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Apres avoir vu et examine ledit Accord, Nous
Zaznajomiwszy się z powyższym Układem uznago za słuszny zarówno w całości jak i każ l' a vons approuve et aprrouvons en toutes et chacude z zawartych w nim postanowień, oświadczamy, . ne des dispo,s itions qui y sont contenues; declarons
qu'il est accepte, ratifie et confirme et promettons
że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyqu'il sera inviolablement observe.
rzekamy, że . będzie n~zmiennie zachowywany.
En Foi de Quoi Nous avons donne les PresenNa dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opates, revetuesdu Sceau de la Republique.
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej.
liśmy

Varsovie, le 15 F evrier 1929.

W Warszawie, dnia 15 lutego 1929 r.

f-) l.

Mościcki

f-) l.

Mościcki

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:
f-) K. Barlei

Par le President de la Republique,
Le President du Conseil des Ministres:
f-) K. Burlei

Minister Spraw Zagranicznych:
f- ) Augusl Zaleski

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 Warszawie 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, podpisanego 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 PUBLICZNYCH 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~
. 'd enta 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, wyszczególnionych wart. 333 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz .
U. R. P . Nr. 23, poz. 2(2) o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, składane władzom w celu uzy-

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

§ 2. Projekty robót, wymienionych wart. 333
punktach aj, h) i c) rozporządzenia powołanego
w § 1 powinny zawie rać :
1) plan orjentacyjny w skali nie mniejszej jak
1 : 10000 (1 cm. = 100 mtr.), zorjentowany na pół
noc , wykazujący położenie działki względem przyległych 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

