hołowszczyzna; część esplanadyobozu warownego Brześć n/B. do rzeki Muchawca i część esplanady obozu warownego Brześć
nlB., poło ż oną między 'przedwojenną granicą miasta
a szosą strategiczną i włącza się je do gminy miejskiej Brześć n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Granica tak rozszerzonego mias ta Brześcia nad
Bugiem jes t następująca: ro zpoczynając od punktu
zn a jdująceg o si ę na zachodniej stronie drogi polnej,
Wiodącej z twierdzy do wsi Rzeczyca, na północnej
stronie prz e jazdu przez tor kolejowy Brześć - Warszawa, w mi ej scu odg ałęzienia bocznicy łączącej ten
ostatni z torem Brześć - Białystok - biegnie ona
prostą linją lewą (zewnętrzną) stroną wskazanej wyżej drogi polnej w kierunku północnym, odgraniczając grunta mieszczańskie od gruntów wsi Rzeczyca - do punktu, znajdu jące go się w naro ż niku granic gr untów mie jskic h, wsi Rzeczyca i folwarku
"Adamkowo", W punkcie tym granica łamie się
i biegnie w kierunku północno-wschodnim lewą (zewnętrzną) 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 znajdującego się na wschodniej (wewnętrznej) stronie
szosy Czernawczyckiej, przy pasie wywłaszczenia
tej że.
Dalej granica łamie się na północ i biegnie
wz dłuż pasa wywłaszczenia szosy Brześć Czernawczyce (państwowej), przecinając tor kolejowy
Brześć Białystok, wyloty ulicy Lotniczej i Dzikiej - dochodzi aż do punktu, znajdującego się
w narożniku pasów wywłaszczenia szosy Czernawczyc kiej i szosy, wiodącej do fortu Nr. II, w którym
to p unkcie granica łamie się i biegnie w kierunku
północno-wschodnim prostą linją prawą (wewnętrz
ną) stroną pasa wywłaszczenia szosy (Wydziału Powiatowe go) do fortu Nr. II, przecinając wylot ulicy
Polnej. Nie dochodząc do wyżej wspomnianego- fortu, granica łamie się w punkcie znajdującym się
w miejscu załamiania się pasa wywłaszczenia w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą (wewnętrzną) s troną pasa wywłaszczenia szosy (Wydzi ału 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 południowo -w schodnim łamaną linją przez punkt położony w załamaniu szosy, przecinając szosę, łączą
c ą 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 prost a li ni ą prawą (wewnętrzną) s troną pasa wywłaszczen' ia szosy do wsi Brzozówka biegnie do

Nr. 43.

.Dziennik Ustaw. Poz. 354 i 355.

687

drogi, prowadżącej ze wsi Brzozówki do Prz edmien:owo-zachodnim skrajem Wołyńskie g o PrzedmieKijowskie go, w którem to miejscu, załamuje się ścia - dochodzi do punktu, położonego na południo
w kierunku południowo-wschodnim, biegnie prostą wo-w schodnim brzegu starej zatoki rzeki Buga.
W tym punkcie granica załamuje się i biegni.e w kielinją prawym (wewnętrznym) brzegiem drogi powyż
szej, przecinając tor Baranowicki, drogę Brzozow- runku północno-wschodnim, brzegiem wspomnianej
zat ok i, przecinając po drodze sżosę państwową
ską i drogę , równo ległą z torem Baranowickim i do chodzi do pun k tu, położonego na połu-dniowej Brześć - Kowel, aż do p unktu , położonego przy pastronie ostatniej drogi. Dalej granica łami e się sie wywła. szcze ni a te jże szosy państwowej Brześć w kierunku wschodnim i biegnie prawą (południową) Kowel, obok mostu. Dalej granica załamuje się
w k ierunku północno-zach odnim i prawą (wewnętrz
stroną drogi do punktu położonego roa tej ż e południo
we~stro nie drogi. Dalej, granica zmienia kierunek na
ną) stroną pasa wywłaszczenia szosy państwo'wej
południowo-wschodn i i biegnie pro s tą li nj ą naj- Brześć - KoweI biegnie aż do punktu, dotykające 
pierw miedzą posesyj prywatnych, dal ej z a ś lewą go szosy Brze ś ć - Warszawa. Od tego punktu granica łamie się w kierunku pó łnocno-wschodnim
{zewnętrzną) stroną drogi polnej (gminy miejskiej)
i dochodzi do szosy, prowadzącej do Trysz yna - i nie i załam uj ą c się . biegnie prawą (wewnętrzną) stroną
prze'Cinając szosy, granica zmienia kierunek na popasa wywł asz c zen ia szosy Brze ś ć - Warszawa do
łudniowo-zachodni i prostą Iinją półn o cną (wewnętrz
punktu, po ł o żone g o na lewym brzegu rzeki Muchawną) strofią pasa wywłaszczenia szosy, pr z ec i n a jąc
ca, poczem pr zec ina rzek ę Muchawiec i dochod!li do
szosę strategiczną dochodzi do punktu, poło żone punktu, p oloż one g o n a pra wym brzegu rzeki Mugo na zachodniej (wew nętrznej) stron ~ e pasa wy- cha wca i b i e g nąc da lej w kierunku północno-ws.chod
ni m, p rze cina szos ę, pro w ad z ącą z miasta do twierwłaszczenia wskazanej strategicznej szo sy. Od tego
punktu granica biegnie pro s tą linją w kier un ku po- dzy, stan owiącą prz edł u ż s nie ulicy Jag iellońskiej łudniowo-wschodnim pr awą (wewn ę trzną) stroną pad.ochodzi do p unktu, p ot oż o ne ,~ o przy zbiegu szosy
Brześć Twierdza tprzedłu ;7:en ie uHcy Jagielloń 
sa wywłaszczenia szosy (Wyd z iału Powiatowego) do punktu, znajduj'ąc eg·o się na załamaniu pasa wy- skiej) i szosy strategic zn ej. Od t ego punktu granic a
łamie s i ę w kierunku z a ch odnio -półno'Cllym i b ie gną c
WłaS!lC2enia te jże szosy przy forcie Nr. III i dalej,
w kierunku południowym tą samą prawą (wewnęt r z prawą (wewil ę trzną) SL:Oll ą pasa w ywła s zc z enia szo ną)stroną pasa wywłaszczenia g.ranica biegnie do
sy strategicz nej, docho dzi do punktu, znaj du,ące g o się
p;a sa wywłaszczenia szosy państw o,w ej Brześć  na południo w ej (we wn ęt rz ne j ) s tr onie pasa wyw ła 
Kobryń do punktu, przy którym zała muje się szczenia Alei Ka szt anow ej, - następnie zał am uj e
i biegnie w kierunku zachodnim pr os tą lin j ą wzdłuż s ię w kierunku pó łno c no - za chod ni m i biegnie połu dpółnocnej (wewnętrzn ej) strony pasa wyw łaszcze . ni o w ą str oną p asa wy wlaezczenia A lei Ka szt an onia $żosy pań stwowej, przechodząc mostek na szo - wej - do punk tu, po łoż on e go na tejż e południo w e j
sie, przez strumyk. Dalej granica łamie się na połud shonie pasa wywłasz c z e n i a Al ei KasztanoweL Zała 
nie i biegnie prawą stroną strumyka, aż do prawego mując s ię w tym punk c ie i p rzecinaj ąc A leję Kaszt a brzegu r!leki Muchawca - i bi eg nie w kierunku za- nową , gr anica biegnie dal ej w kierunku północno
chodnim p'r awym brzegiem rzeki Jl lucha wca , a da lej vJschod nim p. r awą (''v e wnętrzną ) str oną dro~i stratepółnocną stroną pasa l.'ływłaszczenia '.rzeki, aż do
gicznej i zamyk a si ę , prze cin a jąc szosę na \....zernaw,"
punktu leżącego na linji przedwojennej administra- czyce i t or \ V ar sza wski.
cyjnej graJlky miasta, następnie zaś łamie się w kie§ 2. Wylw:1 anie ni niejszego ro zporzą dzenia
runku południowym, przecina rzekę Muchawiec i do- porucza: się Ministrowi Spraw Wewnęhznych.
chodzi do punktu, leżącego na południowej stro nie
§ 3. Rozporządzenie niniej.sze wchodzi w ży
ścieżki holowniczej.
Od tego punktu granica łamie
cie z dniem o g łosz e ni a , Równocze śnie tra d moc obosię W kierunku zachodnim ,i, biegnąc ście ż ką holowiązującą r o zporządzenie Rady Ministrów z dnia
wniczą rzeki Muchawca, dochodzi do punktu, znaj27 marca 1929 r . o rozszerzeniu granic miasta Brzedującego się w narożniku granic gruntów wsi W ólkahPodgoro,dzka i posiadłości gminy miasta Brześcia ścia n /B. w powiecie brzeskim, województwie poles,"
na przedłużeniu uHcy Dąbrowskiego . Dalej grani- kiem (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 187).
ca biegnie łamaną linją - najpierw w kierunku po- Prezes Rady Ministrów: świtalski
łudniowo-zach odnim i południowo-wsch odnim wzdłuż
wschodniej granicy ziemi miejskiej w uroczysku "So- Minister Spraw Wewnętrznych: SI<tlOOj Składkowski ,
ja" ~ <fo punktu, znajdująceg'o się naprzeciwko koń':
ca grobli, łączące~ Przedmieśc ie W ołYllskie i wzgó355.
rze W 'ó lki-Podgorodzkiej, a potem w kierunku południowo-wschodnim , przecinając grunta wsi W ólkiROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELIPod~or0dzkiej do północne go końca powyższej groGIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO
bli i załam~ąc się, biegnie prawą skoną (wewnętrz
z dnia 15 marca 1929 r.
ną) omawiane; grobli w kierunku południ'owo-za
chodnim, 'a'ż do punktu, znajduj ącego się pn:y dr 0- w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania
dZ'e polnej {gminy wiejskie-j}, łączącej Przedmieś· cie religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnoW.ołyńskie z Wóiką-P odgo'1"odzką. Od tego punktu
kształcących i seminarjach Bauczyclełskicłt pańgranica, przecinając powyższą drogę polną, biegnie
stwowych i prywatnych.
pt2:ez tor kol~owy linji Bł'ze ść - Chełm na połu d
niowv zachód, prz'e cina szosę KoweJską i załamuje
Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 września
$ię w kierunku północno-zachodnim i, biegnąc połud1922 r., dotycząceij kwa,Jiiikacyj zawodowych dQ
'ścia
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