
RZECZYPOSPOLITEJ 

US'f 
. 4 

POLSKIEJ 

31 października NQ 74. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZf\DZENIR MINISTRÓW: 

Poz.: 558-Sprawie dli wości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wewnętrzn y ch, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1929 r. 
o zmianie okręgu sądu pracy w Bi ałej . 1125 

559-Sprawie dliwości z dnia 14 października J 929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Górze 
Kal warji i Grój cu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie. 1126 

560-Spraw W~wnętrznych z dnia 4 października 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czortków 
Stary i Rosochacz w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem 1126 

56l-Spraw Wewnętrznych z dnia 7 paź dzi ernika 1929 r. o zmianie granic gmin Błędów i Belsk 
w powiecie grójeckim, woj ·~w ództwie warszawskiem. 1126 

562-Skarbu, PrZelll\ siu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 paźd ziernika 1929 r. w sprawie częściowej 
zmian y brzmien ia ar t. 15 rozporządzenia z dni a 11 czerwca 192 0 r. o taryfie celnej 1126 

563-Skarbu, Przemy słu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 paź dziernika 1929 r. o odroczeniu wejścia 
w ż y cie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 19 września 192 9 r. o ustanowieniu cła wywo-
zoweJ~ od masła . 1127 

564-Skarbu. Pr zemy słu i Har:dlu oraz Rolnictwa z dnia 23 pażdziernika 1929 r. o odroczeniu wejścia 
w ży c i e rozporządzen ia ty chże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy 
wywozie masła . 1127 

565-Przemysłu i Handlu z dnia 21 października 1929 r. w sprawie ustanowienia właści.wości terytor-
jalnej okręgowych urzędów górniczych podl egł y ch W'y ższemu Urzędowi Górnic zemu w Warszawie 1127 · 

566~Pracy i Opieki Społe c znej z dnia 22 paź d ziernika 1929 r. w sprawie przyznania prawa do za-
siłków częś ciowo zatrudnion ym robotnikom fab ryki maszyn i n arzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie 
oraz huty "Silesia" w Paruszowcu. • I 1128 

558. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWO
śCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPO
ŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: 

o ustanowieniu sądu pracy w Białej (Dz. U. R. P. 
Nr. 98, poz. 872), powiększa się przez włączenie do 
nieg,o okręgów sądów grodzkich w Żywcu i Kętach. 

§ 2. Liczbę ławników sądu pracy w Białej 
określa się na 32 z każdej grupy pracodawców i pra
oowników, razem na 64, liczbę zaś ,zastępców .na 64 
z każdej z tych grup, razem na 128. 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SKARBU, ROLNIC
TW A ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Z dnia 2 października 1929 r. 

o zmianie okręgu sądu pracy w Białej. 

Na podstawie ust. 1 i 3 art. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zar·zą
dza się co następuje: 

§ 1. Okrąg sądu pracy- w Białej, ustanowione
go rOZ t' O;Z: :Izen:zffi Ministra Sprawiedliwoś·c i oraz 
Ministra Pra cy i Op:cki Społecznej w poro.zumieniu 
z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnic
twa ora'z Przemysłu i Ha ndlu z dnia 5 grudnia 1928 r. 

§ 3. Liczbę ławników sądu okręgowego w Wa
dowicach, powoływanych z okręgu sądu pracy w Bia
łej, okreś],a się na czas do dnia 14 stycznia 1931 r. na 
40 z każdej grupy pracodawców i pracowników, ra
zem na 80, liczbę zaś 'zastępców na 80 z każdej gru
py prac,odawców i pracowników, razem na 160. 

Liczbę ławników sądu okręgowego w Wado·wi
cach, powołanych z okręgu sądu pracy w Białej od 
dnia 15 stycznia 1931 r. określa się na 20 z każdej 
grupy pracodawców i pracowników, razem na 40, 
liczbę zaś zastępców na 40 z każdej z tych grup, ra
zem na 80. 



1126 Dziennik Ustaw. paz; 558;, 559, 560, 561 i 562. 

§ 4. Uzupełnienie ustanowionej rozporządze
niem z dnia 5 gru dnia 1928 r. liczby ławników i za
stępców ławników sądu pracy w Białej i ~ądu okrę
gowego w Wadowicach do liClz by, ustalonej niniej
szem rozporządzeniem , na s tąpi przez dodatkowe po
wołanie na okres czasu do dnia 14 stycznia 1931 r. 
12 ławników sądu pracy w Białej i 24 zastępców, 
oraz 10 ławników sądu okręgowego w W a do wicach 
i 20 za stępców z okręgów sądów grodzkich w Kęt'ach 
i Żywcu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w miesiąc po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysiar 

Minister Sp'raw W,ewnętrznych: Slawoj Skladkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

559. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 14 października 1929 r. 

o zmianie okręgów s4dów grodzkich w Górze Kal
warji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w War

szawie. 

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. ~ 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam 00 następuje : 

§ 1. Gminę Konary wyłącza się z okręgu są
du grodzkiego w Gró jcu i włącza się do okręgu sądu 
grodzkiego w Górze Kalwarji. 

§ 2. Rozporz:ądzen i e niniejsze wcho,dzi w ży~ 
de z dniem 1 listopada 1929 r. 

Minister Sprawiedliwośd: St. Car 

560. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 października 1929 r. 

o zmianie i!ranic gmin wiejskich Czortków Stary 
i Rosochacz w powiecira czortkowskim, województwie 

tarnopolskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiociezmi-any granic oraz rozwią1zy
wania i tworzenia gmin wie jskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, IpOZ. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wie jskiej Czortków Stary w po
wiecie Gz,ortkowskim, województwie tarnopolskiem 
wyłącza się parcele gruntowe: 215/1, 215/2, 231 /1, 
238 , 242, 243, 244, 245. 246, 247, 243, 249, 25~ 941 
i 946 - drogi oraz parcelę budowlaną 94 i włącza 

się je do gminy wiejskiej Rosochacz w tymże powie
cie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniej~ze wchodzi w f y
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

561. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 7 października 1929 r. 

o zmianie granic gmin Błędów i Belsk w powiecie 
grójeckim, województwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmioc ie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b . ża
borów rosJij'skiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co nas tępuje: 

§ 1. Z gminy wie j,skiej Belsk w powiecie gró
jeckim, województwie warszawskiem wyłącza się 
osadę "Młynek Łęczeszyck i " i włąC'z'a się ją do gmi
ny Błędów w tymże powiecie i wo'jewództwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem 1 kwie tnia 1930 roku. . 

Minister Spraw Wewnętr,lnych: Sławoj Składkowski 

562. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 5 października 1929 r. 

w sprawie częściowej zmiany brzmienia art. 15 roz
porządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie 

celnej. 

Na podstawie art. 7 punkt e) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się ·co następuje: 

fi l. Rozdział I lit. D i E artykułu 15 rozporzą
dzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 51 , poz. 314), w brzmieniu rozporządzeni'a Mini
strów : Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 14 li.pca 1926 r. (nz. U. R. P . Nr. 76, poz. 435) 
częściowo zmienionego rozporządz eniami z dnia 30 li
stopada 1926 r . (Dz. U. R. P. Nr. 124, poz. 716) i z dnia 
30 marca 1927 r. (Dz. U. R . P. Nr. 31, poz. 279), otrzy
muje brzmienie następując e: 

D. 
,,1. Od towarów wywożonych, podlegających 

cłu wywozowemu - 5 %' od sumy cła. najmniej jed
nak 0,50 zł. od każdej przesyłki. 

II. Od towarów zagranicznych, wywożonych 
zpowrotem zagranicę, nie pobiera się opłat manipu
lacyjnych ani przywoznwych, ani wyw.ozowych, 




