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Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. 
o postępowaniu doraźnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, 
poz. 315). 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministro
wi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporządzenie mmeJsze zyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi zaś w życie 
w poszczególnych miejscowościach dnia następnego 
po podaniu go do powszechnej wiadomości we wła
ściwem mieście powiatowem, bez względu na to, 
kiedy nastąpiło obwieszczenie o wprowadzeniu po~ 
stępowania doraźnego w poszczególnych. miejscowo
ściach, należących do danego powiatu. 

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

623. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 30 lipca 1931 r. 

w sprawie ceł wywozowych od drewna. 

Na podstawie art. 7 punkt a) 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: 

§ 1. Pozycja 228 taryfy celnej wywozowej, wy
mieniona w § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listo
pada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych (Dz. U. R. 
P. Nr. 78, poz. 612), w brzmieniu ustalonem rozpo
rządzeniem z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawIE: l~et 
wywozowych od drewna (Dz. U. R. P. Nr. 20, 
poz. 120) uzupełnia się przez dodanie punktów 4 i 5 
następującej treści: 

Pozycja 
taryfy celnej 

Nazwa towaru Cło od 100 kg 
Zł 

228 p. 4 Drewno iglaste tarte (belki, ba
le, krawędziaki, deski, łaty 
i t. p.), chociażby heblowane, 
lecz inaczej nieobrobione z wy
jątkiem podkładów kolejowych 
i klepek 10."--

Uwaga: Drewno iglaste tarte, 
wymienione w niniejszym 
punkcie, wywożone za za
świadczeniami Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu bez cła 

Pozycja Nazwa towaru Cło od 100 kg 
taryfy celnej Zł 

p. 5 Papierówka świerkowa lub jo
dłowa (drewno okrągłe lub 
szczapowe o długości od 1 m 
do 2,20 m i mniej, okorowane, 
o wszelkiej grubości) . ; . . . 3.-

Uwaga: Papierówka, wymienio
na w niniejszym punkcie, 
wywożona za zaświadcze
niami Ministerstwa Przemy-
słu i Handlu . . bez cła. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w · ży
cie z dniem 1 listopada 1931 r. 

Minister Skc:rbu: Jan Piłsudski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

624. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRA WIEDLIWÓśCI 

z dnia 3 sierpnia 1931 r . . ' 

o rozmieszczeniu sądów grodzkich vi powiecie opa
towskim w okręgu sądu okr~gowego w Radomiu. 

Na podstawie art. 270 prawa o usb-ojusądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 12 poz. 9:>J 
zarz.ądzam co następuje: 

§ 1. Znosi się sąd grodzki w Ożarowie. 

§ 2. Gminy: Czyżów szlachecki, Lasocin, Oża
rów i Wojciechowice włącza się do okręgu sądu 
grodzkiego w Opatowie, zaś gminy: Juljanów i Rudę 
Kościelną - do okręgu sądu grodzkiego w Ostrowcu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1931 r. 

Minister Spr,awiedli.wości: Czesław Michałowski 

625. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 sierpnia 1931 r. 

w sprawie ustalenia liczby · i siedzib sędziów śled
czych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, 

Łucku, Równem i Wilnie. 

Na podstawie art. 5 §§ 1 i 2 prawa o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, 
poz. 93) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zwija się po jednem stanowisku sędziego 
okręgowego, jako sędziego śledczego w Kraśniku, 
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Łucku i Równem, skutkiem czego liczba tych stano
wisk w okręgu sądu okręgowego w Lublinie wyno
sić będzie 9, w ok~ręgu sądu okręgowego w Łucku~ -
10 i w okręgu sądu okręgowego w Równem - 11. 

§ 2. Przenosi się siedzibę sędziego okręgowe
go jako sędziego śledczego z Ejszyszek do Lidy, wo
bec czego w Lidzie będzie miało siedzibę dwóch sę
dziów śledczych. 

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

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

626. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 28 sierpnia 1931 r. 

w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej koszlów, 
połączonych z czynnościami sądów rozjemczych 
w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakła
du Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu po-

krywania tych kosztów. 

Na podstawie §§ 31 i 33 rozporządzenia z dnb 
28 stycznia 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz or
ganizacji sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpie
czenia od Wypadków we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 
94, poz. 749), § 5 rozporządzenia z dnia 27 września 
1927 r. o utworzeniu dla Zakładu Ubezpieczenia od 
Wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Łodzi 
i Krakowie (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 782), art. 164 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników 
umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911), oraz 
§ 36 rozporządzenia z dnia 10 października 1908 r. 
o sądach polubownych dla ubezpieczenia pensyjne
go (austr. Dz. u. p. Nr. 223) zarządzam co nastę-
puje: . 

§ 1. Koszty, połączone z czynnościami sądów 
rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypad
ków, obejmują uposażenie sekretarza, kancelisty 
i woźnego, oraz połowę uposażenia aplikanta. Wy
sokość sumy ustala się według każdoczesnych norm 
uposażeniowych dla funkcjonarjusza stanu wolnego . 

Ponadto koszty te obejmują czynsz za salę po
siedzeń i kancelarję, tudzież wydatki na opał, świa
tło, utrzymanie porządków, przybory pisarskie, pa
pier, książki, pisma urzędowe, oraz na remont i kon
serwację lokalu i inwentarza. Koszty te ustala ' się 
dla sądu rozjemczego w Warszawie na 600 zł, a dla 
sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie i Łodzi 
po 450 zł miesięcznie. 

Ustalenie ogólnej sumy powyższych kosztów 
dokonywują prezesi właściwych sądów okręgowych. 

§. 2. Obliczone według zasad § 1 ryczałtowe 
sumy kosztów należą się Skąrbowi Państwa za czyn
ności sprawowane przez sądy rozjemcze w War
szawie w okresie od 1 grudnia 1928 r., w Krakowie 
w okresie od 1 września 1928 r., w Łodzi w okresie 
od 1 marca 1928 r., a we Lwowie w okresie od 1 
września 1929 r. i winny być za czas do 1 lipca 
1931 r. uiszczone niezwłocznie, zaś od 1 lipca 
1931 r. począwszy, winny być wpłacane ratami 
kwartalnemi zdołu. 

Odpowiednie wydatki sądu rozjemczego w ' 
Warszawie za czas do 1 grudnia 1928 r. wynoszą 
sumę 4.332 zł, która powinna być wpłacona nie
zwłocznie. 

Odnośne wpływy należy zarachowywać na do· 
chód budżetu Ministerstwa S.prawiedliwości (§ 8 
dz. II). 

§ 3. Ustalone w § 1 koszty,_'p_ołączone z czyn
nościami sądów rozjemczych w Warszawie, Łodzi 
i Krakowie, pokrywa Zakład Ubezpieczenia od Wy
padków, wydatki zaś sądu rozjemczego we Lwowie 
pokrywają Zakład Ubezpieczenia od Wypadków 
i Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych 
w takim stosunku procentowym, w jakim pozostaje 
ilość spraw, wniesionych do sądu polubownego dla 
spraw Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysło
wych, do ogólnej ilości spraw, wniesionych w danym 
okresie do sądu rozjemczego i sądu polubownego. 

§ 4. Niezależnie od ustalonych w § 1 ryczał
tów Zakład Ubezpieczenia od Wypadków i Zakład 
Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych mają do
starczać druki sądowe i opłacać wynagrodzenie ase
sorów i abonament telefonów. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

Minister Sprawiedliwości: Czesławl Michałowski 

627. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 sierpnia 1931 r. 

O zniesieniu gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka 
w powiecie rohatyńskim, województwie stanisła

wowskiem~ 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrzeSOla 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Słoboda Bukaczowiecka 
w powiecie rohaŁyńskim. województwie stanisła
wowskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do 


