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RZ EC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
7 września Rok 1929. NQ 64. 

. ------------.----------------------------------------------------------------------------~-----

T R E Ś Ć: 

ROZPORZ1\DZENll\ MINISTRÓW: 

Poz.: 495-Spraw Wewnętrznych z dnia l czerwca 1929 r. o organi zac ji dozoru nQd artykułami żywności 
i przedmio tami uży tk u 931 

496-Spraw Wewnętrznych z dnia 3 1 lipca 1929 r. o zmiani e granic gmin wiejskich: Wiązowna, Oku-
niev" Wawer i Marki w powiecie i województwie warszawskiem 9S5 

497~Skarb u z dnia 12 sierpnia 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży impor-
towan ych wyrob.'J ly'łoniowych 98 6 

498-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rulnictwa z dnia 14 sierpnia 19 29 r. w sprawie wyznaczenia 
prowizorycznych kontyngentów cukru lWI. CZ8S 'Od l października 1929 r. dD 30 września 1930 r. 986 

OŚWIl\DCZENIl\ RZf\DOWE: 

Poz.: 499-z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Państwa Watykanu do międzynarodDwej kon. 
wencji telegraficznej, p Ddpisanej w Petersburgu dnia 10/2 2 lipca 1875 roku . , 938 

500-z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie złoż enia przez Niemcy dDk umentu ratyfikac yjncgD prDtDkółu, 
dDtyczącegD zakazu używan ia na wDjnie gazów duszących , trując ych lub podobn ych oraz środków 
bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. . 938 

495. 

ROZPORZĄDZJ\NIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 1 czerwca 1929 r. 

o organizacji dozoru nad artykułami żywności i przed
miotami użytku. 

Na podstawie postanowień art. 10 ust. 4, art. 11 
ust. 3 i 4, art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 oraz art. 47 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) 
postanawiam co następuje : 

I. 

Władze i organa dozoru nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku. 

§ 1. Do powiatowej władzy administracji 
ogólnej , jako do władzy I instancji w sprawach dozo
ru nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, 
należy w szcz ególno ści: 

a) kierownictwo akcją dozoru nad artykułami 
żywności i przedmiotami użytku na terenie 
powiatu; 

b) nadzór i koordynowanie działalności' orga
nów dozoru ; 

c) kóntrola kwalifikacyj komunalnych organów 
dozorUj 
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d) wydawanie w I instancji zarządzeń i orze
czeń w sprawach dozoru nad artykułami 
żywności i przedmiotami użytku; 

e) wydawanie zarządzeń i orzeczeń w sprawie 
zajęcia artykułów ż ywności i przedmiotów 
użytku w przypadkach, przewidzianych 
wart. 20 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
,(Dz. U. R. P . Nr. 36, poz. 343); 

f) wydawanie zarządzeń i orzeczeil w sprawie 
niszczenia artykułów żywności i przedmio
tów użytku w przypadkach, przewidzianych 
wart. 20 ust. 3 r02porządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
(Dz . U. R. P. Nr. 36, poz. 343); 

g) zatwierdzanie zajęć, dokonanych przez orga
na dozoru, przewidziane wart. 21 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczyp ospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 343). 

O ustanowieniu w myśl postanowień art. 17 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz . 343) ko
munalnych organów dozoru winny gminy oraz powia
towe związki komunalne zawiadomić powiatową 
władzę administracji ogólnej, podając imię i nazwi
sko, wiek, kwalifikacje ustanowionego funkcjonarju
.sza oraz obwód jego działalności urzędowej. 

§ 2, Do wojewódzkich władz administracji 
ogólnej należy: 

a) kierownictwo akcją dozoru nad artykułami 
żywności i przedmiotami użytku na obsza
rze województwa, wydawanie w tym zakre
sie odpowiednich zarządzeń powiatowym 
władzom administracji ogólnej, nadzór nad 
działalnością tych władz; 

h) decydowanie przy współudziale wydziału 
wojewódzkiego z głosem stanowczym o za
kresie przewidzianego w myśl art. 17 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnie. 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 343) obowiązku gmin i powiatowych 
związków kom unalnych co do utrzymywa
nia komunalnych organów dozoru nad arty
kułami żywności i przedmiotami użytku; 

cl rozstrzyganie odwołań od zarządzeń i orze-
czeń powiatowych władz administracji 
ogólnej; 

d) nadzór nad komunalnemi pracowniami ba
dania żywności i przedmiotów użytku, funk
cjonującemi w myśl postanowień art. 15 
i 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r . (Dz. U. R. 
P. Nr. 36, poz. 343). 

§ 3, W m. st. Warszawie czynnOSGl, wymie
nione w § 1, należą do starostów grodzkich, w § 2 
ust. a) i c) - do Komisarza Rządu m. st. Warszawy, 
a w § 2 ust. b) i d} - do Ministra Spraw Wewnętrz
nych. 

8 4, Spełnianie czynności organów dozoru, 
określonych wart. 18, 19 i 20 ust .2 rozporządzenia 

Prezydenta R zeczypospolitej z drlla 22 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343), należy: 

a) w miejscowościach, dla których zostały 
ustanowione, w myśl art. 17, komunalne or
gana dozoru - do tych organów; 

b) w pozostałych miejscowościach - d~ orga
nów sanitarnych powiatowych władz admi
nistracji ogólnej (lekarzy urzędowych tych 
władz). 

Organa sanitarne powiatowych władz admini
stracji ogólnej są uprawnione do spełniania czynno
ści organów dozoru i w tych miejscowościach, dla 
których zostały ustanowione komunalne organa do
zoru. 

§ 5. Do s pełniania czynności organów, okre
ślonych wart. 18, 19 i 20 usI. 2 rozporzą:dzenia Pre
zydenta Rzeczypospoli tej z dnia 22 marca 1928 r. 

• 

(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343), na całym obszarze e 
Państwa są uprawnieni również funkc jonarjusze fa
chowi właściwego ter ytorj alnie Państwowego Zakła-
du badania żywności i Przedmio tów u?:ytku, posiądFl,
jący odpowiednie upoważn ienia, wydane na wniosek 
dyrektorow Państwowych Zakładów badania żyw
ności i przedmiotów użytku przez 'wojewódzkie wła-
dze administrac ji ogólnej, a w m. st. Warszawie przez 
Komisarza Rządu. 

§ 6, Komunalnemi organami dozoru, ustano
wionemi w myśl przepisów art. 17 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 22 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz, 343), są: 

a) lekarze sanitarni związków komunalnych; 
b) specjalni k ontrolerzy artykułów żywności 

i p.rzedmiotów · użytku; 
c) inne organa sanitarne, posiadające kwalifi

kacje kontrole ró w artykułów żywności 
i przedmiotów użytku. 

§ 7. Na żądanie stron organa dozoru winny się 
wylegitymować z posiadania uprawnień do wykony
wania czynności, o których mowa wart. 18, 19 i 20 
ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343). 

Dowodem posiadania tych uprawnień są: 
a) dla organów sanitarnych powiatowych władz 

administracji ogólnej (lekarzy urzędowych 
tych władz), komu:131nych lekarzy sanitar
nych i komunalnych ko ntrolerów artyku
łów żywności i przedmiotów użytku oraz 
dozorców sanitarnych ich legitymacje służ
bowe względnie zastępujące te legitymacje 

.zaświadczenia (załącznik 1) ; 
b) dla komunalnych organów sanitarnych, wy

mienionych w § 6 punkt c) niniejszego roz
porządzenia, specjalne zaświadczenia, wy
mieniające wyraźnie prawo do wykonywa. 
nia czynności dozoru (załącznik 2); 

c) dla funkcjonarjus zów Państwowych Zakła
dów badania żywności i przedmiotów użyt
ku -. zaświadczenia, wydane przez woje
wódzkie władze administracji ogólnej, a w m. 
sL Warszawie przez Komisarza Rządu (za
łącznik 1). 
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§ 8. Kategorje prób, których badanie należeć 
będzie do właściwości poszczególnych pracowni ko
munalnych, ustanowionych w myśl art. 15 i 16 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343), usta
li Minister Spraw Wewnętrznych. 

Próby, pobrane przez organa dozoru na ohsza- · 
rze gmin, dla których te pracownie zostały us tano
wione, powinny być kierowane do tych pracowni 
w granicach ustalonej, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
paragrafu, właściwości rzeczowej. 

Inne próby na obszarze tych gmin oraz wszel
kie próby, pobrane w miejscowościach, dla których 
nie zostały ustanowione odpowiednie pracownie ko
munalne, powinny być zarówno przez państwowe, 
jak i komunalne organa dozo,ru skierowywane do 
'terytorjalnie właściwego Państwowego Zakładu ba
'dania żywności i przedmiotów użytku. 

Próby, pobrane przez funkcjonarjuszy facho
wych Państwowego Zakładu badania żywności 
i przedmiotów użytku, powinny być kierowane do 
~badania do właściwego Państwowego Zakładu ba
dania żywności i przedmiotów użytku. 

W przypadkach niecierpiących zwłoki organa 
dozoru mogą przesyłać próby do badania do teryto
rjalnie uajbliżej położonego Państwowego Zakładu 
'badania żywności i przedmiotów użytku. 

. § 9. Przy udzielaniu gminie zwolnienia od obo
wią~ku utrzymywa'nia własnej pracowni w myśl 
a,rt. 15 ust. 5, Minister Spraw Wewnę.trznych może 
na po·dstawie porozumienia zainteresowanych czyn
ników .określić warunki takiego zwolnienia w za
le~npści od korzyści, jakie przez to otrzymuje gmina 
i ciężilrów, jak,ie z tego powodu spadają na Pań
stwowy Zakład badania żywności i przedmiotów 
utytku. 

II. 

Państwowe Zakłady badani .. żywności i przedntiotów 
. użytku. 

§ 10. Państwowe Zakłady badania żywności 
i przedmiotów użytku dzielą się na oddziały: 

a) hydrologiczny, 
b) toksykologiczny (sądowo - chemiczny), 
e) nabiałowy, 
d) przetworów zbożowych, 
a) .ogólno - badawczy, 
f) administracyjny. 
Minister Spr,aw Wewnętrznych może w miarę 

potrzeby tworzyć w poszczególnych zakładach nowe 
oddziały, lub łączyć poszczególne oddziały. 

Na czele poszczególnego oddziału sŁoi kierują
cyoddziałem jeden z adjunktów zakładu, wyznaczo
ny przez dyrektora. 

§ 11. Na czele Państwowego Zakładu badania 
tywhości i pr'zedmiotów użytku stoi dyrektor, po
wołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych do kie
rowania całokształtem działalności zakładu oraz 
prowadzenia je20 administracji. Dyrektor jest od-

powiedzialny za całą działalność poruczonego mu 
zakładu. 

Dyrektora zakładu zas tę;mje wyznaczony przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych adjunk t zakładu, ki~
rujący jednym z oddziałów. 

§ 12. KQszty pos tępowania administracyj-
nego obowiązują na zasadach, wyszczególnionych 
wart. 105 - 107 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowa
niu administracyjll':!m (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz. 341), 
zobowiązanych niezależnie od t~go, czy osobami te
mi s ą władze i urzędy państwowe lub samorządowe. 
czy też osoby prywatne. 

Zobowiązany winien na żądanie zakładu zgó
ry złożyć wyznaczoną przez zakład sumę kosztów 
pos tępowania. 

§ 13. Okręgi działalności poszczególnych Pań
stwowych Zakładów badania żywności i przedmio
tów użytku ustala się jak następuje: 

a) dla Państwowego Zak ła du badaniażyw ilo
ści i przemiatów użytku w Warszawie -
okrąg, obejmujący m. st. Warszaw\( oraz 
wojew ództ \'Ia : warsza wskie, b iałostockie, 
wileńskie , nowogródzkie, poleskie i w 0 ,

łYllskie; 

b) dla Państwowego Zakładu badania tywn lŚci 
i przedmiotów użytku w Łodzi - okrąg, 
obejmuj ący województwa: łódzki e, kielec
kie i lubelskie; 

c) dla Pa6stwowego Zakładu badania żywności 
i przedmiotów użytku w Krakowie - okrąg, 
obejmujący województwa: krakowskie, 
lwowskie , s tan i ,sławowskie i tarnopolskię; 

d) dla Państwowego Zakładu badania żywności 
i przedmiotów użytku w Poznaniu - okrąg, 
obejmujący województwa: poznańskie i po
morskie. 

§ 14. Grzywny, nakładane na zasadzie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 mar
ca 1928 r. (D z. U. R P . Nr. 36, poz . 343), przypadają 
na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w War
szawie i w Wilnie - Państwowemu Zakładowi bada
nia żywności i przedmiotów użytku w Warszawie; 
na obszarze okręgów sądów apelaqrjnych w Krako .. 
wie i we Lwowie - Państwowemu Zakładowi bada
nia żywności i przedmiotów użytku w Krakowie; . 
na obszarze okręgów sądów apelacyj nych w Pozna
niu i w Toruniu - Państwowemu Zakładowi bada
nia żywności i przedmiotów użytku w Poznaniu; 
na obszarze okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie .,.......; 
Państwowemu Zakładowi badania żywności i przed .. 
miotów użytku w Łodzi. 

§ 15. Państwowe Zakłady badania żywności 
i przedmiotów użytku ohowiązane są wypełniać żą
dania właściwych władz administracji ogólnej w za
kresie zadań zakładu. 

Zakładom tym przysługuje prawo inicjatywy co 
do zwracania uwagi władz administracji ogólnej na 
potrzebę lub konieczność wydania tych czy innych 
zarządzeń. Spostrzeżenia swe w tym zakresie Pań~ 
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stwowe Zakłady badania żywności i przedmiotów 
użytku komunikują właściwym wojewodom, a w m. 
st. Wa,rsza ie - Komisarzowi Rządu. 

§ 16. J eżeh wypadnie zakładowi uczynić do
niesienie do władz wymiaru sprawiedliwości (art. 13 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospc>liteil, powi
niem z,akład równocześnie uwiadoIl,lić odokonanem 
doniesieniu tę władzę, na której żądanie przeprowa
dzono badanie. 

§ 17. Nadzór wojewódzkich władz administra
, cji ogólnej nad Państwowemi Zakładami badania 
żywnoscl l przedmiotów użytku, o którym mowa 
W ust. 3 art. 11, należy do wojewody, właściwego 

. ' terytorjalnie dla siedziby zakładu. 
Nadzór ten obejmuje: 
a) wgląd w załatwianie spraw personalnych 

funkcjonarjuszy zakładu; 
b) pra~o kontroli rachunkowej zaBa,du; 
c) kontrolę wypełnianych przez zakład żądań 

władz administracji ogólnej w sprawach, 
dotyczących dozoru 'nad artykułami ży
wności i przedmiotami użytku. 

Nadzór nad Państwowym Zakładem badania 
żywności i przedmiotów użytku w Warszawie nale
ży do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 18. Właściwe władze nadzorcze, w myśl 
ust. 2 art. 10, punktu d) ust . 2 art. -11 Ora'Z ust. 1 
art. 15 rozporządzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343), 
kontrolują działalność komunalnych organów facho
wych, sprawujących dozór nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku, oraz komunalnych pracowni 

.badawczych, ·a także instruują te organa i te pracow
nie za pośrednictwem Państwowych Zakładów ba
dania żywności i przedmiotów użytku, które spełnia
ją te funkcje na żądanie i w imieniu władz nadzor
czych. 

Do zadań zakładów w myśl brzmienia punk
tu c) art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 343) należy szkolenie organów fachowych, wy
konywających dozór nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku, w szczególności komunal
nych kontrolerów żywności, dozorców sanitarnych 
oraz funkcjonarjuszów zakładów, powołanych do 
pełnienia funkcji kontroli. 

Szczegółowe przepisy, dotyczące kursów szko
lenia oraz ich programu, zarówno jak kwalifikacje 
organów dozoru, wymagane do pełnienia tych czyn
ności, określi specjalne rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych. 

III. 

Komunalne pracownie badania żywności i przedmio
tów użytku. 

§ 19. Komunalne pracownie badania żywno
ści i przedmiotów użytku W' gminach, liczących 
50.000 - 100;000 mieszkańców, winny mieć co naj-

mniej 4 - 5 ubikacyj, w gminach powyżej 100,000 
mieszkańców - 6-7 ubikacyj, urządzonych labora
toryjnie. 

Pracownie te winny być zaopatrzone w gaz, 
wyciągi i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 

Urządzenie meblowe, aparatura, szkło, odczyn
niki chemiczne, powinny tak co do jakości, jak ilo
ści odpowiadać potrzebom i warunkom pracy che
miczno - badawczej z uwzględnieniem badań mikro
skopowych. 

Każda pracownia winna być zaopatrzona w po
trzebne do prac badawczych podręczniki naukowe 
z właściwych gałęzi wiedzy. 

Termin, do którego poszczególne gminy miej
skie (art. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Dz. U. R. P . 
Nr. 36, poz. 343) winny zorganizować komunalne pra
cownie badania żywności i przedmiotów użytku, 
względnie zaopatrzyć je w odpowiednie urządzenia, 
określi w każdym poszczególnym przypadku właści
wa wojewódzka władza administracji ogólnej, z któ
rą współdziała w powyższym zakresie wydział wo
jewódzki z głosem doradczym. 

§ 20. Personel, funkcjonujący w pracowniach 
komunalnych badania żywności i przedmiotów uż,t
ku, powinien się składać z reguły: z kierownika 
pracowni, chemików - analityków, laboranta do speł
niania pomocniczych czynności laboratoryjnych, kan· 
trolerów żywności, personelu kancelaryjnego i sruźby. 

Kwalifikacje, k t6re winien posiadać fachowy 
personel pracowni, określi specjalne rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 21. Komunalne .pracownie badania żywności 
i przed:-"iotów użytku obowiązane są składać woje
wodzie, którego nadzorowi podlegają, za pośrednic
twem właściwych zarządów gmin miejskich kwartal
ne oraz roczne sprawozdania ze swej działalności. 
Sprawozdania te wojewoda przedkłada Ministrowi 
Spra w Wewnętrznych wraz z odpowiedniemi wnios
kami. 

Pracownia m. st. Warszawy składa te sprawo
zdania wprost Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 22.. Na żądanie wojewody ' dyrektor właś'ci
wego terytorjalnie Państwowego Zakładu badania 
żywności i przedmiotów użytku przeprowadza kon
trolę działalności pracowni. 

Kontrolę pracowni m. st. Warszawy zarządza 
Minister Spraw Wewnętrznych . 

Kontrola winna się odbywać co najmniej raz do 
roku. 

Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wraz 
z wnioskami dyrektor zakładu składa właściwemu 
wojewodzie oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
a w odpisie przesyła właściwemu zarządowi gminy 
do wiadomości. 

§ 23. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w' ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obo
wiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy, wyda
ne w sprawach unormowanych niniejszem rozporzą
dzenierm, a z niem sprzeczne. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
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Załącznik 1. 

ZAśWIADCZENIE. 

Starosta powiatowy, grodzki, Prezydent miasta 
w 

(Imię i nazwisko) 
Lekarz urzędowy powiatu 
Lekarz sanitarny magistratu m. 
Kontroler artykułów żywności magistratu m. 

(gminy .) 
Dozorca sanitarny magistratu 

(gminy .) 

'jest upowazmony w myśl postanowień ust. 1 art. 10 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) do 
spełniania czynności, określonych wart. 18, 19 i 20 
ust. 2 tego rozporządzenia. 

u wag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydrukowana treść art. 10 ust . 1 i art. 18, 19, 20 ust. 2. 

Załączl\ik 2. 

Starosta powiatowy, grodzki, Prezydent miasta 

ZAŚWIADCZENIE. 

P . (imię i nazwisko) 
powołany do pełnienia obowiązków kontrolera arty-
kułów żywności i przedmiotów użytku w . .. ... . , 
jest upoważniony na zasadzie : świadectwa z ukoń
czenia kursu przeszkolenia w Państwowej Szkole 
Higjeny (w Państwowym Zakładzie badania żywnoś-
ci i przedmiotów użytku w . .. .... . ), 
(zaświadczenia o zdanym egzaminie z kursu przeszko
lenia , zaświadczenia o odbytej praktyce w zakresie 
kontroli żylwności w Państwowym Zakładzie bada-
nia żywności w .. .. .. z wynikiem dobrym)-do 

'spełniania w myśl postanowień ust . 2 art. 17 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
marca 1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 36, ,poz . 343) czyn
't1ości, określonych wart. 18, 19 i 20 ust. 2 tego roz
porządzenia. 

Zaświadczenie to jest ważne do dnia ...... . 

Uwag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydrukowana treść art. 17 ust. 2 i art. 18, 19 j 20 ust 2. 

Załącznik 3. 

ZAŚWIADCZENIE. 

Wojewoda w .......... . . 
(Komisarz Rządu m. st. Warszawy) 

P . (imię i nazwisko) 
funkcjonarjusz Państwowego Zakładu badania żywno-
śc i i przedmiotów użytku w . . ... .... . . , jest 
upoważniony w myśl postanowień ust. 5 art. 11 ro z
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z cłnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R . 'P. Nr. 36, poz. 343) ' do 
spełniania czynności, określonych wart. 18, 19, 20 
ust. 2 tego rozporządzenia. 

Uwag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydr uko wana tre ść art. 11 ust. 5, ar t. 18, 19, 20 ust. 2. 

496. 

ROZPQRZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 31 lipca 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich: Wiązowna, Oku
niew, Wawer i Marki w powiecie i województwie 

warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrzesma 
1922 r . w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworz enia gmin wiejskich na obszarze b. za
iborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P , Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co na's,tępuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Okuniew wyłącza się 
miejscowości: Rembertów z poligonem artyleryjskim, 
Magenta, Zygmuntów, Karolówka, Grzybowa, Zie
~ona, Mokry Ług, Groszówka i Wesoła z Wolą Grzy
bowską i wymienione miejscowości włącza się do 
gminy wiejskiej Wawer. 

§ 2. Z gminy wiej'skiej Wiązowna wyłącza się 
miejscowości: Długa Kościelna, Kazimierów, kolon
ię Klin pod Okuniewem, Halinów, folwark Skruda, 
Zastawie, kolonję Ziemia za koleją, kolonję Ziemia 
pod JózeHnem, Nowiny, Cisie, Gęsiin, Krzewina, 
Desna, Grabina, Józefin, Hipolitów, Królewskie 
Bagno, Konik Nowy, Konik , Stary, Żwirówka i wy
mienione miejscowości włącza się do gminy wiejskiej 
Okuniew. 

§ 3. Z gminy wiejskiej Wawer wyłącza się 
miejscowości: wieś Żwir, wieś Żór'awka wraz z osa
dą Krowa i włącza się je do gminy wiejskiej Oku
niew. 




