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nek lotu i w miarę mo'żności znaki rejestra
cyjne i szczególne znamiona, 

h) władze wojskowe w przypadkach przewi
dzianych wart. 31, 32, 39 r'ozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 mar
,ca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. 
P. Nr. 31, poz. 294). 

c) org'ana pełniące służbę ochrony granicy 
i organa służby bezpieczeństwa w przypad
kach przewidzianych wart. 52 rozporzą
dzenia, wymienionego w punkcie b. 

§ 4. Jeżeli obcy st.atek powietrzny, nie mają
cy prawa przylotu do Polski lub przelotu przez Pol
skę , znaj dzie się nad obszarem Polski wskutek za
błądzenia, wywołanego mgłą, burzą, wichurą, mro
kiem lub z innej przyczyny, powinien, nie czekając 
na wydanie zarządzeń wylądowania, dać sygnał alar
mowy i wylądować natychmiast na najbliższym te
renie, możliwym do lądowania. 

Zarządzenie wylądowania wydają organa, wy
mienione w § 3. 

§ 5. Jeżeli obcy statek powietrzny nie zasto
suje się do zarządzenia wylądowania w wypadkach 
przewidzianych w § 3 punkt 2 c) i w § 4 organa 
służby bezpieczeństwa publiczne'go lub pełniące 
służbę ochrony granicy, albo też zawiadowca portu 
lotniczego są obowiązani zawiadomić natychmiast, 
drogą naj krótszą najbliższą władzę wo,jskową, która 
ma prawo zmusić statek powietrzny do wylądowania 
wszelkiemi środkami, znajdującemi się w jej posia
daniu. 

W wypadkach, gdy zwłoka groziłaby niebez
pieczeństwem, albo też gdyby było widocznem, iż 
załoga statku rozmyślnie i w celach przestępczych 
nie stosuje się do zarządzenia wylądowania, organa 
wymienione w ustępie pierwszym mają prawo bez
zwłocznego zastosowania. wszelkich środków, zna)
dujących się w ich rozporządzeniu w celu zmuszema 
statku do lądowania. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wcho,dzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Spraw Woj,skowych: J. Piłsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprwwiedliwości: St. Car 

446. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 31 lipca 1929 r. 

o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia 
z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła 

wywozowego od pszenicy. 

Na: podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Min:
strów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictw'1 
z dnia 26 września 1928 r . w sprawie ustanowienia 
cła wywozowego od pszenicy (Dz. U: R. P. Nr. 8'5, 
poz. 754) przedłuża się do dnia 31 sierpnia 1929 r. 

. włącznie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierpnia 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
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