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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: 

; 
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§ 1. Moc obowiązującą krajowej ustawy 
z dnia 12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordy
nacji wyborczej dla gmin (Dz. u. kro Nr. 19) wraz 
z późniejszemi zmianami oraz krajowej ustawy 
z dnia 12 sierpnia 1866 r. o reprezentacji powiatowej 
i ordynacji wyborczej powiatowej (Dz. U. kro Nr. 21) 
wraz ze zmianami późniejszemi rozcictga się na ob
szar Spisza i Orawy. 

§ 2. Z chw-ilą wejścia w życie niniej.szego roz
por.ządzenia tra,cą moc obowiązującą wszelkie prze
pisy pra'wne, obowiązujące dotychczas na obszarze' 
Spisza i Orawy w sprawach unormo'wa.nych u.sta
'Warni, wymien~onelffii w § 1 ninie,js,zego rozporzą
dzenia. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosze,nia. 

Pre'zes Rady Ministrów: Świtalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

547. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 23 września 1929 r . 

w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, któ
rzy w!,ócili do Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy 
o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje 
wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 lip-
7a 1926 . r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie 
lllstytucJe wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 464) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 23 lip
~a 1926. r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie 
lllstytuCJe wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 464), rozciąga 
Się n~ tych ?bywateIi polskich, którzy wrócili do 
~olsk~ po. 1 !ipca 1927 r.. a przed 1 sierpnia 1929 r. 
i pOSi~d~Ją lllne warunki do otrzymania zasiłków, 
przeWidZiane wart. 1 powołanej ustawy. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

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

Prezes Rady Ministrów: Świtalski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Pryslor 

548. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia. 23 września 1929 r. 

w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo 
grodziskie" • 

Na podstawie art. 4 p. 2 ustawy z dnia 2 sierp
nia 1926 r. o ' zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 559) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. W handlu piwem na terytorjum Rzeczy
pospolitej P olskiej zastrzega się prawo używania na
zwy ~egjonalnej (terytorjalnej) "piwo gI1odziskie" wy· 
łączme dla tych producentów, którzy produkują lub 
produkować będą piwo na obsżarze miasta Grodzisk 
Wielkopolski. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży. 
cie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Switalski 

Minister Spra;wiedliwości: St. Car 

Minister Przemysłu i Handlu: E, Kwiatkowski 

549. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 27 września 1929 r. 

zmieniające § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania ksią
żeczek oszczędnościowych, wystawionych przez 
Poczto~ą Kasę Oszczędności na podstawie rozpo
rządzema Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczęd
nościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczęd-' 
ności w walutach pełnowartościowych za pośrednic
twem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P. 

N~ 51, po~ 49~. . 

. Na podstawie art. art. 4 i 8 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. 
o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, 
złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walu
tach pełnowartościowych za pośrednictwem insty
tucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
poz. 209) zarządzam co następuje: 

§ 1. Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Skar· 
bu z dnia 19 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, 
poz. 493) otrzymuje br~mienie następujące: 

"Plan losowania książeczek obejmuje sumy 
vi złotych w złocie, które wynoszą: 

w l-szym terminie bsowania: 1/30 część war
tości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od 
rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maj.a 1928 r.; 




