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70. lejowych, górniczych, strategicznych, budyn
ków pocztowo - telegraficznych i budynków 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT PUBLICZ. należących do zarządu lasów pallstwowych 
NYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH lub dóbr państwowych; 

h) wykonywanie czynności przygotowawczych, 
z dnia 2 września 1931 r. związanych z projektowaniem nowych bu

dynków, wymienionych w punkcie a); 
O zakazie używania na drogach publicznych z twardą c) czuwanie nad przestrzeganiem przy wy twa-
nawierzchnią podków u koni z wystającemi oslremi rzaniu cegły przepisów normujących jej 

częściami. wymiar; 

Na podstawie art. 5 i 26 ustawy z dnia 7 paź- d) przygotowywanie wniosków w sprawie osa-
dziernika1921 r. o przepisach porządkowych na dro- dnictwa na miejskich państwowych terenach 
gach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 656) za- budowlanych i nadzór nad prawidłowem 
tzą~~ się co następuje: ' osadnictwem na tych terenach; 

e) zbieranie dat, dotyczących zabudowania 
, § 1. Na obszarze województw: białostockiego, osiedli dla władz wyższych i wogóle wyko-
, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyń- nywanie zleceń władz wyższych w zakresie 
skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, w cza- państwowej służby budowlanej; 
sie od 15 ' kwietnia do 15 października, zaś na obsza- f) udzielanie opinij technicznych na żądanie 
rze pozostałych województw wczasie od l kwietnia innych władz państwowych. 
do 15 listopada nie wolno używać na drogach pu- 2) Do państwowej służby budowlanej należy 

; { hlicznych z twardą nawierzchnią podków u koni pon~dto . wydawanie pozwoleń na budowę, przebudo
J. z wystającemi ostremi częściami. wę 1 zmianę budynków w myśl postanowień art. 390 

i w m:arę tych postanowień, a ewentualnie i w myśl 
" ' § 2. W okresach czasu wymienionych w po- art. .38~ ust..2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
c,' przednim paragrafie mogą być używane na drogach spoltte, z dOla 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem 
" publicznych z twardą nawierzchnią podkowy u koni i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202). 

pantoflowe albo podkowy z tępemi hacelami, lub 
z tępemi zębcami. Wysokość haceli i zębców nie mo- §2. Czynności wymienione w § l spełniają 
ze przekraczać grubości podkowy. starostowie powiatowi poza wyjątkami następują

cemi: 
' " § 3. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy koni "W miastach, będących siedzibą urzędów woje-

wojskowych. wódzkich, czynności w zakresie określonym w § l 
pkt. l) spełniają wojewodowie, w mieście st. Warsza

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie wie ~ Komisarz Rządu m. st. Warszawy. 
z dniem ogłoszenia. ' " "W powiatach miejskich, z wyj<\tkiem powiatów 
Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer będących siedzibą urzędów wojewódzkich. czynności 

wząkresie określonym w § 1 pkt. 1) spełniają staro-
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki " stowie powia.towi w siedzibie powiatów miejskich, 

a w Sosnowcu starosta powiatowy w Będzinie. 
W~ieścieGdyni czynności w zakresie określonym 
w §t spełnia Komisarz Rządu w Gdyni. 

71. 

ROZPORZĄDZENIE M1NISTRA ROBóT PUBLICZ. 
NYCH W POROZUM lENIU Z MINiSTREM SPRAW' 

WEWNĘTRZNYCH 

;z dnia 24 października 1931 r. 

o zespoleniu osobnych urzędów i organów tec"nicz
Dych z władzami administracji , ogólnej w zakresie 

państwowej służby budowlanej. 

Na podstawie art. 120 rozporządzenia Prezyden- ' 
ta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o orga

' nizacji i zakresie działania władz administracji ogól
' , nej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co na-

stępuje: ' 

§ 1. Państwowa , służba budowlana I instancji 
obejmuje czynności następujące: 

" 1) a) zarząd placów budowlanych, oraz zarząd, 
" utrzymanie i remont budynków panstwo

wych, z wyjątkiem placów i budynków:ko-

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w ' miesiąc po ogłoszeniu. ' , 

. Z dniem wejścia jego w życie znosi się wszyst
kieosobneurzędy techniczne, które sprawowały do
tychczas ciynności państwowej służby budowlanęj. 

Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer 

Minister Spraw Wewnęlrznych: Bronisław Pieracki 

72. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA ~I WE· 
' WNĘTRZNYCH I MINISTRA SPRAWIEDLI· 
, ' WOsCI 

z dnia 15 grudnia 1931 r. 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rozciągnięciu 
na ' kodeinę systemu certyfikatów przywozu lub wy-
. ,' wozu. 

Na 'podstawie art. art. 2, 6 ' i 11 ,ustawy z dnia 
. 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancyj i prze-
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tworów odurzających (Dz. U. R P. Nr. n, poz. 559) 
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu 
z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. 
U. R P. Nr. 33, poz. 276) zarządza się co następuje: 

§ t. Ograniczenia przywozu z zagranicy i wy
wozu zagranicę, przewidziane w §§ 1 i 12 rozpo
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skar
bu z dnia 2u stycznia 1925 r. o trybie postępowania 
przy przywozie i wywozie substancyj i przetworów 
odurzających (Dz. U. R P. Nr. 15, poz. 98), rozciąga 
się również na kodeinę i jej sole. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w 2 tygodnie od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki . 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Mini.ster Skarbu: Jan Piłsudski 

73. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

. z dnia 30 stycznia 1932 r; 

w sprawie ustanowienia właściwości t"erytorjalnej 
okręgowych urzędów górniczychi podległych ' Wyż

szemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie.· 
.... ~. . 

Na podstawie art. 189 rozportądzeniaPrezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada'1930 r. 
o prawie górniczem (Dz. U. R P. Nr. 85, :p·Oz..654) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. ()bwód Wyzszeg? Urzędu .Górniezego. ~ 
Warszawie, określony w rozporz-ądzehlU Rady Mm1-
strów z .dnia 23 września 1929 r. lDz~ U. RP. Nr. 72, 
poz. 545), dzieli się na następujące Vzy okx;~~i: 

Okrąg I, obejmujący obszar mtasta . stołecznego 
_ j_ Warszawy i województw: pozn~ńskiego'.I~omqrs.ki~~ 

go, wą.rszawskiego, łódzkiego, bł.a}ost~ckleg() ~.wl.len
skie6o, nowogródzkiego, poleskiego, wołynsklego 
i lubelskiego oraz obs-zar wOłewództwa kieleckiego 
oprócz powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, 
olkuskiego i miechowskiego. -

Okrąg II, obejmujący następujące części woje- . 
wództwa kieleckiego: z powiatu będzińskiego obszar 
miast: Czeladzi i Sosnowca i gmin: Grodziec, Bobro
wniki, . Ożarowice, Łagisza i Wojkowice Ko~cielne 
oraz część obszaru m-iasta Będzina, połozoną na za
chód i północ od rzeki Przemszy, ' dalej obszar po
wiatu zawierciańskiego. 

§ 2. Części obszaru miasta Sosnowca, wcho
dzące w skład nadań na węgiel kamienny Maurycy 
Nr. 56 i Jerzy Nr. 57, przeciętych granicą między 
miastem Sosnowcem a gminą Niwką, część obszaru 
miasta Sosnowca, wchodząca w skład nadania na 
węgiel kamienny Franciszek Nr. 136, przeciętego 
granicą mi«dzy gm:inami Zagórze i Niwka, a miastem 
Sosnowcem, część obszaru miasta Sosnowca, wcho
dząca w skład nadania na węgiel kamienny Ostatek 
Nr. 132 P, przeciętego granicą między miastem Bę
dzinem, a miastem Sosnowcem, części obszaru mia
sta Będzina, lezące na zachód i na północ od rzeki 
Przemszy, wchodzące w skład nadań na węgiel ka
mienny Innocenty Nr. 213, Aurora Nr. 834 i Pod Bę
dzinem Nr. 176, przeciętych rzeką Przemsią, wresz
,cie część obszaru gminy Wojkowice Kościelne, wcho
dząca w skład nadania na węg i el kamienny Piekło 
Nr. 646, przeciętego .. granicą . między gminą Olkusko
Siewierską, a gminą Wojkowice Kościelne; włącza 
się do okręgu III. 

Części obszaru gminy Zagórze, wchodzące w 
skład nadań na węgiel kamienny Witalis ,Nr. _ 135, 
Wincenty Nr. 96, Konstantynów Nr. 97 i Środula 
Nr. 140, przeciętych granicą między gmin~ Zagórze, 
a miastem Sosnowcem, oraz cz ęś ci obszaru miasta 
Będzina, leżące na wschód od rzeki Przemsż'Y, wcho
dzące w skład nadania na węgiel kamienny Gzichów 
Nr. 212, przeciętego rzeką Przemszą, wł"cza> się do 
okręgu II. 

§ 3. Władzą górniczą I-ej instancji dla okrę-
gu I jest Okręgowy Urząd Górniczy w RadOmiu, dla 
okręgu II - Okręgowy Urząd Górniczy Sosn'owl'ecki 
z siedzibą w . Dąbrowie Górniczej, dla okr~gu III 
wreszcie- Okręgowy Urząd Górniczy Dąbr:owski, 
równiez z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi •• w ży
ci'e z dniem 1 marca 1932 r. Jednocześnie' traei"moc 
obowiazującą rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 21 października 1929 r. (Dz. U. R P. 
Nr. 74, poz. 565). 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

74. 

ROZPORZĄDZENIE Ml'NTSTRA SPRA WIEDLI
WOśCI 

z -dnia 31 stycznia 1932 r. 

o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opo
czyńskim w okręgu sądu okręgowego 'wRad~miu. 

Na podstawie art. 270 prawa o ustroj~sądów 
powszechnych (Dz. U. R P. z 1928 r. Nr. 12, .po%,~ 93) 
zarządzam co następuje: _. , 

§ 1. Znosi się sąd grodzki w Żamowie. 

Okrąg III, obejmujący następujące części woje
wództwa kieleckiego: z powiatu będzińskiego ()bszar 
miasta Dąbrowy Górniczej i gmin: Niwka, .. Olkusko
Siewierska, Zagórze i Łosień oraz część obsiaru mia
sta Będzina, położoną na wschód i południe od rzeki § 2. Gminy: Machory. Niewierszyn, Owczary, 
Przemszy,dalej obsiar ~powiatów: . olkuskiego i mie- _ Radonia, Topolice i Wielka Wola włącza się do okrę-

. _chowskie.go. '.' ~ - ~ gu sądu grodzkiego w Opocznie. 


