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544. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 23 września 1929 r. 

w sprawie administracji drogowej na ODszarze woje
wództw: warszawskiego, łódzkiego , kieleckiego, lu
belskiego, białostockiego, wl1e;iski:: go, pole~kiego, 

nowogródzkiego i wołyńskiego. 

[ ekonomiczna dróg wojewódzkich i powiatowych 
przez powiatowe zarządy drogowe, zorganizowane 
na podstawie dotychczasowyc h przepisów. 

§ 6. Wykonanie mmejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Robót Publicznych w poro
zumieniu z .Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Na podstawie art. 78 i 79 rozporządzenia Prezes Rady Ministrów: Świtalski 
Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 19 stycznia Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
1928 r. o organizacji i zakresie działania władz ad-
ministracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz . 8ó) za- Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
rządza się co następuje: 

§ 1. Administncję dróg państwowych w dzie
dzinie technicznej i ekonomicznej porucza się do 
odwołania wydziałom powiatowym, o ile odnośne 
powiatowe związki komunalne uchwalą i zorganizu
ją administrację drogową na zasadach wskazanych 
w § 3 niniejszego rozporządzenia. T e wydziały po
wiatowe, które sprawują już administrację dróg pań
'stwowych, będą ją nadal sprawować w sp osób 
określony niniej szem ro zporządzeniem, o ile odnośne 
powiatowe związki komunalne uchwalą i zorganizują 
administrację drogową na zasadach wskazanych 
w § 3. 

§ 2. Wydatki na drogi państwowe pokrywane 
będą z funduszów państwowych, a na drogi woje
wódzkie i powiatowe z funduszów powiatowych 
związków komunalnych przy p omocy ze strony 
Skarbu Pańs twa, w miarę przeznaczenia na ten cel 
funduszów w budżecie państwowym. 

§ 3. Administracja techniczna i ekonomiczna 
dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych 
oraz nadzór nad gospodarką drogową na drogach 
gminnych będzie sprawowana przez utworzony na 
podstawie uchwały powiatowego związku komunal
nego jeden zarząd drogowy z urzędnikiem państwo
wym jako kiero'wnikiem, wyznaczonym przez Mini
stra Robót Publicznych po wysłuchaniu opinji zain
teresowanego związku komunalnego , której związek 
komunalny udzielić po winien w terminie oznaczonym 
przez Ministerstwo Robót Publicznych; termin ten 
nie może wynosić mniej niż 14 dni. 

§ 4. Szczególową instrukcję, dotyczącą orga
niz,acji zarządów drogowych, ich zakresu działania, 
sposobu wykonywania administracji dro'gowei, nad
zoru nad gospodarką drogową , przekazywania fun
duszów państwowych, rachunkowośc i zarządów dro
gowych, dyspozycji majątkiem państ,wowym, pr,zeka
zanym w zarząd i używanie powiatowego związku 
komunalnego, określ i instrukcja, koiórą wyda Mini,ster 
Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. W powiatach, w któ rych nie powstaną 
zarządy dro gow e w myśl § 3 ninie jszego rozporzą
dzenia, administracja techniczna i ekonomiczna dróg 
państwowych wykonywana będzie przez państwo
we zarządy drogowe, a administracja techniczna 

545. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 23 września 1929 ~. 

o terytorjalnym zakresie dziaŁa:nia Wyższego Urzę
du Górniczego w Warszawie. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
1924 r. ,o władzach górniczych (Dz. U. R. P. Nr. 40, 
poz. 424) zarządza się co następuje: 

§ 1. Terytorjalll1Y zakres działalno~Ci Wyżlszego 
Urzędu Gó rniczego w \Varszawie obejmuje m. sL 
Warsza wę i województwa: warsza wskie, łódzkie, 
kieleckie, lubelskie, białostockie, wileńskie, nowo
gródzkie, poleskie, wołyńskie, poznańskie i pomor
skie. 

§ 2. W ykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

§ 3. Rozporządzeni e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 listopada 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: Sw italski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

546. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 23 września 1929 r. 

o rozc:ągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy obo
wiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gmin

nym i powiatowym. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 paździer
nika 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, 
obCl'wiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należą
cym do Rzeazypospolitej Pol,skiej (Dz. U . R. P. 
Nr. 89, poz. 657) postanawia się co następuoie: 

; 




