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Nr. ,98. Dziennik Ustaw. Poz. 757, 758, 759 i 760. J935 

§ 1. Ustanawia się izby rzemieślnicze z sie
d: ibami: w WarsZJ.wie, B:alymstoku, K:elcach, Kra
kowie, LuSlinie, Lwowie, Łodzi, Nowogródku, B.rze
śc :u n,Bugiem, Grudziądzu, Poznaniu, Stanisławo
v/e, KatowicaGh. Tarnopolu, Włocławku, Wilnie 
i Łucku. . ' 

§ 2. Okr~gl izb rzemieślniczych, wymienio
nych w § 1 rozporządzenia niniejszego, obejmują 
obszary nast'~ pujące: 

1. Izba l{ze-mi cślnicza w Warszawie - obszar 
m. st. W J.rs,zawy. 

2. IZJba Rzemieślnicza w Białymstoku - obszar 
województw,a białostock i ego. 

3. Izba Rzem i eślnicza w Kielcach - obszar 
województwa kieleckiego. 

4. Izba. Rzemieślnicla w Krakowie - obszar 
województwa krakowskiego. 

5. Izba Rzemi eś~ n;cza w Lub~: nie obszar 
województwa lubelskie'<o. 

6. Izba Rzemieśln icza we Lwowie obszar 
w~jewództwa lwowskiego. 

' 7. Izba Rzemieślnicza w Łodzi - ohszar wo
jewództwa łódzkiego. 

8. Izba Rzemieślnicza w Nowogródku - ob
szar województwa nowogródzkiego. 

9. Izba Rzemi eśln i cza w Brześciu n/'Bugiem -
obszar województwa poleskiego. 

ID. Izba Rzemieślnicza w Grudziądzu - obszar 
województwa ~omorsk iego. 

. . 11. Izba Rzem i eś ~ nicza w Poznaniu - obszar 
województwa poznańskiego. . 

12. Izba Rzemieślnicza w Stanisławowie - ob
star , województwa stan :slawow, k!ego . 

13, Izba Rzein:eE!aicza w Katowicach - obszar 
województwa śląskie~o. 

14. lzl:-a Rzemieślni cza w Tarnopolu - obszar 
województwa tarnopols kiego. 

13. Izba Rzem:eślnic.za we Włocławku - ob
szar województwa warszawskieQo. 

16. Izba Rzemieślnicza w \Jilnie - obszar wo
jewództwa w:Je isk i e ~o . 

17. Izba Rzem:e ślnicza w Łucku - obszar wo
jewództwa wołyńskie,o. 

§ 3. R,ozporzqdzenie niniejsze wchodzi W ży
de z dniem ogłoszenia. 
Mi.nister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

759. 
ROZPORZf\ nl~NJE 

MIiHSTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
z dnia 7 grudnia 1933 r. 

O ustaleniu liczby członków rady, zarządu, kOinisji 
rcwizyin~i Związlm Izb Rzer.t:eślniczych Rzeczypo4 

apolitej Po!skiej i o sposobie ich powoływania. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej l dnia 27 października 
1933 r. o izbach rzemi eślniczych i ich związku (Dz. 
U. R. P. Nr. 85, poz. 638) zarządzam co następuje: 

§ 1. Rada ZwiąZlku Izb Rzemieślniczych Rze
czypospolitej Polskiej składa się z przedstawicieli 
izb rzemieślniczych po 2 od każdej izby, wybiera
nych z pośród radców izby w Łajnem głosowan iu, 
zwyczajną większością głosów przez walne zgroma
dzenie izby, na okres kadencji Rady; w ten sam spO' 

sób dokonyw,ane są wYlbory uzupełniające na czas 
pozostały do upływu kadencji. 

§ 2. Zarząd Związku składa się z prezesa, 
. 2 wiceprezesów oraz 4 członków, powoływanych 

przez Ministra Przemysłu i Handlu na okres kaden
cji Rady lub okres pozostały do upływu kadencji. 

§ 3. Komisóa rewizyjna Związku składa się 
z 3 członków, powoływanych przez Ministra Prze4 
mysłu i Handlu na okres kadencji Rady' Związku lub 
okres pozostały do upływu kadencji. 

§ 4. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

759. 
ROZPORZĄDZENIE· 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
z dnia 30 listopada 1933 r. 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości 
opłat za dozór kotłów parowych, należących do wła
ścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwo
we Slowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 maja 
1921 r. o nadzorze nad kotlami parowemi (Dz. U. R. 
P. Nr. 50, poz. 303J zarządzam co następuje: 

§ 1. Opłaty roczne za dozór kotłów, należą
cych do właścicieli prywatnych oraz d.zierżawionych 
od władz państwowych przez osoby prywatne, w 
przypadkach gdy właściciel lub dzierżawca nie są 
członkami Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w War
szawie, a Stowarzyszenie wykonywa dozór na zle
cenie władz państwowych, ustala się w następują-
cej wysokości od każdego kotła: . 
o powierzchni ogrzewalnej do 2 m2

•• zł 48.7'5 
"" "ponad 2 m2 do 

20 m! ....... . ' 
" 

78.-
o pow:erzchni ogrzewalnej ponad 20 m2 

do 50 m 2 
• • • • • • " 102.-

o powierzchni ogrzewalnej ponad 50 m 2 

do tOO ' m 2 
• • • • • • • • • ,,152.- : 

o powierZchni ogrzewalnej ponad 100 mi 
do 200 m· . . . . . . . . . ,,210.

o powierzchni ogrzewalnej ponad 200 mt 

za każde dalsze. 100. m' lub ich część " 70.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem 1 stycznia 1934 r. Jednocześnie traci 
m '1,C obow'iązu}ącą rozporządzenie z dnia 26 listopada 
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 924). 
Minister Prz~mysłu i Handlu: Zarzycki 

760. 
ROZPORZĄDZENIE . 

MINISTRA SPRA W1EDLIWOśCI 
z dnia 7 grudnia 1933 r. 

w sprawie zmiany rozporzą.dzenia Ministra Sprawie~ 
dliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie prze
kształcenia instytucji opiekunów sądowych na kura
torów nie letnich przy sąda~h grodzkich i przy sądach 

dla nieletnich. 
Na podstawie art. 616 § 2 i 675 kodeksu po~ 

stępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. 
R, P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725, załącznik) i art. 2 



1936 Dziennik Ustaw. PO%. 760, 761 i 762. Nr. 98. 

ust. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie 
utworz·znia sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, 
poz. 171) zarządzam co następuje: 

§ 1. Przepis § 2 ro,Zporządzenia Ministra Spra
wiedliwości z dnia . 25 czerwca 1929 r. w sprawie 
przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na 
kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy 
sądach dla nieletnich (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 387) 
otrzymuje brimienie następując.e :> 

,,§ 2. Wynagrodzenie płatnych kuratorów nie
letnich wynosi miesięcznie: w Warszawie 200 zło
tych, w innych miejscowościach 175 złotych". 

§ 2. RozporZlądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l styc.znia 1934 r. 
Minister Sprawiedliwości: Czesiaw Michałowski 

761. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRA WIEDLlWOśCI 

z dnia 12 grudnia 1933 r. 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taksie nO
tarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, 
egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredy-

towe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne. 

Na podstawie art. 66 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kre
dytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipo
tecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieru
chomości (Dz. U. R. P. z 1932 <1'. Nr. 94, poz. 812) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Za przeprowadzenie licytacji, spisanie 
protokółu licytacji, sporządzenie odpisu te~o pro
tokółu dla instytucii prowadząclej egzekuG)ę oraz 
przesłanie wraz z wnioskiem akt egzekucYinych są
dowi celem udzielenia przybicia, notarjusz otrzymu
j.e od instytucji wynag,rodzenie od sumy nabycia 
w stosunku następującym: 
przy cenie nabycia do lpoo zł. . . . . 
od nadwyżki za każde rozpo,częte 1000 zł • 
ponad 5.000 zł do 10.000 zł: 
za pierwsze 5.000 zł . . . . 
od nadwyżki z'a każde rozpocz'ęte 1.000 zł . 
ponad tO.ODO zł do 100.000 zł: 

8 zł 
3 :zł 

20 zł 
2 zł 

JOzł 
l zł 

za pierwsze 10.000 zł . . . . . . . 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł . 
ponad 100.000 zł: 
za pierwsze 100.000 zł . . . . . . . . 120 zł 
od nadwyżki za każde rozpoczęte 10.000 zł . 5 zł. 

§ 2. W razie odstąpienia od przeprowadzenia 
licytacji z 'powodu zapłaty lub z innych przyczyn, 
uz,asadniających umorzenie lub zawieszenie egzeku
coi, bądź jej wstrzymanie, notarjusz oŁ.rzymuje od in
stytucii za sporządzenie odpowiedniego protokółu, 
połowę wyną.grodzenia, przewidzianego w § 1. nie 
więcej jednak niż 30 zł. Wynagrodzenie oblicza się 
od ceDy wywołania. 

Wynagrodzenie nie należy się notarjuszowi, je
żeli instytucj,a we właściwym czasie zawiadomiła no
tarjusza o odwołaniu terminu licytacji. 

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

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

762. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW Wf. W:NĘTRZNYCH 

z dnia 9 grudnia 1933 r. 

o znieSieniu gminy wiejskiej CZoStków i o zmian!e 
granic gmin wiejskich: Kuków, Filipów, Pr:zerośl 
i Pawłówka w powiecie suwalskim, województwie 

białos lockiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz roz
wiązywania i tworzenia ~min wiejskich na ohszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrj.ackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Czostków w powiecie su
walskim, województwa białostockiego znosi się. 

§ 2. Należące do zniesionej gminy Czostków 
miejscowośc,i - wsie: Czarne, Huta, Rospuda, Su
pienie, Czostków, Filipówka, Motule, Miodoborze, 
Milanowizna, Piecki, Młynisko, Gacisko, Ciepłówka, 
Szkilówka, Dębszczyzna, Ogrodzisko, Suchorzecz, 
Zusno, Garbaś, fo~w. Garbaś i foIw. Karolinowo -
włącza się do gminy wiejskiej Filipów w powiecie 
suwalskim, województwie białostockiem, zaś · miej
scowości - wsie: Krzywólka, Mała Przerośl, osada 
rybacka Mała Przerośl, kolonja Mała Przerośl, folw. 
Mała Przerośl, folw. Rozalinowo, wieś Aksamitowi
zna, osada AksaIJlitowizna, wsie Przystajne, Antosin, 
Rakówek, Białe - Jeziorki, folw. Białe - Jeziorki, osa
da Buda, wsie Cisówek, Zusenko, folw. Zusenko, 
wsie Tabałówka, Uwiesy, Łanowicze, folw. Łanowi
c.ze i folw. Nowiny-Pieńki - włącza się do gminy 
Wliejskieli Prze.rośl w tymże powiecie i wojewódz
twie. 

§ 3. Z gminy Kuków w powiecie suwalskim, 
w01ewództwie białostockiem, wyłącza się wsie: 
Agrafinówka, Sadówka, Chachlus.z,ka, Duszka, Bart
na - Góra, Kutuzówka, Niepresna i Zegawa i włiącza 
się je do gminy wiejskiej Filipów w tymże powiecie 
i województwie. 

§ 4. Z gminy Pawłówka w powiecie suwa}- · 
skim, województwie białostockiem, wyłącza się wsie: 
Olszanka, Blenda, Wers ele-Wielkie, Wers ele-Małe, 
Bućki i Zarzecze-Pawlowskie i włąc.za się je do 
gminy wiejskiej Przerośl w tymże powiecie i woje
wództwie. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Warszawa. Drukarnia Paóslwowa. Tłoczon() z pOlecenia Ministra :Sprawiedliwości. 67143 p 
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