Nr. 26.

bierane również i osoby postronne, lecz jedynie na
podstawie zezwolenia Ministerstwa Komunikacji,
względni.e instytucji nadzoru technicznego
(§ 1
USit.

§ 12. W wypadku gdy:
a) nowy statek powietrzny, po dokonaniu lotów próbnych, uległ znacz:nym poprawkom
lub c z ęściowej przebudowie,
b) naprawiany s!t atek powietrzny uległ napraw ie lub p rzebudowie, wpływającej na zmianę jego charakterystyki techn icznej, właści
wa instytucja (§ 1 usL (1) może wedłuig swego uznania, zastosować do takiego statku
powietrznego wszelkie rygory, przewidziane przy oblatywaniu statków powietrznych
nowych, jeszoze nie wypróbowanych.

(1).

(4) Przy dokonywaniu lotów próbnych po naprawie przedstawiciel wspomnianej w ust. (3) instytucji może się Stprzeciwić zabieraniu na pokład kogokolwiek, poza cz.łonkami zał,agi, personelem technieznym właściciela lub użytkow,nika s/tatku i przedstawicielami władz lotniczych, powołanych z tytułu
swego urzędu do wzięcia udziału w próbach.

§ 9. (1) Próby w locie ze statkami powietrznemi nowemi mogą być przeprow:adzane jedyn.ie
przez takich pilotów, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje do dokonywania tych prób, wyraźnie
określone w ich dokumentach c złonka załogi (świa
dectwo uzdolnienia i upoważni enie [licen,cja),
(2) Przy dokonywaniu prób w locie ze s,tatkami powietrznemi po naprawie, instyŁucja nadzoru
technicznego (§ l ust. (1) może zażądać, gdy zajdzie
tego ' potrzeba, by lot próbny z o stał dokonany przez
piloŁa,
posia,dającego
odpowiednie kwalifikacje,
stwierdzone w 'Siposób przewid:dany w ustępie poprzednim.
§ 10. Członkowie załogi statków powietrznych/ z któremi są przeprowadzane próby w locie,
powi.nni:
a) posiadać sprawdzone spadochrony, typu zatwierdz.oneigo przez władze lotnicze i wyją
tek od powyższego stanowią statki, z których użycie s:padochronu nie jest przewidziane, co stwierdza właściwa instyiłuc:ja
kontroli względnie nadzoru technicznego
(§ l ust. (1),
b) przy dokonywaniu prób - stosować się do
wszyst,kich ogólnie obowiązujących przepisów, dotyczą.cych żeglugi powietrzn,ej, a w
szc,zegó,lności bez.pieczeństwa ruchu lotniczego,
c) przy przelotach - lądować wyłącznie tylko na tych lotniskach, które są wiSkazane
w za.świadczeniu oraz zgłaszać swój przylot
i odlot miejscowym organom władz lotniczych,
'
d) w razie przymusowego lądowania poza obrę
bem ,l otnisk, nad któremi wolno dokbnywać
prób, wz,ględn.ie na których wolno lądować
w czasie dokonywania przelotu - zawiadamiać niezwłocZlnie o międzylądowaniu drogą najkrótszą, właściwy urząd kontrolny
najbliższego lolnis.ka.
V. Postanowienia

końcowe.

§ 11. Próby ze statkami powietrznemi w locie, będą dokonywan.e wedhg warunków technicznych, przewidzianych w obowiązujących Państwo
PoLskie przepisach międzynarodowych w tej sprawie, względnie według warunków technicznych ustalonych przez Mini:sŁra Komunikacji w porozumieniu
z MiniisŁrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych.
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Dziennik Ustaw. Poz. 221 i 222.

§ 13• . Do statków powietrznych nowych, które
uznane ostateczlnie za zdolne do lotu (specjalne orzeczenie), a które nie zosŁały jeszcze wp is an ·z do rejestru państwowego, m ają zastosowanie,
p rzy dokonywan iu przelotów, postan owienia § 4
ust. (2) i (3), § 9 oraz § 10 niniejszego ,rozporządzenia.
zosŁały

§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie po upływ i e miesiąca od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wojskowych: J.

ży

Piłsudski

Kierownik Ministerstwa Komunikacji: M. Butkiewic%
Minister Spraw

\Vewnętrznych: Bronisław

Pieracki

222.
ROZPORZĄDZENIE
.
PRZEMYSŁU I HANDLU

MINISTRA

z dnia 21 marca 1933 r.

o

uzupełnieniu

rzemiosł, zawartej
przemysłowem.

listy

w prawie

Na podstawie art. 142 ust. 2 rozporządzenia
Prezydenta Rz.eczYIPospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r.
o prawie przemysłowem (Dz, U. R. P. Nr. 53,
poz. 468) zarządzam co następuje:

§ 1. Listę rzemiosł, obję.tą art. 142 ust. 1 roz~
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysławem (Dz. U.
R. p, Nr. 53, poz. 468), uzupełnia się w następujący
sposób:
1) jia ko nowe ro dzaje rzemiosł a dodaje się:
"brukarstwo (wykł adanie dróg i ulic płytami i kostkami kamiennemi, drewnianemi oraz klinkierem) "
i "chemiczne czysz,c zenie i farbowanie odzieży i s'k órek futrzanych" i
2)W1pTowadza się:
zami'a st "dekarstwo (pokrywanie dachów dachówką,
łupkiem) " "dekarstwo (pokrywanie dachów bl.a-,
chą, dachówką, łupkiem lub papą)", zaś zamiast
.rzeźn ictwo" "rzeźnictwo i wyrąb mięsa",

Nr.

Dziennik Ustaw. Poz. 222, 223, 224 i 225.
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§ 2. Postanowienia § 1 stosują się ,d o całego
obszaru, na którym obow:iązuje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z ,d nia 7 czerwca 1927 r .
o prawie przemysłowem.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszeni:\.
Minister

Przemysłu

ży

i Handlu: Zarzycki

26.

o or,ganiz,a c!ji i za'kresie działania władz administracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu
ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany
właściwości niektórych władz w zakresie podziału
administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109,
poz. 895), zarządzam co następuje:
Obszar dworski Piskarki w po~ie~ie
województwie pomorskiem znOSi SIę,
a terytorjum jego włąc.za się do gminy wiejskiej Taszewskie Pole w tymże powiec:e i województw,ie.

§ 1.

świeckim,

223.
ROZPORZĄDZENIE

§ 2. Roz,p,orządzenie ninizjsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 marca 1933 r.

o zniesieniu obszaru dworskiego Kozielec i o utworzeniu gminy wiejskiej Kozielec w powiecie świec
kim, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104, rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania wła,dz administracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu
ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp,olitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany
właściwości niektórych władz w zakresie podziału
administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109,
poz. 895), z,arządzam co następuje:

§ 1.

Oibszar , dworski Kozielec w powiecie
województwie pomorskiem żnosi 8ię,
a z terytorjum je,go tworzy się gminę wiejską Kozielec w tymże powiecie i województwie.
świeckim,

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

Mi'nister Spraw

Wewnętrznych: Bronisław

ży

Pieracki

Minister Spraw

Wewnętrznych: Bronisław

ży

Pieracki

225.
OśWIADCZENIE

PREZESA RADY MINISTRóW
z dnia 4 kwietnia 1933 r.
(]l wyrażeniu zgody Sejmu śląskiego na wejście w ży
cie na obszarze województwa śląskiego rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 (. Prawo o spółkach akcyjnych.

Na podstawie art. 1 p. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927r.
w sprawie ~Nydawania Dzi·e nnika Ustaw Rzeczypos:politej Po1skiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18)
w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 12 lutego
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89), oświadczam c.o
następuje:

224.
ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

M.INISTRA SPRAW

z dnia 30 marca 1933 r.

o znIesieniu obszaru dworskiego Pisk arki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Na,podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z ,d nia 19 stycznia 1928 r.

Sejm Śla,ski ustawą z dnia 16 lutego 1933 r.,
w Dzienniku Ustaw Śląskich z dnia 20 lutego 1933 r. Nr. 4, poz. 5, wyraził zgodę na wejście
w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia
Prezydenta Rzec.zypospolitej z dnia
22 marca 1928 r. Prawo o spółkach a.kcyjnych (Dz. U.
R. P. Nr. 39, poz. 383) w brzmieniu rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664).
ogł.oszoną

,

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor.

-----------~~----~~~~~----~~----------------~--~~~--------------Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.
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Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130.

Cena 40 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają
Prenumerata winna ,być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartalu.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych nUmerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
6

zł.

