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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
2 czerwca N2 45. Rok 1934. 

T R E Ś ć: 
ROZPORZĄDZENIA MINISTROW: 
Poz.: 391-Skarbu z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie wykonama art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 

1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych 747 
392-Komunikacji z dnia 8 maja 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów elektrycz-

nych w miastach 748 
393-Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów ' policyjno-budowlanych dla 

gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa krakowskiego. 748 
394 -Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-

wości o zmianie granic miasta Sądowej Wiszni w powiecie mościskim, województwie lwowskiem . 748 
395-Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1934 r. o podniesieniu miasteczka Sieniawy w powiecie 

jarosławskim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r. 749 
396-Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błąd zim , Mukrz 

i obszaru dworskiego WierzchIils w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem • 749 
397--Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Łosiny i obszaru 

dworskiego Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem . • 750 
398-Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic obszarów dworskich Ostrowi te 

i Dębowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem • 750 

391. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni,a 5 maj,a 1934 r. 

W sprawie wykonania arJ. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz 
innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyż-

szych. 

Na podstawie ,art. 13 ust.awy z dnia 18 marca 
1933 r. 'o p'ańsŁwowych stypendi,ach or,az innych for
mach pomocy dla młodzieży sz,kół wyższych (Dz. U. 
R. P. Nr. 25, poz. 207) zarządz,am co nast,ępuje: 

§ 1. Zwolnienie od obowiązku zwrO'tu nie
s,pł.aconych rat stypendjum (pożyczki) może nastąpić 
w przyp,adkach zupeł.nej niezamożnO'ści b. stypen
dysty (dłużnika), ,a mianowicie w razie braku ma
jątku i niemożności zarobkO'wania, przyczem stosun
ki majątkowe i zarobkO'we ,b. stypendysty (dłużnika) 
powinny być stwierdzone w drodze dochodzeń wla
ściwej władzyadministr'ac,ji ogólnej pierwszej ,in
stancji. 

§ 2. B. stypendyści (dłużnicy), ubiegający sJę 
o zwolnienie od ,ebowiązku zwrotu niespłaconych r,at 
stypendjum (peżyczki,), składają podania za pośred
nictwem wład~ tej szkoły, w której stypendjum (p,e
życzkę) otrzymali, nie później niż na ,dw.a miesiące 
pr'zed terminem najbliższej raty. 

W podanilach powinny być dokładnie wskazane 
sumy dłużne, daty O'trzymania stY'Pendjum (pożycz
ki), terminy płatności poszcze,góLnych rat oraz po
wody wystąpienia c zw.elnienie. Do pedań pewinny 
być z.ałączonezaświadczenia, stwierdzające istnie
nie w.arunków, wym~ganych do .zwolnienia. 

Wł.adza szkO'Lna prz,edstawia podania po spr,aw
dz,eniu i uzupełnieniu danych, dotyczących udz!iele
nych stypendj'ów (pożyci.ek), i po zaop.atrzeniu w swą 
opinję Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publ,ic,znego, które przesyła · je Ministerstwu 
Skarbu 'z wnioskiem o uwzględnienie w całości lub 
w części,bądź z wnioskiem o nieu'WIz,ględnienie. 

§ 3. Jeżeli kr'oki, :wszczęte cel,em ściągnięcia 
wier,zytelności z tytułu niespłaconych rat sty,pendjum 
(pożyczki), nie doprowadziły do ściągnięcia wierzy
telności, lub jeż.eli wszczynanJe tych kroków z uwa
gi na stan majątkowy dłużnika byłoby ,bezcelowe" 
może właściwa szkoła wystąpić do MinlsŁra Skarbu 

. za pośrednictwem Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i OŚWiiecenia Publicznego o umorzenie tej wier,zytel
ności. 

§ 4. W razie .zgody Ministerstwa Skarbu na 
umorzenie, w przypadkach, wymienienyoh w § 3, 
c lle chodzi o sumy przekraczające 5{)O zł, właściwa 
szkoła powinna utrzymywać sprawę w ewidencji 
prze'z okres trzech lat, przeprow,aclzać :pr~ynajmniej 
raz w cią.gu roku hadanie stanu majątkO'we,go dłuż-



748 Dziennik Ustaw. p·oz. 391, 392, 393 i 394. Nr. 45. 

n~ków i w miarę poprawy tego stanu z.arządz.ić 
ściągnięcie wierzytelności. 

§ 5. ROozporządzenie niniejs,ze wchodzi w ży
cie z ,dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

392. 
ROZPORZĄDZENIE MINlST.RA KOMUNIKACJI 

z dnia 8 maja 1934 r. 

w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów 
elektrycznych w miastach. 

Na podstawie art. 2 [ art. 4 p. 7 ustawy z dnia 
12 czerwca 1924 r. D zakresie &iałan,ia Ministra Ko
lei Zelaznych i o organizacji urzędów kOolejowych 
{Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) or,azart. 2rOozporzą
dzenia Prezydenta Rz,ec,zYPo,spOolitej z dnia 24 wrześ
nia 1926 r. w sprawie ustanOowienia urzędu Ministra 
K.omuil1ikaoj;i (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarzą
dzam co następuje: 

§1. Przepisy.o ruchu tramwajów elektrycz
nych w miastach, wprowadzone rozporządzeniem 
Ministra Komunikacji z dni.a 6 czerwca 1929 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 52, poz. 424) ulegają zmianom nastę
puj·ącym: 

w § 30 skreśla się lit. d) i 
po § 30 dodaje się § 39a o na.stępującem 

ł.emieniu: 
"Nie wolno przewoZlić w wagona,ch t.ramwajo

wy~h żwierza,t. 
Admitllistracj,a tramwlaju może pozwolić pod

ró.żnym na przewożeni,e za opłatą psów w wag.on,ach 
tramwaj.owych. 

Przepisy porządkowe, dotyc,zące przewozu 
psów, wydaje admiruslracja tramwaiu i p.odaje je do 
publiczne,j wiwomości 

Przepisy te powinny być opa,rte n.a następują
cych za'sadaoh: 

1,) psy przewożooe mają mieć nałoż.ony kaga
nieCi 

2) psy małe, trzymane przez podr,óżnych na 
r:ękach, mogą być przewożone wewnątrz 
wagonu i 

3) psy większe, trzymane na smyczy, mogą być 
przewożone tyLko na pomostach przyczep
nego wagonu, przytem w godzinach gdy 
niema znacznej frekwencji p.asażerów; go
dziny te powinny być podane do wiado
mości publicznej przez admini.strację tram
waju; 

4) nie wolno przewozić psów ch.orych ani ta
kich, które z powodu brudu i wyglądu mo
gą budzić w.str,ęt". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeni.a. 

Minister Komunikacji : M,. Butkiewicz 

393. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 16 maja 1,934 r. 

O rozciągnięciu przepisów policyjno budo,wlanych dla 
gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na 

obszarze województwa krakowskiego. 

Na podstawie art. 414 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzecolypospolitejz dnia 16 lutego 1928 r. 
op.rawie budowi,anem i zabudowaniu .osiedli (Dz; U. 
R P. Nr. 23, poz. 20'2) i art. 2 pkt. a rozporządz,enia 
Prezydenta Rzec.zypospolitej z dnia 21 maJa 1932 r. 
w sprawie zniesienia urzędu Ministra Rohót Publicz
nyóh (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) zarządz,am CoQ n.a
stępuje: 

§ 1. Prz.episy dla gmin miejskich, zaw.arte w 
art; 171'2 - 263 rozporządzenia o prawie budowlanem 
iz,a-budowaniu o,siedli z wyłączeniem p.ostanowień 
o .odLegJ.ościach, zawmtych wart. 178, 193.i 196 
i z zachow.aniem odnośnych pOIstanowień, zawartych 
WCllrt. 264, 265, 266, 267, 277, 278, 279, 281 i 282 te.gOoż 
rozporządzen,i.a, rozciąg.a się na niezaliczone w poc.zet 
miast następujące ,osiedLa na .ohszarze p.owiatu i wo
jewództw,a kr,akowskiego: 

1) BronoWlice Małe, 2) Bronowice Wielkie, 
3) Borek Fałęcki, 4) Czyży:ny, 5) Pwkoc:im, 6) Kobie
rzyn, 7) Łagiewniki, 8) Prądnik Biały, 9) Prądnik 
Czerw.ony, 10) Przeg.orzały, 11) Pychowice, 12) Rako
wice, 13) Witkowice, 14) Wola Duchack,a, 15) Wola 
JustoWlska. 

§ 2. R,ozrporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dn~em .o,głos,zenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

394. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 maja 1934 r. 

wydane w porozunueniu z Ministrem Sprawiedliwo
ści o zmianie granic miasta Sądowej Wiszni w po

wiecie mościskim, województwie lwowskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierp
nia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian gra
nic miejskic'h na Oobszarzeb. Królestw,a Galicj:i i Lo
domerji wraz z WieLkiem Księstwem Krakowskiem 
(Dz. U. R. P. Nr. 92. po,z. 719), w brzmieniu usłalo
nem rOozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany wła
SC1WOSCl niektórych władz w zakresie podziału ad
ministracyjnego Państwla (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz. 895), z.arządz.am co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Bortiatyn w powiecie 
mościskim, województwie lwowskiem ~łącza się 
parcele grunt.owe 5978/2, 5978/3, 5979/1, 5979/2, 
5980/1, 5980/2, 5980/3, 5981 /1, 5981/2, 5981/3, 5981/4, 
5983[1, 5983/2, 5983/3, 5984(1, 5984/2, 5984/3, 5985, 
5986, 5987, 5989/1, 5989/2, 5989/3, 599011, 599012, 


