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683. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 sierpnia 1934 r. 

o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzecze
niu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lip
ca 1934 r. dLa wszysHdch robót budowlanych na ob-

szarze m. st. V/arszawy. 

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezyden'" 
ta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r, 
o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do za'" 
łatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodaw", 
cami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. 
R. P. Nr. 82, poz. 604) zarządza się co następuje: 

§ 1. Orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Roz
jemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. 
st. 'Y/arszawy z dnia 17 lipca 1934 r., zatwierdzonemu 
zarządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 
24 lipca 1934 r. (Monitor Polski Nr. 167, poz. 222), 
nadaje się moc powszechnie obowiązującą dla 
wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. 
Warszawy oraz miejscowości: Okęcie - Lotnisko. 
Boernerowo- Babice i Fort Bema. 

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

Prezes Rady Ministrów: w z. Wł. Zawadzki 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski 

((Ś4~1 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 26 lipca 1934 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o zmianie granic okręgu ochrony sani

tarnej Zab:opanego. 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 marca 
1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 254), 
zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 331), oraz art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy 
i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr. 52. poz. 493) za-
rządza się co następuje: . 

§ 1. § 2 rozporządzenia Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 1 października 1924 r. o ustale
niugranic ochrony sanitarnej w uzdrowiskach, po
siadających charakter użyteczności publicznej. Cie-

chocinku i Zakopanem (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 848J. 
otrzymuje następujące brzmienie: 

"Granice okręgu ochrony sanitarnej uzdrowi
ska Zakopane pokrywają się z granicami terytorjal
nemi miasta Zakopane." 

§ 2. Rozporządzenie mmejsze ·wchodzi w i.y
cie w 14 dni po ogłoszeniu. 

Minister Opi'cki Społecznej: Jerzy P ador kowski "!' 

685. 
ROZPORZĄDZENIE . 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
. ' ( . 

z dnia 26 lipca 1934 r. 

w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na 
twardziel (Rhinosclcroma). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych 
oraz innych ch~rób, występujących nagminnie (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 402) i art. 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. 
o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Mini
strowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. 
Nr. 52, poz. 493) zarządzam co następuje: 

, t 
§ 1. Moc obowiązującą rozporządzeni~ · z:dnia 

12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania 
zachorowań na twardziel . (Rhinoscleroma) (Dz. U. R. 
P. Nr. 52, poz. 439),. przedłużoną ostatnio rozporządze
niem z dnia 25 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, 
poz. 105) do dnia 28 lipca 1934 r .• przedłuża się na 
dalsze 6 miesięcy. 

§ ·2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie 
z dniem ogłoszenia . . , . 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy. Paciorkowski 

686. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 

z dnia 27 lipca 1934 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o ustaleniu wzoru statutu Rybackiego 

Związku Ochronnego. 

Na podstawie art. 74 ustawy o rybołówstwie 
z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35. poz. 357). 
zarżądzam co następuje: 


