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513.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 26 sierpnia 1910 r.
W

sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjny ch Umowy między Rze cz ą po spolitą Polską a Republiką Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisanej w Wiedniu dnia 10 l{wietnia 1930 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 31 Umowy między Rzecząpospolitą
a Republiką Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisanej w Wiedniu dnia 10 kwietnia 1930 roku,
dokumenty ratyfikacyjne powyższej Umówy wymienione zostały w Warszawie dnia 21 sierpnia 1930 roku.
Polską

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

514.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

. § 3.

,z dnia 10 września 1930 r .
O

statystyce budowlanej.

Na podstawie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 paź
dziernika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464) w hrzmieniu
ustaionem ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 60, pOlZ. 436) zarządza się co następuje:

§ 1. Instytucje i osoby, wskazane w § 2 niniejszego
dania

rozporządzenia,

są

obowiązane

wiei,skicih, które oznaczy Główny Ur,ząd Statystyczny - na przełożonych zarządów.

do skła

Głównemu Urzędowi Statystycznemu
sprawo~dań o ruchu budow.lanym, zawier a jących dane :
al o rozpoczęciu budowy na placu budynkbw nowych względnie nadbudowy, dohudowy lub przebudowy budynków, h) o zakończeniu budowy tychże
budynków, c) o hudynkach znajdujących się w budowie, oraz d) o budynkach wycofanych z użytkowa
nia wskutek swego stanu, zawalenia się, pożaru, roz-

biórki i t. p.

§ 2. Obowiązek składania ~prawozdań o ruchu hudowlanym ciąży na :
a) wojewódzkich władzach administracji ogólne,j,
b) władzach pr'zemysłowych I ins ta ncji,
c) okręgowyoh szefostwach budownictwa wojskowego,
d) Zarządzie "Funduszu Kwaterunku Wojskowego",
.
e) dyrekcjach okręgowych kolei państwowych,
f) dyrekcjach poczt i tele grafów,
g) w miastach liczącyc . h powyżej 25.000 mieszkańców, oraz w tyc,h miastach, które oznaczy Głów
ny Urząd Statystyczny, na kier ow nikach wydziałów
statystyc1znych wz.g lędnie wydziałów budowlanych.
wzg'lędnie na osobach, które magistrat miasta upoważni do wykonywania czynności wymienionych
w § 1,
h) w uzdrowiskach, uznanych za po s iadające
charakter użytecznośc i publicznej. na prze wtldn iczą
cycih wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych,
i) w wydziałach powiatowych - na osobach,
którym wydział powiatow)' poleci wykonywanie
czynności, wymienionych w § l, a w zarządach gmin

Instytucje

i

osoby, wymienione w § 2,

przedkładają sprawozdania, .Q których mowa w § l,
wyłącznie dla budynków, które stosownie do obow i ązujących przepisów podlegają
bezpośredniemu

nadzorowi danej instytucji lub osoby.

§ 4. Dla rejestracji danyc,h, o których mowa
w § l, instytucje i osoby, wymienione w § 2, winny
zaprowadzić ks ięgi n otowali. według wzorów uzgodnionych z Głównym Urzędem Statystycznym.
§ 5.

Sprawozdania,

o

któryc,h mowa w § 1,

sp orządzane są wedłu g wzoru i instrukcyj, wydanych
przez Główny Urząd Statystyczny. Sprawo zdania te
winny być nadsyłane bezpośrednio do Głównego

Urzędu

Statystycznego w terminach:
a) przez instytucje i osoby, wymienione w § 2
lit. "a-f' i "h-i", co kwartał, najpóźniej wciągu
dni 15 po upływie kwartału sprawo·z dawczego;
b) przez instytucje i osoby wymi e nione w § 2
lit "g" - co mie sią c, na jp'óźniej do siódmego dnia po
upływie miesiąca sprawozdawczego.

§ 6. Osob y, wymienione w § 2 lit. "g-i", winne wykroczenia przeciw przepisom niniejsz.ego rozporząd z enia, ule g ną karze na p odstawie art. 5 ustawy z dnia 21 październ i ka 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464)
w brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 436).
§ 7. Wyk onanie ninie jsz ego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.

§ 8. Rozporzą dzenie niniejs.ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów i Minister
Spraw Wojskowych: J. Pilsuds,k i
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Minister R ob ót Publicznych: Matakiewicz
Minister Przemy słu i Handlu: E. Kwiatkowski
MinistQr Komunikacji: Kiihn
Minister Poczt i Telegrafów: Boerner

