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Poz.: 454-między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczący uregulowania długu zaciągniętego przez 
Po l s k ę u R ządu Włoski ego , podpisany'w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 r. . 89 7 

455-0świadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczącego uregu lowania długu zaciągn ię -
tego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 rokll.-. 90 0 

ROZPORZf\DZENI1\ MINISTRÓW: 

Poz.: . 456-Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spra'.1' Wewnę trznych z dnia 2 lipca 1929 r. 
o sporządzaniu i zatwierdzaniu projeidów (planów) robót budowlanYch lO trybie postępowania 
przy wydawaniu pozwo l eń na budowę i na użytkowan ie budynków 90 0 

457-Pracy i Opieki Społecznej z dnia l sierpnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasilków 
częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie m. Łodzi . 903 

458-Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1929 r. w sprawie ustal enia wzoru rysunkowego listu 
Pochwalnego, jako odznaczenia pań stwowego , nadawanego na wystawach gospodarczych 903 

.t 

454. 

UKŁAD 

między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotycz~cy uregulowania długu zaciągniętego przez Pobl{ę 
u Rządu Włoskiego, padpisany w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 r. 

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dn. 19 grudnia 1928 r. - Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr: 5, poz. 47). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI, 

. - PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wooec ,i każdemu zosobna, komu o tem .wie
'dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia losiemna'stego grudnia tysiąc dziewięćset 
lwudziestego szóstego roku podpisany został 
w Warszawie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Włos kiego Układ, do
tyczący uregulowania długu zaciągniętego przez Pol
skę u Rządu Włoskiego, o następującem brzmieniu 
dosłownem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE . 

fi tous ceux qui ' ces Presentes Lettres verront 
S a l u t: 

Un Accord relatif au reglement de la dette con
tractee par la Pologne aupres du Gouvernement !ta
Hen a yant ete signe a Varsovie le dix huit Decembre 
mil neuf cent vingt six entre le Gouvernement de la 
Republique de Pologne et le Gouvernement da 
Royaume d' Italie, Accord dont la teneur suit; 
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UKŁAD 

między Rządem Polskhn a Rządem Włoskim, doty~ 
czący uregulowania długu zaciągniętego przez Pol~ 

skę u Rządu Włoskiego. 

Pomiędzy 

RZĄDEM POLSKIM, 

repre~4ntowaiflym przez Pana Augusta ZALESKIE
GO, Mini~tra Spraw Zagranicznych, 

Z jednej strony, 

a 

RZĄDEM WŁOSKIM, 

reprezentowanym przez Pana Cesare MAIONI, Po
sła NadzwyczIl.jneg0 i Ministra Pełnomocnego 
Wło.ch w Warszawie, 

z drugiej $trony, 

zawarty został układ następujący: 

Artykuł pierwszy. 

Obie Układające się Strony zgadzają się, iż dług 
1'{ządu Polskiego w stosunku do Rządu Włoskiego, 
zaciągnięty celem nabycia włoskiego materjału wo
jennego i przewiezienia go w ciągu lat 1918, 1919 
i 1920, zostaje określony, o ile dotyczy: 

1) sumy długu .po odtrąceniu wszystkich spłat, 
dokonanych przez Rząd Pols~i do dnia 30 września: 
1926 r., bądź w gotowiźnie, bąaź przez dostawę nafty 
i jej produktów na mocy zawartych konwencyj, bądź 
wszelkim innym sposobem, 

2) za:le,głych odsetek oraz 
3) ws'zystkich odsetek w przyszłości na okres 

Cło dnia 31 grudnia 1930 roku, 
na 87.625.000 lirów włoskich, który~h spłata: 

podzielona ,jest na 4 lata jak następuie: 
30/VI 1927 r.-15.000.000 30/VI 1929 r ,-10.375.000 
30/XII 1927 ·,,~1O.375.000 30/XII 1929 ,,-10.375.000 
30/VI 1928,,-10.375.000 30/VI 1930,,-10.375.000 
30/XlI 1928,,-10.375.000 30/XII 1930,,-10.375.000 

Razem . • 87.625.000 

Spłaty !powyższe przedstawiają całość wyżej 
'Wspomnianego długu Poli ki wzalędem Rządu Wło-
skiego. -

Artykuł II. 

Rząd Polski wyda Rządowi Włoskiemu ośm do
wodów uznania długu, wyrażonych w lirach włoskich 
i odpowiadających wymienionym wyiej wart, I-ym 
spłatom, z 'oznaczeniem dat, odpowiadających rów-

"niei; datom wyiej wymienionym. 

Artykuł III. 

Dowody uznania dłu2U, wydane przez Rząd 
PcIski Rządowi Włoskiemu, wolne będą od wszel-

ACCORD 

entre 
le Gouvernement Polonais et le Gouvernement Ha
Hen relatif au reglement · de la deUe contrach~e par 

la Pologne aupres du Gouvernement Italien. 

Entre 

LE GOUVERNEMENT POLONAIS, 

represente par Monsieur Auguste ZALESKI, Mini. 
s tre des Mfaires Etrangeres, 

d'une part, 

et 

LE GOUVERNEMENT IT ALlEN, 

repr.esente par Monsieur Cesare MAIONI, Envoye 
Extraordinaire et MinisŁre PlenipoteO'tiaire 
d'ltalie a Varsovie, 

d'autre part, 

est eonelu l'accordsuivant: 

Article premier. 

Les deux Parties Contractantes conviennen:t 
que la dette du Go·uvernement Polonais a l' egard du 
Gouvernement Italien, contractee en vue de l'acqui
.sition du mąterie l de guerre italien et du transport 
de celui-ci dans le courant des ąnnees 1918, 1919 et 
1920, est determinee, en cę qui concerne: 

1} le montant de la dette, deduction faite de 
tous les versements effectues -par le Gouvei"nement 
Polonais jllsqu'au SepŁembre 1926, soit en numeraire, 
soit au moyen de la fournHure du peŁrole et des 
produits petroliers sur base' des com-entions conclues 
jusqu'ici, soit de toute autre maniere, 

2) les interels arrieres et 
3) tous les interets futurs pour la periode 

;us'ąu'au 31 decembre 1930, 
a 87.625.000 de lires italiennes, dont Je' paie

ment est r eparti en 4 anI' comme suit: 
30jVI 1927 - 15.000.000 30/VI 1929 - 10.375.000 
30/XII 1927 ~ 10.375.000 30/XII 1929 ~ 10.375.000 
30N I 1928 - 10.375.000 30/VI 1930 - 10.375.000 
30/XII 1928 - 10.375.000 30/XII 1930 - 10.375.000 

rotal . , 87.625.000 

Les versements ci-des sus representent la tota
lite de la dette precitee de la PQlogn-e vis-a-vis du 
Gouvernement Italien. 

ArticIe II. 

Le Gouvernement Polonais deIivrera au G()U
vernement Italie n 8 reeol1naissancea de deUe en li
res italiennes, correspondant a la specification des 
versements designee li I'art. I, portant les dates 
corresponda·nt egalement a cette specifieation. 

Arti<!le III. 

Le's reconnaissances de deŁte delivrees par Ie 
Gouvernement Polonais au Gouvernement ItaHen se-
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kich opłat i należytości, obowiązujących obecnie 
i mogących być obowiązującemi w przyszłości w Rze
czypospolitej Polskiej. 

Artykuł IV. 

Spłaty z tytułu długu, określonego wart. I-ym 
i "objętego. przez dowody uznania" zgodnie z art. 
II-im, będą dokonywane przez Rząd Po.Jski w mie
sięcznych terminach po 60.000 dolarów, mających 
być w:pł:aconemi gotówką bezpośrednio Poselstwu 
Królewskiemu \Vłoskiemu w Warszawie lub temu, 
kto będzie przez Poselstwo wskazany. 

Każda: Sipłata taka będzie następowała w ciągu 
pierwszej połowy miesiąca. 

Obrachunki dokonywanych spłat będą sporzą
dzane co 6 miesięcy ad ultimo w terminach, odpo
wia.dających terminom płatności, wskazanym w do
wodach uznania. 

Równowartość (w lirach włoskich) sum spłaco
nych w dolarach określona zostanie na podstawie 
średniego kursu dolara i lira włoskiego w Zurychu 
w dniu, w którym sumy, wspomniane w pierwszym 
ustępie tegoż artykułu, będą dostarczone Poselstwu 
Włoskiemu lub komu ono poleci. 

W razie, gdyby wartość spłat, dokonanych 
w ciągu któregokolwiek bądź półrocza, !przekroczyła 
sumę nominalną dowodu uznania długu, nadwyżka 
zostanie zarachowana na poczet spłat, mających być 
dokonanemi w półroczu następnem, suma zaś do za
płacenia w dolarach w tern półroczu zosŁanie odpo
wiednio Zlmniejszona tak, aby ogólna suma do zapła
cenia w ciągu roku nie przekroczyła sumy, przewi
dzianej wart. I-ym. 

W razie, gdy wartość spłat, dokonanych w cią
gu danego półrocza, będzie niższa od sumy nominal
nej w dowodzie uznania długu, Rząd Polski opłaci 
różnicę gotówką w lirach włoskich. 

Gdy obrachunki za każde półrocze zostaną spo
rządzone, i gdy ewentualne różnice zostaną uregulo
wane, Rząd Włoski doręczy Rządowi Polskiemu od
powiedni dowód uznania długu z adnotacją, że część 
długu, wskazana w dowodzie uznania długu, została 
umorzona. 

Artykuł V. 

Postanowienia innych konwencyj lub porozu
mień polsko - włoskich, zawartych przed podpisa
niem niniejszego układu, we wszystkiem, co doty
czy dostaw materjałów włoskich, zostają uchylone 
z samego prawa. 

Artykuł VL 

Układ niniejszy będzie ratyfikowany 1 <loku
menty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie. 
Obie Układające się Strony zgadzają się, że aż do 
dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych postano
wienia niniejszego układu będą stosowane prowizo
rycznie, począwszy od tegoż miesiąca, w którym zo
stał on podpisany. 

Sporządzono w Warszawie, dnia 18 grudnia 
1926 r. 
(-) August Zaleski (-) G, C. Maioni 

ront exemptees de toute taxe et de toute contribu
tion actuellement en vigueur et pouvant ehe en VI

gueur a l' avenir dans la R~publiquede Pologne. 

Article IV. 

Les versements a titre de dette determinee 
ił. l'art. I et comprise dans les reconnaissances de 
dette conformement a 1'art. II, seront eHectues par 
le GouvernemenŁ Polonais moyennant des echeances 
mensuelles de 60.000 dollars ił. verser en numeraire 
directement a la Legation Royale . d'Italie a Varso
vie ou a qui sera designe par elle. 

Ces versements auront lieu chaque fois dans la 
premiere quinzaine du mois. 

Les decomptes pour les v.ersements effectues 
seront etabJis tous les six mois ad ultimo a des ter
mes correspondant a l' echeance des reconnaissances 
de dette, 

L' equivaJent en lires italiennes ·des sommes ver
sees en dollars sera fait sur la base des cours 
moyens des dollars et lires italiennes ił. Zurich du 
jour meme OU les sommes, dont au premier alinea de 
,ce meme article, auront ete eHectivement mises 
ił. la disposition de la Legation d'Italie ou ił. qui pour 
elle, 

Dans le cas OU la valeur des versements faits 
dans le courant d'un semestre quelconque depasse
rait la somme nominale de la reconnaissance de det
te, l' excedent en sera porte au compte des verse
ments a effectuerdans Je semestre suivant et la 
somme ił. payer en dollars dans ce semestre sera di
minuee respectivement, afin que la somme globale 
ił. payer au courant de l'annee ne depasse pas la 
somme prevue ił. l'art. L 

Au cas OU la valeur des versements effectues 
pendant un semestre donne sera inferieure a la som
me nominale de la reconnaissance de dette, le Gou
vernement Polonais paiera la difference e:l DUrne., 
raire en lires italieniles, 

Les decomptes pour chaque sernestre ayant ete 
etablis et les differences eventuelles ayant ete regle es, 
le Gouvernernent Italien rernettra au Gouver.nernent 
Polonais la reconnaissance de dette correspondante, 
avec annotation que la partie de la dette incliquee 
sur la reconnaissance de dette a ete amortie. . 

Article V .. 
Les dispositions des autres conventions ou ar

rangernents polono-italiens conclus avant la signa., 
ture du present accord, pour tout ce qui a rapport 
aux fournitures de materiel italie n, serout abrogees 
de plein droit. • 

Artic1e VI. 

Le present accord sera ratifie et les instru
rnents de ratification seront echanges a Varsovie. 
Les deux Parties Contractantes conviennent que jus
qu'a la date cle l'echange des instrurnents de ratW
cation les dispositions du present acco'Td serońt 
appliquees ił. titre provisoire a partir Idu mois rnerne 
de sa signature. 

Fait a Varsovie, le 18 decembre 1926, 

(-) Augusfe ZalesH {-l G. C, Maioni 

.~ 

'l 

" 
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Zaznajomiwszy się z powyższym Układem uzna
liśmy go za słuszny zarówno w całości jak i każ
de z zawartych w nim postanowień, oświadczamy, 
że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przy
rzekamy, że . będzie n~zmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 15 lutego 1929 r. 

f-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-) K. Barlei 

Minister Spraw Zagranicznych: 
f- ) Augusl Zaleski 

Apres avoir vu et examine ledit Accord, Nous 
l' a vons approuve et aprrouvons en toutes et chacu

. ne des dispo,sitions qui y sont contenues; declarons 
qu'il est accepte, ratifie et confirme et promettons 
qu'il sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi Nous avons donne les Presen
tes, revetuesdu Sceau de la Republique. 

Varsovie, le 15 F evrier 1929. 

f-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique, 
Le President du Conseil des Ministres: 

f-) K. Burlei 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
f-) Augusl Zaleski 

455. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 5 lipca 1929 r. 

w· sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, 
dotyc:zącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w War

szawie dnia 18 grudnia 1926 roku. 

Podaje . się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. VI układu między Rządem Polskim 
a Rządem Włoskim, dotyczącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, pod
pisanego w Warszawie dn. 18 grudnia 1926 roku, dokumenty ratyfikacyjne powyższego układu wymienione 
zostały w Warszawie w dn. 5 lipca 1929 r . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

456. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT PU
BLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM 

SPAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 2 lipca 1929 r. 

o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) 
robót bu. wlanych i o trybie postępowania przy 
wydawanIu pozwoleń na budowę i na użytkowanie 

budynków. 

. Na podstawie art. 381 rozporządzenia Prezy~ 
. 'denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuje: 

§ L Projekty (plany) robót budowlanych, wy
szczególnionych wart. 333 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz . 
U. R. P . Nr. 23, poz. 2(2) o prawie budowlanem i za
budowaniu osiedli, składane władzom w celu uzy-

skania pozwolenia na wykonywanie tych robót mają 
dokładnie przedstawiać i określać rodzaj i zakres ro
bót zamierzonych, konstrukcje przy nich stosowańe, 
tudzież materjały, jakie mają być użyte, w szcze
gólności powinny czynić zadość wymogom podanym 
niżej w §§ 2 - 9. Wszelkie wymiary w planach ma
ją być podane w miarach metrycznych. 

§ 2. Projekty robót, wymienionych wart. 333 
punktach aj, h) i c) rozporządzenia powołanego 
w § 1 powinny zawierać : 

1) plan orjentacyjny w skali nie mniejszej jak 
1 : 10000 (1 cm. = 100 mtr.), zorjentowany na pół
noc , wykazujący położenie działki względem przy
ległych ulic; 

2) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej jak 
1 : 500 (1 cm. = 5 mtr.j,ze wskazaniem stron świat~ 
uwidoczniający: 

a) położenie, wymiary i granice działki wzglę
dem ulicy i sąsiednich działek, z podaniem 
nazwisk właścicieli tych działek, względnie 
ich numerów hipotecznych, 

t 




