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§ 2. Cena sprzedażna gruntów wymienionych 
w § 1 wynosi 10 złotych za 1 m kw, czyli ogółem 
18.000 złotych i zostanie spłacona w 10 ratach, z któ
rych pierwsza płatna jest przy podpisaniu aktu kup
na - sprzedaży, następne zaś w ratach rocznych 
z oprocentowaniem, którego wysokość oznaczy Mi
nister Skarbu. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego, 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
przejęcia i nabycia przez gminę m. st. Warszawy 
gruntów, odstępowanych niniejszem rozporządzeniem, 
tudzież dalszego ich użytkowania, porucza się Mini
strowi Skarbu. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

926. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 13 listopada 1934 r. 

O organizacji i zakresie działania okręgowych władz 
celnych II instancji. 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r . o pra
wie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się 
co następuje: 

Okręgi i siedziby okręgowych władz celnych n in
stancji. 

§ 1. Okręgowe mi władzami celnemi H instancji 
są dyrekcje ceł, a mianowicie: 

Dyrekcja Ceł we Lwowie - na obszar woje
wództw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopol
skiego, wołyńskiego oraz krakowskiego z wyjątkiem 
powiatów: chrzanowskiego, bialskiego i żywieckiego, 

Dyrekcja Ceł w Mysłowicach - na obszar wo
jewództwa śląskiego oraz powiatów: częstochowskie
go, zawierciańskiego i będzińskiego w województwie 
kieleckiem oraz powiatów chrzanowskiego, bialskie
go i żywieckiego w województwie krakowskiem, 

Dyrekcja Ceł w Poznaniu - na obszar woje
wództw pomorskiego i poznańskiego oraz powiatu 
wieluńskiego w województwie łódzkiem, 

Dyrekcja Ceł w Warszawie - na obszar m. st. 
Warszawy i województw: wileńskiego, nowogródz
kiego, białostockiego, poleskiego, lubelskiego, war
szawskiego, łódzkiego z wyjątkiem powiatu wieluń
skiego oraz województwa kieleckiego z wyjątkiem 
powiatów częstochowskiego, zawierciańskiego i bę
dzińskiego, 

Dyrekcja Ceł w Gdańsku - na obszar W. M. 
Gdańska. 

Organizacja i zakres działania Dyrekcyj Ceł we Lwo
wie, Mysłowicach, Poznaniu i w Warszawie. 

§ 2. Dyrekcje ceł dzielą się na wydziały: 
ogólny, celny i rachunkowo-kasowy. 

§ 3. (1) Wydział ogólny załatwia sprawy oso
bowe, organizacyjne i gospodarcze dyrekcji ceł i pod;. 
ległych dyrekcji urzędów, rozpatruje projekty umów 
z przedsiębiorcami co do robót i dostaw, prowadzi 
ogólny spis inwentarza, sprawdza pod względem me
rytorycznym i cyfrowym rachunki gospodarcze, ze
stawia preliminarze budżetowe, dotyczące wydatków 
osobowych i rzeczowych, ,załatwia sprawy karne 
skarbowe, przewidziane w ustawie karnej skarbo
wej, kieruje obroną interesów skarbowych w sądach 
w sprawach karnych skarbowych, wykonywa nadzór 
nad prawidłowem załatwianiem spraw karnych przez 
urzędy celne, przedstawia wnioski o asygnowaniu na
gród za przyczynienie się do wykrycia przestępstw 
skarbowych oraz czuwa nad należytem ściąganiem 
grzywien. 

(2) Wydział ogólny załatwia ponadto sprawy 
ogólne, nienależące do zakresu działania innych wy
działów. 

§ 4. Wydział celny załatwia sprawy związane 
z ruchem osobowym i towarowym przez granicę cel
ną oraz z odprawą celną osób i towarów, bada pra
widłowość załatwienia przechodzących przez grani
cę celną przesyłek towarowych, sprawdza prawidło
wość wymiaru i poboru należności celnych i innych 
oraz sprawuje nadzór nad ściąganiem ujawnionych 
niedoborów. 

§ 5. Wydział rachunkowo - kasowy sprawdza 
pod względem formalnym i cyfrowym rachunki ad
ministracyjne dyrekcji oraz podległych urzędów, wy
stawia zlecenia wypłaty, prowadzi ewidencję oraz 
asygnuje uposażenia służbowe personelu okręgu dy
rekcji, tudzież inne należności perjodyczne, przepro
wadza systematyczną cenzurę rachunkową ksiąg 
i dowodów rachunkowo-kasowych, prowadzi rachun
kowość dochodów i wydatków budżetowych oraz sum 
obrotowych i depozytowych, tudzież sporządza ze
stawienia i wszelkie sprawozdania rachunkowo-ka
sowe. 

§ 6. (1) Na czele dyrekcji ceł stoi dyrektor ceł. 
Dyrektor ceł podlega pod względem osobowym i służ
bowym Ministrowi Skarbu. 

(2) Zastępcę dyrektora ceł wyzuacza Minister 
Skarbu, po wysłuchaniu opinji dyrektora. 

§ 7. Do dyrektora ceł należy kierownictwo 
i nadzór nad działalnością dyrekcji ceł. Dyrektor ceł 
jest odpowiedzialny za prawidłowy bieg czynności 
urzędowych zarówno w samej dyrekcji ceł jak i w 
podległych mu urzędach. 
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§ 8. (1) Na czele wydziału stoi naczelnik wy
działu. 

(2) Do zakresu działania naczelnika wydziału 
należy: 

1) kierownictwo i nadzór nad pracami wydziału, 
2) nadzór służbowy nad urzędnikami wydziału 

i przydział spraw, 
3) referowanie spraw i stawianie wniosków 

wydziału, 
4) załatwianie spraw w zakresie przekazanym 

przez dyrektora. 

§ 9. Do zakresu działania dyrekcyj ceł nale
ży orzekanie: 

1) w pierwszej instancji - w sprawach nieza
strzeżonych Ministerstwu Skarbu, anienależących 
do zakresu działania urzędów celnych, . 

2) w drugiej i ostatniej instancji - w sprawach, 
należących do zakresu działania podległych im urzę
dów z wyjątkiem orzecznictwa taryfowego, które na
leży do wyłącznej kompetencji Ministerstwa Skarbu. 

§ 10. Ilość oddziałów w wydziałach, szczegó
łowy podział czynności oraz regulamin ustali Mini
ster Skarbu. 

Organizacja i zakres działania Dyrekcji Ceł 
w Gdańsku. 

§ 11. (1) Organizacja Dyrekcji Ceł w Gdańsku 
jest rzeczą Senatu Wolnego Miasta Gdańska, który 
ma prawo i obowiązek zorganizowania na swoim ob
szarze służby celnej w wykonaniu polskiego prawo
dawstwa i obowiązujących umów oraz decyzyj. 

(2) Dyrekcja Ceł w Gdańsku ma taki sam zakres 
działania jak inne okręgowe władze celne II instan
cji (dyrekcje ceł) z uwzględnieniem umownego stanu 
prawnego. 

§ 12. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
tycie z dniem 1 grudnia 1934 r. 

(2) Jednocześnie tracą moc obowiązującą: roz
porządzenie Ministra Skarbu ~ dnia 29 kwietnia 
1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dziel
nicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju 
władz i urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy 
pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 244), rozporządze
nie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. 
w przedmiocie ustanowienia Dyrekcyj ceł, jako okrę
gowych władz II instancji na obszarze b~ zaboru ro
syjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 846), 
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 
1923 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania 
Dyrekcyj Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego 
i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 258). 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minister Skarbu: Wf. Zawadzki 

927. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 listopada 1934 r. 

o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania 
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" za sto

warzyszenie wyższej użyteczności. 

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzy
szeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. 808) zarządza się co następuje: 

§ 1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Popiera
nia Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" w 
Warszawie, wciągnięte do rejestru stowarzyszeń Ko
misarjatu Rządu m. st. Warszawy dnia 1 czerwca 
1933 r. pod Nr. 87, zostaje uznane za stowarzysze
nie wyższej użyteczności. 

§ 2. Równocześnie powyższemu stowarzy
szeniu nadaje się statut, który będzie ogłoszony w 
Monitorze Polskim. 

§ 3. Wykonanie rozporządZ\enia nin~ejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publi~znego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ~ dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Minis,trów: L. Kozłowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Marjan Zyndram-Kośdałkowski 

928. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 31 października 1934 r. 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
w sprawie uprawnień rządowych na wytwarzanie, 
przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energji 

elektrycznej. 

Na podstawie art. 5 i 22 ustawy elektrycznej 
z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 277) 
oraz art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 21. marca 1932 r. w sprawie zniesienia 
urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. 
Nr. 51, poz. 479) zarządza się co następuje: 

§ t. Uprawnienia rządowe, przewidziane 
wart. 1 i 11 ustawy elektrycznej. powinny uzyskać 
następujące zakłady elektryczne: 


