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§ 23. Wynagwdienie za spełnienie obowiązkI.! 
dostarczenia środka przewO'zO'wegO' obciąża budżet 
Ministerstwa Spraw WO'jskO'wy,ch. 

Do art. 16. 

§ 24. Zgłaszający pretensję D odszkodO'wanie 
z powO'du utraty, zniszczenia lub uszkO'dzenia środka 
przewO'zO'wego, powinien dO'łączyćdO' tegO' zgłO'szenia 
nakaz dO'tgtarczenia środka przewO'zowego, tudziez 
pDtwierdzenie o kO'rzystarńu z tegO' środka, przewi
dziane wart. 14 rO'zporządzenia Prezydenta Rzeczy
pO'spolitej z dnia 12 listO'pada 1927 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 102, pO'Z. 883). 

Dla ustalenia O'kO'licznO'ści, mających być pO'd
stawą rO'zstrzygnięcia, pO'wiatO'wa władza administra
cji O'gólnej przeprowadza rO'zprawę ustną w trybie 
O'kreślonym wad. 44 - 48 rozpO'rządzenia Prezyden
ta Rzeczypospol:itej z dnia 22 marca 1928 r. o postę
powan:iuadministracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 341). 

§ 25. 'Wyplata O'dszkodowania z tytułu zni
szczenia, utraty lub usz,k6dzenia środka przewozO'
wegO' O'bciążabudżet Ministe'rstwa Spraw WojSkO'
wych. 

Do art. 17. 

§ 26. Gdy kO'rzystający ze środka przewO'zO'
wego wynagrodzenia nie zapładł (ust. 2 art. 17), 
powinien D tern · bezzwłocznie złO'żyć meldunek swej 
wła,dzy przełO'żonej, która spowO'duje natychmiastowe 
przekazanie tej należności przez płatnika dO' p'iiwia
towej wła,dzy ardministracji ogólnej, właśdwej ze 
względu na tniej1scezamieszkania świadczącegO'. 

§27. RoZ!porządzenie niniejszę wchodzi w .ży
cie w 3 miesiące pO' ogł0szeniu. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister RO'lnictwa: K. Niezabytowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maiusz2wski 

614. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 19 pa:hdziernika 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spra
wiedliwości w sprawie wyzn~czenia terminów licy- . 

tacji majątków nieruchomych. 

§ 1. Na mO'cy art. 1142 ustawy pO'stępowania 
cywilnego wyznacza się na lata 1930, 1931 i 1932 dO' 
sprzedaży przez licyta,cję~ majątków nieruchomych 
następujące terminy: 

L Dla nieruchomości miejskich: 

1. od 2 do 18 stycznia włącznie, 
2. od 2 do 18 ma,rca włącznie, 
3. od 2 dO' 18' maja włąćznie, 
4. Ord 2 do 18 Września włącznie, 
5. od 2 do 18 listoparda włącznie. 

II. Dla nieruchO'mości ziemskich: 

1. od 2 dO' 18 lutegO' włącznie, 
2. od 2 do 18 kwietnia włącznie, 
3. od 2 dO' 18 czerwca włą,cznie, 
4. od 2 do 18 października włącznie, 
5. ód 2 dO' 18 grudnia włącznie. 

§ 2. Rozporządzeni'e niniejsze obowiązuje na 
·obszarze st. m. Warszawy :i województw: warszaw
skiego, łódzkiegO', kiele,ckiego, lubelskiego, białO'
stockiego, wileńskiego, nowogródzkiegO', pO'IeskiegO' 
i wołyńskie,go. 

Mini:ster Sprarw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewsk4 

Minister Sprawiedliwości: St. Cal' 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy 
i instytucje państwowe opłacać ' będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęćiem każ· 
dego kwartału. . ., 

Reklamacje z powodu nieótrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
oocztowych niezw'łocznie po otrzymaniu następnego kolejnego DUmeru. 




