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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 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 



Nr. 43. .Dziennik Ustaw. Poz. 354 i 355. 687 

drogi, prowadżącej ze wsi Brzozówki do Przedmie
'ścia Kijowskie go, w którem to miejscu, załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim, biegnie prostą 
linją prawym (wewnętrznym) brzegiem drogi powyż
szej, przecinając tor Baranowicki, drogę Brzozow
ską i drogę , równoległą z torem Baranowickim -
i dochodzi do pun k tu, położonego na połu-dniowej 
stronie ostatniej drogi. Dalej granica łami e się 
w kierunku wschodnim i biegnie prawą (południową) 
stroną drogi do punktu położonego roa tej że południo
we~stronie drogi. Dalej, granica zmienia kierunek na 
południowo-wschodni i biegnie prostą li nj ą - naj
pierw miedzą posesyj prywatnych, dal ej za ś lewą 
{zewnętrzną) stroną drogi polnej (gminy miejskiej) 
i dochodzi do szosy, prowadzącej do Tryszyna - i nie 
prze'Cinając szosy, granica zmienia kierunek na po
łudniowo-zachodni i prostą Iinją północną (wewnętrz
ną) strofią pasa wywłaszczenia szosy, przec inając 
szosę strategiczną - dochodzi do punktu, położone
go na zachodniej (wewnętrznej) stron ~e pasa wy
właszczenia wskazanej strategicznej szosy. Od tego 
punktu granica biegnie prostą linją w kierunku po
łudniowo-wschodnim prawą (wewnę trzną) stroną pa
sa wywłaszczenia szosy (Wydziału Powiatowego) -
do punktu, znajduj'ąc eg·o się na załamaniu pasa wy
WłaS!lC2enia tejże szosy przy forcie Nr. III i dalej, 
w kierunku południowym tą samą prawą (wewnętrz
ną)stroną pasa wywłaszczenia g.ranica biegnie do 
p;asa wywłaszczenia szosy państwo,wej Brześć 
Kobryń - do punktu, przy którym załamuje się 
i biegnie w kierunku zachodnim pros tą lin j ą wzdłuż 
północnej (wewnętrznej) strony pasa wywłaszcze
nia $żosy państwowej, przechodząc mostek na szo 
sie, przez strumyk. Dalej granica łamie się na połud
nie i biegnie prawą stroną strumyka, aż do prawego 
brzegu r!leki Muchawca - i biegnie w kierunku za
chodnim p'rawym brzegiem rzeki Jl luchawca , a da lej 
północną stroną pasa l.'ływłaszczenia '.rzeki, aż do 
punktu leżącego na linji przedwojennej administra
cyjnej graJlky miasta, następnie zaś łamie się w kie
runku południowym, przecina rzekę Muchawiec i do
chodzi do punktu, leżącego na południowej stronie 
ścieżki holowniczej. Od tego punktu granica łamie 
się W kierunku zachodnim ,i, biegnąc ścieżką holo
wniczą rzeki Muchawca, dochodzi do punktu, znaj
dującego się w narożniku granic gruntów wsi W ól
kahPodgoro,dzka i posiadłości gminy miasta Brześcia 
na przedłużeniu uHcy Dąbrowskiego . Dalej grani
ca biegnie łamaną linją - najpierw w kierunku po
łudniowo-zachodnim i południowo-wschodnim wzdłuż 
wschodniej granicy ziemi miejskiej w uroczysku "So
ja" ~ <fo punktu, znajdująceg'o się naprzeciwko koń': 
ca grobli, łączące~ Przedmieście W ołYllskie i wzgó
rze W'ólki-Podgorodzkiej, a potem w kierunku po
łudniowo-wschodnim , przecinając grunta wsi W ólki
Pod~or0dzkiej do północnego końca powyższej gro
bli i załam~ąc się, biegnie prawą skoną (wewnętrz
ną) omawiane; grobli w kierunku południ'owo-za
chodnim, 'a'ż do punktu, znajdującego się pn:y dr 0-

dZ'e polnej {gminy wiejskie-j}, łączącej Przedmieś·cie 
W.ołyńskie z Wóiką-Podgo'1"odzką. Od tego punktu 
granica, przecinając powyższą drogę polną, biegnie 
pt2:ez tor kol~owy linji Bł'ześć - Chełm na połud
niowv zachód, prz'ecina szosę KoweJską i załamuje 
$ię w kierunku północno-zachodnim i, biegnąc połud-

n:owo-zachodnim skrajem Wołyńskiego Przedmie
ścia - dochodzi do punktu, położonego na południo
wo-wschodnim brzegu starej zatoki rzeki Buga. 
W tym punkcie granica załamuje się i biegni.e w kie
runku północno-wschodnim, brzegiem wspomnianej 
zatoki, przecinając po drodze sżosę państwową 
Brześć - Kowel, aż do punktu, położonego przy pa
sie wywła.szczenia tejże szosy państwowej Brześć -
Kowel, obok mostu. Dalej granica załamuje się 
w k ierunku północno-zachodnim i prawą (wewnętrz
ną) stroną pasa wywłaszczenia szosy państwo'wej 
Brześć - KoweI biegnie aż do punktu, dotykające
go szosy Brześć - Warszawa. Od tego punktu gra
nica łamie się w kierunku północno-wschodnim 
i załamuj ą c się . biegnie prawą (wewnętrzną) stroną 
pasa wywłasz czenia szosy Brześć - Warszawa do 
punktu, położonego na lewym brzegu rzeki Muchaw
ca, poczem przecina rzekę Muchawiec i dochod!li do 
punktu, polożonego na prawym brzegu rzeki Mu
cha wca i b ie gnąc dalej w kierunku północno-ws.chod
ni m, p rzecina szosę, prowadzącą z miasta do twier
dzy, stanowiącą prz edłużsnie ulicy Jagiellońskiej -
d.ochodzi do punktu, potoż one ,~ o przy zbiegu szosy 
Brześć - Twierdza tprzedłu ;7:enie uHcy Jagielloń
skiej) i szosy strategicznej. Od t ego punktu granica 
łamie się w kierunku zachodnio-półno'Cllym i b iegną c 
prawą (wewilętrzną) SL:Ollą pasa wywłas zc zenia szo 
sy strategicznej, docho dzi do punktu, znajdu,ącego się 
na południowej (wewnętrzne j ) s tr onie pasa wywła
szczenia Alei Ka szt anowej, - następnie załamuj e 
s ię w kierunku północno -zachodnim i biegnie połud-

. ni ową stroną pasa wywlaezczenia Alei Kasztano
wej - do punk tu, położ onego na tejże południowej 
shonie pasa wywłaszc z en i a Alei KasztanoweL Zała
mując się w tym punkcie i przecinając Aleję Kaszta 
nową , gr anica biegnie dal ej w kierunku północno
vJschod nim p. rawą (''vewnętrzną) stroną dro~i strate
gicznej i zamyka się , prze cinając szosę na \....zernaw," 
czyce i t or \V arsza wski. 

§ 2. Wylw:1anie niniejszego rozporządzenia 
porucza: się Ministrowi Spraw Wewnęhznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniej.sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia , Równocześnie tra d moc obo
wiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 marca 1929 r . o rozszerzeniu granic miasta Brze
ścia n /B. w powiecie brzeskim, województwie poles," 
kiem (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 187). 

Prezes Rady Ministrów: świtalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: SI<tlOOj Składkowski , 

355. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELI
GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 15 marca 1929 r. 

w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania 
religji prawosławnej w szkołach średnich ogólno
kształcących i seminarjach Bauczyclełskicłt pań-

stwowych i prywatnych. 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 września 
1922 r., dotycząceij kwa,Jiiikacyj zawodowych dQ 
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