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międzynarodowej konwen,cji o bezpiecz,eńs,twie ży
cia na morzu, podpisanej wLOIIldynie , dnia 31 maja 
1929 r. wra'z z załącznikami I i II oraz aktem końco
wym międzynarodowej konferencji o bezpieozeń
stw:ie żyda na mor,zu z 1929 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy ninie,jszej porocz,a 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykooanie z,aś 
postanowień powyższych: konwencji, załączników 
i ,aktu końcowego Ministrowi Przemysłu i HaJndlu 
w porozumieniu z inny!Il1i wł1aściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustaw.a niniejsza wchodzi w życie 
z dniem o,głoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

269. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

iącej treści: 

USTAWA 

~ dni,a '15 marca 1934r. 

w sprawie przystąpienia Polski do konwencji 
o oc!:ronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu 
wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpi
sania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisa
nej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 
1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, 

podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. 

Art. L Wyr,aża się ,zgodę na zgł05zenie przez 
Pr,ezydenfa Rzeczy;pospol:ite,i przystąpi,en,ia Polski do 
konwencji o ochronie lmlbli podmorskich, podpi,s,a
nej w Paryżu w,raz zartykulem dod,atkowym i pro
tokółem podpis,ania dnia 14 marca 1884 r., do dekla
r,acji, podpi's,anei w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. 
i dnia 23 mar,ca 1887 1''. za Niemcy, or,az do proto
kółuzamlknięda, po.CLpisaiIle;go w Paryżu dnia 7 lip
cia 1887 r. 

Art. 2. Upow,ażIlli,a się P,re:zydenta Rz,ec'zypo
spolitej do wydania w ciągu 3 miesięcy od dnia wei
ścia w życie powyżs'zej konwencji roz,porządzenia 
z mocą us,tawy w sprawie ścigania p'rzestęp.stw 
w 'zakresie ochrony kabli podmorskich, pr~eW!idzia
nego w ,art. 12 konw.enc.ji. 

Art. 3. Wy/kon,anie lltstawy n.inJejls'zej porucza 
się Min'~strowi Spr,aw Zag,ranic:znyc:h, wykonanie zaś 
postanowień powyższe,j konwenc1i, artykułu dodat
kowego, protokółu podp~sania, deklaracji i proto
kółu zamknięcLa Ministrowi Poczt i T'eLegrafów, Mi
nistrowi Spraw Wojskowych oraz Min,i,slrowi Prz,e
mysłu i HandIu w ipOł'O'iZumi:eniu z innymi właściwy
miministrami. 

Ań. 4. Ustawa nin-iej,sza wc,hodzi w życie 
z dniem ogł,oszerua. 

Prezydent RzecZ)'lPOspolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewic:! 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister P ocz t i Telegrafów : K aliński 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

270_ 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 15 marca 1934 r. 

W sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1920 r. 
w przedmiocie urządzania loterj :, i założenia Polski~j 

Państwowej Loterji Klasowej. 

Art. 1. Art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. 
w prz,edmiocie urząd:z,ania loterji i zalożenia Pol
skiej Państwow:ej Lo Łe.tii Klasowej (Dz. U. R. P. 
Nr. 31, po,z. 180) otTzym~je następujące brzmienie: 

"Minils,ter Skarbu zatwierdza plany poszcz,e~ól
nych loteryj or,az :sjposób i tenniny ich rozgrywania 
oraz określa wys,okolŚć opłaty monopolowe~ na rzecz 
Skarbu Pańs:twa od ,tych loteryj". 

Art. 2. Wykon.anie us:fawy niniejszej po,rucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniej.sza wchodzi w życie 
z dniem ogł os,zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M ośdcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz. 
Minister Slka'rhu: WI. Zawadzki 

271. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 marca 1934r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw poda.tku docho
dowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym 

Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. 

Na pocLstawie .art. 4 i 15 us.tlawy 'z dni,a: 31 lipca 
1919 ,r.. Q : t)'lmczasowey organiz,aaji włacliz li urzędów 
sikar1bowych (Dz .. U. R. P. Nr. 65, poz .. 391), art. 58 
UJs,tlawy z dJn~a 15 'lipc.a 1925 r . .o pańs'twowym p.o
datku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 193Q r. Nr. 17, 
poz,. 1 tO) ora.z ,art. 33 ust,awy 'o państlwowym po\datku 
dO'ohOldlowym(lDz .. U. R. P. z 1925 'r. Nr. 58, pO'Z. 411) 
zarz,ądzam co nas.ŁęiPuje: 

§ 1. .Istniejący w okręgu admini,sŁmcyjnym Iz
by Skarbnwej Okręgowej w W a'rszawie 2 Urząd 
Skarbowy Wars'za:w:a - Powi'at z:nnsi się, ,a na joego 
miejsce tworzy się dla gminy miej'skiej Pruszków 
i gmin wiejskich Blizne, Cząstków, Młodny, Ożarów" 
Piastów, "Z,ahorów 2 Urząd Skarbowy Warsz,awa -
P'owiat, 'a dla gminy miejskiej Pias,eczno ·orra:z gmin 
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wie.jskich Skolimów, Konstancin, Fa.len,ty, J.ezioma, 
Nowo lwiczna, Skoros,ze, Wilanów, Włochy -
3 Urząd Skarbowy WarszaWia-Powiat. 

§ 2. Istniejący w ołkrę,gu adminishacyjnym Iz
by Skarbowe,j Okręgowej w W,arszaw:ie Ul."iząd Skar
bowy w Grodzi'sku znosi się, a na je,go mi.ejsc:e two
rzy się d:lagmin miejskich Gr-.odzi:sk Mazowiecki, Bło
nie i gmin wiej:s1ki.ch Grodzisk, Helenów, Brwinów, 
Milanów,e:k, MI'ochów, P,a1ss, Radzików Urząd Skar
bowy w Grodzisku, a dla gmin miejskich Zyra,rdów, 
Mszc.zonów or.a:z gmin wie,j,slkich Zy,rardów, Wiski,tki, 
Skuły, Radziejowice, Piekary, Kaski, Guzów-Urząd 

,Skarbowy w Z~ardowie. 

§ 3. I,gtniej.ąc,edotychczas przy znies;j~ny!ch 
uxZlęd.ach skarbowyc:h w W,arsz,awie i Gr'odzisku ko
m1sje szacunk.O'we do spraw podatku prz,emysłow~Ęo ' 
znosi się i równo.c:z,eśnie two,rzy się nowe kOlllilSJe 
szacunkowe do spl."iaw po,datku prz,emysło,we,go po 
jednej dla każdego z, nowoutworzonych urzędów skar
bowych w .sIkładzie 12 ,członk,ów i tyluż ,zCllstępc,ów. 

§ 4. Istnie,j.ące do,tychczas :przy zniesiony{;h 
urzęd.ruch skarbowych w W,a,rszawie i Grodzisku ko
mLSlj.e szacookowe do spraw podatku dochodo.wego 
znosi się i równocześnie ,tworzy się .nowe komisje 
szacu:nkowe do spr.aw podatku docnodowe,go po jed
n.ej dl.a każdego z nowoutworz.onyC/h urzędów skar
bowych w skł.a~i:e 12 członków i tyluż zastępców. 

§ 5. Rozpocząd:zenie niniej:sze wchodzi w ży
cie z dniemo.gł'Olwenia z mocą obowiąz<Utjącą od dnia 
1 kwiem.ia 1934 r. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

272. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

,z dni:a 5 kwietnia 1934 11'. 

O zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, 
województwie łódzkiem. 

Na podstawie .art. 1 us:taw.y z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie ;z,aliczaruaosad Wlieaskich w 
poczet miast oraz zmiany ,granic miast na obs.zrur,ze 
b. :zabo,ru l"osyjski,ego (Dz. U. R. P. Nr. 19, Po.z. 92), 
w brzmieniu Uisla100em rozporządzeniem Pre,zyden
ta Rzeczyp.ospol1!te;j z dnia 3 ,grudnia 1932 ,r. w spra
wie zmiany właściwoś,ci niektórych wł.rudz w zClIkre
sie podziału ,rudmini.s.tracyjnego Państwa (Dz. U. R. 
P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co n.astępuj,e: 

§ 1. a) Z gminy wiej skie,j Tyn.j,e'c w pow~ede 
kaliskim, Wio:iewództw~e łódzkiem wyłącza się; 
z mi,ejlScowo,ści Łęg Majkowski: grunty WiŁościan WSI 
Chmielnika Majkowskiego o obszarze 5 ha, grunty 
'rozparcelowlane folwarku Majków o obsza'l"ze 55 ha, 
zmiejs cowości S ta wiszyńskie Pr.ze,dmi,eści~ : g run ty 
folwal."iku Majików ,dookoła cmentarza W01skowego 
.Q obs.:zarz.e 35 ha,grun:tyrozpar,celoWian.e folwarku 
Majków o obszarze 131,5 ha, ,osadę po.karczemną en
klawę Wisi Chmielnik 'O obszarze 0,5 ha, cmentarz 
wojskowy .oobs,zarze 1 ha, ,grunty ukaz'owe wsi 
Chmidn~k Q ,O'hszarze 11 haf grunty wieoz.ysto-,dzier-

żawne wsi Chmielnika Majlkowskieg<> o obszarze 
6 hajz miejscowości Tyn,iec:grunta b .. folwarku 
Chmieln.ik o 'Obszrurze 7 ha, grunty .osiedla Huby 
o obszarze 38 ha, grunty, pochodzące z folwarku 
W:otnostWio Tyniec o ·obszar.z,e 22 ha, grunt y włoś
ciańskie wsi Tyńca Kamelaryjneg<> o ohsza:rlZe 192 haf 
grunty Uikazowe wsi Tyńca Szpitalnego 'O obsz.~rze 
6 ha, grunt y W:Le,czysto-dzi1erżawThe WISi Tyńca Szplt,al
nego o obszaTze 53 ha, grunty pańs-twowe (powiato
we,go z.arządu dro,gowego) o obszarz,e 1 ha,g'runty 
z f/Olw,arku Pólko o obs,zar,ze 50 ha, grun,ty ukaz owe 
wsi TYTka Rządowe,go Q ohslZarze 1 ha, ,grunty wkazo
we wsi Tyńca-Wolnostwa o obsz.arze 6 b.a, ,g r,wn t y 
ukaz.O'we wsi Tyń-c,a OprutowlskiegQ '0 obs'zarze 1,5 ha, 
grunty uka.z.owe ws'i Tyń-ca Red!liJcha 'O ohs.zar:z,e 1,5 
ha, grunty os,ad Wlieczys:fo-.dzierż.awnyc:h wsi Tyniec 
o .obs,zarze 4 ha, grunty byłej m.~eiskiej cegielni o ob
szarze 3 ha, grunty nowego {;mentarza 'O o.bszarze 
4 ha, grunt y rozparcelow.ane Łęgu TyniedkiegQ o~
sz,arze 70 ha; z miejlsoowQlści Rajsków: kolonję RaJ
sków ,o obSlZ.arze 31 ha, gr,ooty os.ady poka'rczemnej 
o obs.zrurze ,1 ha, grunty 3 100s,ad włościańsl<!Loh wsi Raj
sików o ,obszarze 3 ha. łącznie z .gminy Tyniec 740 haj 

b) z gminy wie,jskiej Krulisz w powiede kaliiSkim, 
województ~e łód'Z,kiem wyłącza .się :~~ty wsi Sta: 
re Miasto Q ohslzarze 33 ha, w.szy'stkle grunty WSl 

Stare MiCllsto Poduchowne o ohszarze 3 ha, grunt y 
r.oZiparcdowane z folwarku Rypin,ek przy Starem 
MLeśde o ob.sz.arze 3 ha, gron,ty ,po b. osadzie kM"
c~emnej Wie wsi Stare Miasto o ohs:zaTze 1 ha" reszta 
gruntów Wisi Czaszki Q obszaTz.e 2 ha, rozparcelo
wane grooty WISi Łęgu Rypinkowskiego, należące do 
WISi Czas:zki, o ob.szarze 4 hajgrooty WISi, folwarku 
i kościelne Rypinek Q obsz,al."ize 128 haf wszystlkie 
gl"unty wsi Zawodzie :z Łę,gami, ziemię pod nazwą 
"StrzeLnic,a", ziemię po ,b. karczmi,e i ziemię .pod ko
ścioł,em Św. Wojde,c,ha Q łącznym 'Obszar'ze 70 haj 
,grunty' pofolwarczne f.olwarku Czaszki o ohszarze 
1 haj grunty h. osady włościański:e;j Dohrze{; Ducho
wny o ·ohsz~arze 9 ha, grunt y ols,ad wł·oścLań:ski,ch wsi 
Dolbrzec Wielki, między wsią NOISIlrow:ema Zapłodem 
o obszarze 210 haj .grunty ws,i Korczak o obszarze 
40 haj z miejscowości Lę,g Majkowskigrun.ty rozpar
.celowan,e miejs<:owości Łęgu Majlkowskiego" n.ależą
ce do w.s:i Dobrzec Wielki :po gr<łJrucę f'Olwarku War
szóWlka - o .ohszarze 44 ha, grtllBty roz;parce'lowane 
Łęgu Majkowskiego, n,ależąc,e do wsi Ogrooy Staro
ścińskie Q obS1Zarze 10 haj z m.ieijsc'Owości Ogrody 
.grunty wsi Qgrody Sta,rościńskie" Ogrody Poduc:ho
wne, kolonja Ogrody ~ grunty osady pokarczemnej 
Q obs'zarze 37 ha, łącznie 'z gminy KaUsz 595 haj 

c) z gminy wie.iski~j Zydów w powiecie kali
skim, wojewódz.:fwie ł.ódzkiem wyłącza się: grunty 
Wisi i f.olwa:rlku Zagorzynek.o ohsza,rze 192 haj z miejl
SCOWloś'ci Nosków: grunty ws,i Nosków pomiędzy fol
wa~kiem Nosków ,a wsią Ryp inek - o obszarz.e 
130 hajgrunty byłej 'osady p'Okarc1z'eIrule;j przy szosie 
ostroWlSlkiej o obs.zarze 3 haj grunty folwa1'lku No
sków, :poł'ożone między gruntami wsi Nosków o ob
szarz·e 120 ha łącznie z .gminy Zydów 445 ha i Wislzyst
kie wymienion.e pod .aJ. h) i c) tereny wł.ą{;Za .się .do 
mLa,Slta Kalis,za w tymże :powiecie i województwie. 

§ 2. GraniCa! tak roosZlerzone,~o wa'slt.a Kalisza 
jest na.sŁępUjjąca: 


