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98. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 lutego 1929 r. . 

O zniesieniu obszaru dworskiego Wysoka w po
wiecie morskim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi
zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co nastę
puje: 

§ l. Obszar dworski Wysoka w powiecie morskim, 
województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego 
włącza się do gminy wiejskiej Osowa w tyrrlże powiecie 
i województwie. 

§ 2. Wykonanie mmeJszego rozporządzenia poru
Cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
2: dniem ' 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

99. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu 

z dnia 18 stycznia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości w sprawie ustalenia roty przysięgi dla rzecz

ników patentowych. 

Na podstawie art. 240 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie 
wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 39, poz. 384) zarządza się co następuje: 

§ l. Mianowani przez Ministra Przemysłu . i Han
dlu rzecznicy patentowi, przed wpisaniem ich na urzę
dową listę rzeczników patentowych, składają w Urzę
dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wobec Pre
zesa Urzędu przysięgę podług następującej roty: 

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmocnemu iWszech
wiedzącemu Ojczyzny wolność, niepodległość i potęgę 
mieć zawsze przed oczyma, rady i pomocy przeciw pra
w~, dobrym obyczajom, porządkowi publicznemu i bez
pieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej nie dawać; inte
resy klijentów zgcd nie Z ustaw~ i sumieniem ochraniać; 
dla władz publicznych poszanowanie zacłj.owywać; obo
wiązki zawodu gorliwie spełniać, honoru i godności sta
nu rzecznika patentowego strzec. Tak mi Panie Boże 
dopomóż", 

§ 2. Rozporządzenie - Fl101eJsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

, 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

100. 

Rozporządzenie 
Ministrów: Przemysłu i Handlu" Spraw 
Wojskowych, Skarbu, ' Spraw Wewnętrz
nych, Sprawiedliwości, Rolnidwa, Reform 
Rolnych, Robót Publicznych, Komunikacji 

oraz Poczt i Telegrafów. 

z dnia 26 lutego 1929 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 11. W ~pra
wie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i ko-

m unikacyj nych. 

Na podstawie art. 1.2 rozporządzeni~ Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg 
dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyj
nych (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 329) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. O ulgi, wymienione wart. 6, ubiegać się mo
gą także i te przedsiębiorstwa, które wytwarzają czę:
ści składowe wytworów, produkowanych przez przed
siębiorstwa, wymienione ' Wart. 2. 

§ 2. Artykułem 2 są objęte również przedsiębior:
stwa państwowe, wydzielone z ogólnej administraęfi 
państwowej na zasadzie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzie
laniu Z administracji państwowej przedsiębiorstw pań
stwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych 
oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr. 25, pa,rr.. 
195). 

§ 3. Nadanie względnie przydział gruntów par
celowanych przez Rząd, poza innemi warunkami co ' do 
kredytu, winno zawierać w ollzeczeniu Z art. 61 ustawy 
o wykonaniu reformy rolnej Z dnia 28 grudnia 1925 1;". 

(Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zastrzeżenie, że 
skuteczność i ważność jego uzależniona jest od spełnie
nia war~n~ów, nał?żo~ych n~ p~zedsiębiorstwo w my§l 
art. 4, 1 ze w raZIe mespełmema tych warunków orze
czenie moie być cofnięte. 

§ 4. Do ubiegania się o przyznanie ulg z art. 6 
są uprawnione: 

l) os::by fizyczne i prawne, zamierzające na obsza-
rze działa ;1ia rozporządzenia: 

a) uruchomić nQwe przedsiębiorstwo; 
b) rozbudowaĆ przedsiębiorstwo już istniejące; 
c) przejść Z działu produkcji, niewymienionego 

wart. 2, na jeden Z dzi~łów, wymienionych 
w tym artykule; 




