
Nr. 4. Dziennik Ustaw. Poz. 22, 23 i 24. 33 

5) na przewłaszczenie na rzecz Jana Hugona 
Radolińskiego, właściciela dóbr w Jarocinie, parcel 
Nr .. do 127/2 o powierzchni 152 m' i Nr. do 159;27 
o powierzchni 14 m', zapisanych w księdze grunto
wej Radlin tom I, karta 24, w powiecie Jarocin, oraz 
parceli Nr. 63/21 o powierzchni 110 m', zapisanej 
w księdze gruntowej Bogusław, tom I, karta 2, poło
żonych w powiecie Jarocin, w województwie poznań
skiem, stanowiących własność Skarbu Państwa (Za
rządu Kolei). 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Komunikacji. 

. Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Równocześnie traci moc obowiązującą punkt c) 
art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie 
zamiany państwowych gruntów kolejowych w Lisich 
Kątach pod Grudziądzem, przy stacji Chodecz w wo
jewództwie warszawskiem i w gminie Ostrzeszów 
w województwie poznańskiem (Dz. U. R. P. Nr. 73, 
poz. 711) o'raz punkt 3 art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 
1924 r. w przedmiocie pozbycia, względnie zamiany 
niektórych gruntów kolejowych, położonych w gmi
nach Kolibki, Jaszcz, Komorowo i Skurcz (Dz. U. 
R. P. Nr. 73, poz. 7131. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 

Minister Komunikacji: Kiilm 

23. 
ROZPORZĄDZENIE RADY .MINISTRóW 

z dnia 21 grudnia 1931 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
l paździer~ika 1924 r. o opłatach za mieszkania, zaj
mowane przez funkcjonarjuszów państwowych i woj
skowych zawodowych w budynkach państwowych, 
przez Skarb Państwa wynajętych lub administro-

wanych. 

. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów W sądownictwie powszechnem i administra
cyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza si \~ co następuje: 

§ 1. § 1 rozporządzenia Rady Min'istrów z dnia 
1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, 
zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych 
i wojskowych z.awodowych w budynkach państwo
wych, przez Skarb Państwa wynajętych lub admini
strowanych (Dz. U. R. P . Nr. 90, poz. 849) w brzmie
niu zmienionem rozporządzeniami Rady Ministrów 
z dnia 17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 90, 
poz. 808) i z dnia 23 września 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 69, poz. 549) otrzymuje następujące brzmienie: 

"Za użytkowanie lokalów reprezentacyjnych 
nie pobiera się od użytkujących jakichkolwiek opłat. 

Koszty umeblowania i konserwacji, jak również kosz
ty oświetlenia, opału i utrzymania w czystości tych 
lokali pokrywa Skarb Państwa w granicach kre
dytów, ustalonych ustawą skarbową. 

Za lokale reprezentacyjne uznaje się lokale, 
łącznie z pomieszczeniami ściśle mieszkalnemi, użyt
kowane przez Prezesa Rady Ministrów, Ministrów, 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego In
spektora Sił Zbrojnych, Podsekretarzy Stanu w Mi
nisterstwie Spraw Wojskowych, Podsekretarza Sta
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szefa 
Sztabu Głównego, Inspektorów Armji, Wojewodów 
i Dowódcę Floty, o ile lokale te .mieszczą się w gma
chach państwowych, lub gmachach przez Skarb Pań
stwa w całości lub częściowo wynajętych, względnie 
administrowanych. 

Rozmiar lokali reprezentacyjnych ustali Prezes 
Rady Ministrów na wniosek Ministra Robót Publicz
nych uzgodniony z zainteresowanymi ministrami. 

Do lokali reprezentacyjnych zalicz.a się także 
mieszkania, które funkcjonarjuszom państwowym 
i wojskowym przyznaje w gmachach oddanych Pre
zydentowi RzeczYPosi>olitej dla celów reprezentacyj
nych - Prezydent Rzeczypospolitej, a w innych gma
chach reprezentacyjnych Prezes Rady Ministrów w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu". 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Mini
strom: Robót Publicznych, Spraw Wojskowych, 
Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Rol
nictwa. 

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

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/or 
Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer 
M:luis·tE'r Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minisler Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Przemysłu i Hand,lu: Zarzycki 
Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

24. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 30 listopada 1931 r 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojsko
wych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynar

ce handlowej. 

Na podstawie art. 6 pkt. 10 i art. 7 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listo
pada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich 
(Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. (32) zarządza się co na
stępuje: 

l. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Oficerami na polskich morskich statkach 
handlowych w rozumieniu niniejszego rozporządze
nia są: 


