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Dziennik Ustaw. Poz. 594, 595, 596 i 597.

Nr. 81.

594:

596.
ROZPORZĄDZENIE
.
WEWNĘTRZNYCH

ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

MINISTRA SPRAW

MINISTRA SPRAW

o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim
W województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzą
cych się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Na podstawie art. 82 ust. (3) ustawy z dnia
23 marca 1933 r. o cz·ęściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalne'g o (Dz. U. R. P. Nr. 35, p,oz. 294),
zarz· ąd.zam co następuje:

§ 1. Gminę Nisko w powiecie niżańskim w
województwie lwowskiem podnosi się do rzędu
miast rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
(Dz. u. kro Nr. 24] i rozciąga się na nią moc tej ustawy . ze zmianami, wynikającemi z późniejszych
ustaw oraz ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o cz'ę
ściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego
(Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294).
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłos,zenia.
Miniis ter Spraw

Wewnętrznych: Bronisław

października

z dnia 18

z dnia 17 października 1933 r.

ży

Pieracki

1933 r.

o · podniesieniu gmin: Zakopane w powiecie nowOtarskim, Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim
oraz Jaworzno, Szczakowa i Krzeszowice w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do
rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca
1889 r.
Na podstawie art. 82 ust. (3) ustawy z dnia
23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294)
zarządzam co następuje:
§ 1. Gminy: Zakopane w powiecie nowotarskim, Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim oraz
Jaworzno, Szczakowa i Krzeszowice w powiecie
chrzanowskim - w województwie krakowskiem
podnosi srę do rzędu miast rządzących się ustawą
z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. U. kro Nr. 24) i rozciąga
się na nie moc tej ustawy ze zmianami wynikającemi
z późniejszych ustaw oraz ustawy z dnia 23 marca
1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294).
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

595.
597.

ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

MINISTRA SPRAW
z dnia 17

października

OBWIESZCZENIE MINISTRA

1933 r.

o podniesieniu gminy Winniki w powiecie i województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących
się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Na podstawie art. 82 ust. (3) ustawy z dnia
23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294),
zarządzam co następuje:

§ 1. Gminę Winniki w powiecie i województwie lwowskiem podnosi się do rzędu miast rzą
dzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. U.
kro Nr. 24) i rozciąga się na nią moc tej ustawy ze
zmianami, wynikającemi z późniejszych ustaw oraz
ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju s,amorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P.
Nr. 35, poz. 294).
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Spraw

Wewnętrznych: Bronisław

Warszawa. Drukarnia

SPRAWIEDLI~

WOśCI

ży

Pieracki

Państwowa.

1933 r.

o sprostowaniu błędu w r~porządzeniu Rady M inistrów z dnia 29 września 1933 r, w sprawie ;r;niiki
przerachowania niektórych długów rentowych,
Na podstawie art. 6 Ht. c) r oz p o rz ądz'f: .lia P rezydenta Rzeczypos,poll itej z dnia 23 grud ;:.;.? 1927 r.
w sprawie wydawania Dziennik a Us law Rzeczypospolitej Polskie,j (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3,
poz.. 18) w brzmie.ruiu 'al't. 4 us tawy z d nia 12 lutego 193'0 r. (Dz. U. R. P. Nr, 13, pc~ . 89) prostuję
na'stępujący błąd w rozporządzen.iu Rady Ministrów
z dnia 29 września 1933 r. w spr:L vie zniżk i przerachowania niektóryc1h dł ngów tt'ntowych (Dz. U. R.
P. Nr. 73, poz. 532):
w § 2 powyżs zeg o ' l'oz ponądze nia, w wierszu
czwartym od góry, zamiast wyrazu "spadkobierców" wstav\ lĆ nal e ż y wyraz "spadkodawców",
Minister SprawiedIiwośó: Czesław Michałowski

TłOCZOno
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października

z dnia 14

z polecenia Minis tra

Sprawi"dliw()ści.
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Cena 25 gr..

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. U rzędy i instytucje państwowe opłacają
Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęc i e m k il ;:dcgo kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz.U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezw~ocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

6

zł.

