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ZaznajomiwSz~ się z powyższą konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości, 
jak i każde z postanowi~ń w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona 
i przyrzekamy, że będzię niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czJgo wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawij , dnia 5 sierpnia 1934 r. 
! (-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 

(-) L. Kozłowski 

Minister Spraw Zagranicznych 

(-l Beck 

218. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 marca 1935 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Wielką Brytanją o wza
jemnem uznawaniu okfętowych świadectw pomiaro wych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 

! 1934 ~ 
Podaje się ni9iejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 8 konwencji między Polską a Wielką 

Brytanją o wzajemnem tJznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących 
pomi~ru tonna,żu ~tatkó~ h~?dlow~ch! podpisanej w Warsza.wie ~nia 16 kwietnia 1934 r., dokumenty ratyfi
kacYJne powyzsze) konwfnCJl wymle:uone zostały w LondYOle dOla 21 marca 1935 r. 

I
I Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

I 
I 

I 

~19. 
ROZPORZĄDZENI~ RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 gt udnia 1934 r. 

o wprowadzeniu ograniciZeń w obszarze warownym 
~ilno. 

Na podstawie art. I 1 ust. (2) ustawy z dnia 
28 stycznia 1932 r. o sto~unkach prawnych w obsza
rach warownych i rejoną.ch umocnionych (Dz. U. R. 
P. Nr. 19, poz. 124) zarfądza się co następuje: 

,§ 1.. W:' obs~arze ~arowny?t Wilno wprowa
dza SIę ogramczeOla pra~; rodzaJ 1 zakres tych ogra
niczeń określają § 2 - ~. 

§ 2. Zabrania się I przeptowadzania bez ze
zwolenia lub zlgody wład~y wojskowej następujących 
budów lub robót: I 

l) wznoszenia nO\fYch budowli nadziemnY'ch 
oraz usuwania lub zmiany istniejących, jako to: bu
dowli mieszkalnych, gos~odarczych, przemysłowych, 
społecznych (teatrów, s~kół, zakładów leczniczych, 
obserwatorjów, kOŚCiOł~O' dzwonnic) oraz wszel
kich wieżowych konstru cyj; 

2) dokonywania no ych budowli podziemnych 
oraz usuwania lub zmiany istniejących, jako to: 
piwnic, tuneli, zbiorników, studzien i t. p.; 

3) zakładania nowycn ulic lub dróg, a to tak co 
do ich szerokości i kierunku, jak i rodza1u nawierz
ohni, oraz usuwania lub z.miany istniejących; . 

4) budowy nowych oraz usuwania lub zmiany 
istniejących budów: sieci kanalizacyjnej, wodociągo
wej, oświetleniowej, rurociągów, sieci telefonicznej 
lub telegraficznej podziemnej i napowietrznej oraz 
urządzeń przedsiębiorstw komunikacyjnych w mia
stach, z wyjątkiem połączeń nieruchomości z ogólną 
siecią kanalizacyjną i wodociągową oraz wewnętrz.
nych urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
oświetleniowych, telefonicznych i telegraficznych w 
lokalach zamkniętych; 

5) budowy oraz przebudowy stałych linij kole
jowych (normalnotorowych i wąskotorowych), budo
wy mostów, wiaduktów i estakad (pomostów wyso
kich dla celów komunikacyjnych) i t. p.; 

6) budowy nowych oraz usuwania lub zmiany 
istniejących budów wodnych, jako to: portów, przy
stani, grobli, tam, stawow, rowów oraz urządzeń od
wadniających lub nawadniających; 

7) budów, dotyczących wszelkich trwałych 
zmian powierzchni terenu (obniżających lub podwyż:' 
szaiących teren) jako to: urządzania i prowadzenia 
kamieniołomów, kopalni gliny lub piasku, tworzenie 
wykopów lub nasypów oraz ogrodzeń trwałych (be
tonowych, żelaznych i t. p.) ponad metr wysoko-
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ści - oraz zmiany lub usuwania budów takich, już 
istniejących i 

. 8) zalesiania i zadrzewiania terenl\1 oraz wszel-
kich zmian zalesieil i zadrzewień już istniejących; 

9) dokonywania pomiarów lub zdjęć topogra
ficznych i fotograficznych zarówno terenu, jak i urzą
dzeń warownych. 

§ 3. (1) Na narbycie prawa: własności, posiada
nia, rozrządzania, zabudowy i użytkowania nieru
chomości oraz prawa służebności na nieruchomoś
ciach, - w inny sposób, niż przez rozporządzenie na 
wypadek śmierci lub spadkobranie usta.wowe, nastę
pu j ące osoby powinny uzyskać zezwolenie władzy 
wojskowl::j : 

1) cudzoziemcy i cudzoziemskie osoby prawne, 
21 . osoby prawne, maiące siedziby na obszarze 

Państwa Polskiego, których władze składają się 
choćby w CZęŚCi z cudzoziemców, 

3) obywatele polscy, skazani za zbrodnię stanu, 
przestępstwo umyślne przeciw interesom zewnętrz
nym Państwa i stosunkom międzynarodowym lub 'Za 

przestępstwo umyślne, przewidziane w rozporządze
niu -Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika .1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko 
bezpieczeństwu Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 851). 

(2) W przypadku na:bycia prawa (ust. (1)) bez 
zezwolenia, władza wojskowa może wezwać nabyw
cę do zbycia prawa w terminie sześciu miesięcy, li
cząc od dnia wezwania, osobie, która prawo to mo
że nahyć bez zezwolenia, wymaganego ust. (1), lub 
na nabycie jego uzyskała to zezwolenie, a · w razie 
nieur:zynienia zadość wezwaniu w tym terminie -
wystąpić do sądu o unieważnienie a:ktu nabycia. 

§ 4. (1) Dla zachowania prawa. (§ 3 ust. (1)), 
nabytego przez rozporządzenie na wypadek śmierci, 
osoby, wymienione w § 3 ust. (1) pkt. 1) - 3), po
winny uzyskać zezwolenie władzy wojskowej. 

(2) W przypadku niewniesienia prośby o udzie
lenie zezwolenia w terminie dwunastu miesięcy od 
dnia przyjęcia spadku oraz w przypadku odmowna
go załatwienia prośby, stosuje się odpowiednio prze
pisy § 3 ust. (2). 

§ 5. (l) Na wzięcie w najem lub dzierfawę 
D,ieruchomości (pomieszczeń) osoby, wymienione w 
§ 3 ust. (1) pkt. 1) - 3), powinny uzyskać zezwole
nie władzy wbjskowej. 

(2) W przypadku wzięcia w najem lub dzierża
wę nieruchomości (pomieszczeń) bez zezwolenia 
(ust. (1)). władza wojskowa może zażądać od najem
cy lub dzierżawcy rozwiązania umowy, wyznaczając 
mu w tym celu odpowiedni termin sŁosownie do za
chodzących okoliczności. 

(3) W przypadku nierozwiązania umowy w wy
znaczonym terminie, trad ona ważność z upływem 
lejO terminu z mocy prawa. 

§ 6. Osoby niewymienione w § 3 ust. (1) 
pkt. 1) - 3) mogą brać w najem lub dzierżawę nieru
ohomości (pomieszczenia) bez potrzeby uzyskania ze-

zwolenia władzy wojskowej. Przepisy § 5 ust. (2) 
i (3) stosuje się jednak odpowiednio. 

§ 7. (1) Władza wojskowa może uzależnić po
byt lub zamieszkanie poszczególnych osób w obsza
rze warownym od uzyskania przez te osoby zezwo
lenia władzy woiskowej. 

(2) Cudzoziemcom oraz osobom, wymienionym 
w § 3 usL (1) pkt. 3), może władza wojskowa w po
rozumieniu z wojewodą zabronić czasowe'go lub sta
łego pobytu albo zamieszkiwania w granicach ob
szaru warownego. 

§ 8. Przepisy § 5 i 7 nie mają zastosowania 
w obrębie miasta Wilna do przedstawicieli dyploma
tycznych i konsularnych państw obcych, dopuszczo
nych do pełnienia czynności urzędowych, i do przy
dzielonych im urzędników zawodowych wraz z rodzi
nami, jeżeli są obywatelami państwa wysyłającego 
i z zastrzeżeniem wzajemności w analogicznych 
przypadkach. 

§ 9~ Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w poro
zumieniu z interesowanymi ministrami. 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w dwa miesiące po ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

220. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 grudnia 1934 r. 

O stosunku władz wojskowych do miejscowych cy
wilnych władz rządowych oraz samorządowych w 

obszarach warownych i rejonach umocnionych. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 stycznia 
1932 r. o stosunkach prawnych w obsza.rach warow
nych i rejonach umocnionych (Dz. U. R. P. Nr. 19. 
poz. 124) zarządza się co następuje : 

§ 1. (1) Stosunek władzy wojskowej do miej
scowych cywilnych władz rządowych i samorządo
wych w obszarech warownych i rejonach umocnio
nych opiera się na zasadzie ścisłej współpracy tych 
władz z władzą wojskową w sprawach utrzymania 
oraz usprawnienia stanu obronności tych obszarów 
i rejonów. 

(2) Współpraca ta polega w szczególności na 
uzgadnianiu z władzą wojskową zamierzeń, mogą
cych mieć wpływ na obronność obszaru warownego 
lub rejonu umocnionego, a dotyczących przede
wszystkiem: parcelacji, meljoracji, scalania, zabudo
wy, elektryfikacji, sieci wszelkiej komunikacji. sieci 
łączności, urządzeń kopalnianych, wodociągów, ka-


