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3) Na przewłaszczenie wzamian za abawiązek 
utrzymy-wani!l przyległych dróg: 

a) gminie wiejskiej Janowiec parceli Nr. 188/90 
a powierzchni 200 m" stanowiącej własnaść Skarbu 
Państwa (Zarządu kolei), położonej ' w gminie miej
skiej Janowiec, w powiecie żnińskim, w wajewódz
twie paznańskiem, i zapisanej w księdze gruntowej 
Janowiec miasta, tam IV, wykaz L. 91; 

b) gminie wiejskiej Srebrnagóra parcel Nr. dó 
250/42 . ó powierz.chni 77 m' i Nr. da 252/42 a pa
wierzchni 130 m", stanowiących własnaść Skarbu 
Państwa (Zarządu kalei), pałożanych w gminie" wiej
skiej Srebrnogóra, w powiecie wągrowieckim, w w.)
jewództwie poznańskiem, i zapisanych w księdze 
gruntowej Srebrnogóra wieś, tom II, wykaz L. 15; 

c) Tekli von Scheele, właścicielce dominium 
Jadowniki, parcel Nr. 207/25 a powierzchni 89 m2

, 

Nr. 209/25 etc. o pawierzchni 32 m' , Nr. 59 a pa
wierzchni 9 m2

, araz parceli Nr. 45 o powierzchni 
39 m" stanowiących własnaść Skarbu Państwa (Za
rządu kolei), położonych w gminie wiejskiej Jadaw
niki, w powiecie żnińskim, w województwie poznań
skiem i zapisanych w księdze gruntowej Jadowniki 
daminium, tom I, wykaz L. 3. 

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

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w żyde 
z dniem jej agłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/or 

Minister Kamunikacji: Kiihn 

44. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBOt PUBLICZ
NYCH W POROZUMTENIU Z MINISTREM SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 grudnia 1931 r. 

w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 
1928 r. o katastrze sił wadnych. 

Na padstawie art. 258 punkt 3 i "art. 266 usta
wy wadnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 62, poz .. 574) zarządza się co. następuj,e: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Robót Pu
blicznych, wydanem w parozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1928 r. a ka
tastrze sił wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 393) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Paragraf 3, ustęp drugi otrzymuje brzmienie 
następują ce: 

"Organem centralnym państwowej służby hy
dro{5raficznej j,est Centralne Biuro Hydrograficzne 
w Warszawie, jako Wydział Ministerstwa Robót Pu
blicznych". 

2) W paragrafie 5 w ustępie 1 wyrazy: "właści- , 
we Biuro Hydrograficzne" zastępuje się przez wy
razy: "Centralne Biura HydrogtaHczn,,". 

3) W paragrafie 6 ustęp 1 atrzymuje brzmienie 
następujące: 

"Daty dastarczane Centralnemu Biuru Hydro
graficznemu przez władze prowadzące księgi wodrie, 
magą być przez ta biura uzupełniane co. da śżćte~6-
łów, o~jętych § 2 niniejszego razpotźądzcmia. Cen
tralne Biuro Hydragraficzne padaje użupełnione da
ty da wiadamaści władz wadnych, o ile ćhadzi 
o szczegóły, które w myśl obawiązujących przepisów 
mają być uwidaczniane w księgach wodnych". 

W ustępie drugim tego. paragrafu wyraży: "po" 
wyższym arganam" zastępuje się przez wyraży: "o·r
ganom państwowej służby hydrograficznej". 

4) W paragrafie 7 wyrazy: "właściwych Biur 
Hydragraficznych" zastępuje się przez wyraty: "Ceq,
tralne.go Biura Hydrograficznega". 

§ 2. Razparządzenie niniejsze wchodzi 'Vi ży
cie z dniem agłoszenia. 

Minister Robót Publicznych: Norwid N~u~eba,,~r 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pierackl .: . 

45. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 stycznia 1932 r. 

, : ~ 

w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowa4 Da · 
twardziel (Rhinosc:leroma). 

Na padstawie art. 4 ustawy t dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiacie zwalczan·ia charób zakaźnych 
araz innych chorób, występujących nagmin"nie (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, póz .. 402) i § 1 razporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia -1924 r. 
w przedmiacie rozdziału kampetencyj Ministra Zdro
w~a Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, paz. 86) zarzą
dzam co. następuje: 

§ 1. Mac abawiązująhą rozporządzenia z dnia 
12 lipca 1930 r. w sprawie obawiązkowego zgłasza
nia zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma) (Dz. U. 
R. P. Nr. 52, poz. 439), przedłużoną rozporządzeniem . 
z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 44) 
da dnia 31 lipca 1931 r; i rozporządzeniem z dnia ' 
21 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 541) da dnia 
31 stycznia 1932 roku, przedłuża się na dalsze 6 mie-
sięcy. . 

. § 2. Razparządzenie niniejszewc;hódti 'VII 1.y .. 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: BrOńislaw Pierackl 


