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naIizacji, gospodarki leśnej i turystyki, oraz na wydawaniu na żądanie władzy wojskowej potrzebnych
zarządzeń i opinij, jak również na dostarczaniu poh 'zebnych informacyj.

na podstawie art. 1 ust. (2) ustawy Z dnia 28 stycznia
1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych lDz. U. R. P. Nr.
poz. 124).

§ 2. (1) W zakresie wydawania zarządzeń,
miejscowe cywilne władze rządowe i samorządowe
w obszarach warownych i rejon:::tch umocnionych
wydają na wniosek władzy wojskowej w ramach
obowiązujących przepisów zarządzenia, dolyczące
spraw:
1) organizowania . obrony
przeciwlotniczej
i przeciwgazowej oraz obrony przeciwpo-

§ 4. W zakresie dostarczania informacyj, miejscowe cywilne władze rządowe i samorządOWE; w obszarach warownych i rejonąch umocnionych ud~ie·
lają władzy wojskowej na jej żądanie informacyj, do-

l'.

tyczących:

1) r!1chu społeczne~o - w kwestjach, mąiĄ"
cych znaczenie dla utrzymania stanu obronności obszaru warownego lub rejonu umoc·
nionego;
2) działalności stowarzyszeń, rozwijających ją
w granicach obszaru warownego lub rejonu umocni<mego;
3) sytuacji i działalności w dzied~inię przemysłu i handlu;
4) miejscowych
zasobów
aprowizacyjnych
i materjałowych oraz stanu zasobów i możliwości
eksploatacyinych
mięjscowych
środków komunikacyjnych .

żarowej;

2) wycofywania władz, ludności i mienia;
3) zaopatrzenia ludności w niezbędne artykuły pierwszej potrzeby;
4) lecznictwa, higjeny i zdrowotności publicznej;
5) planów zabudowania osiedli miejskich i wiejskich oraz planów regjonalnych;
6) wyda wania i cofania pozwoleń na zawodo. we handlowanie bronią i amunicją oraz kontrolL wykonywanej nad tym handlem;
7) wydawania i cofania pozwoleń na po'siadanie i noszenie broni;
8) komunikacji powietrznejj
9) zezwalania na zakładanie, utrzymywanie
oi eksploatację stacy; racHotelegraficznych
i radiotelefonicznych, tak nadawczych, jak
odbiorczych;
10) że~)ugij
11) rybołówstwa;
12) wykonywania kontroli nad przestrzeganiem
nakazów i zakazów, wynikających z ograniczeń, wprowadzonych na podstawie art. 1
ust. (2) ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r.
o stosunkach prawnych w obszarach warownych i. rejonach umocnionych (Dz. U. R.
P. Nr. 19, poz. 124).
(21) W sprawach, dótyczących porzątdlru i hezpieczeilstwa publicznego, miejscowe cywilne władze
rządowe i samorządowe współdziałają z władzą wojskową w zapobieganiu i zwalczaniu w granicach obowiązujących
przepisów poczynań, zagrażających
utrzymaniu zdolności obronnej obszaru warownego
lub rejonu umocnionego, w szczególności przez:
1) przygotowanie organizacji bezpieczeństwa,
2) niooozwalanie na odbywanie zebrań, urzą
dzanie widowisk i słuchowisk,
3) rozwiązanie względnie zawieszanie działal
ności stowarzyszeń,

zarządzanie konfiskaty druków,
jeśli działalność tych stowarzyszeń, albo te
widowiska, słuchowiska i druki zagrażają
zdolności

obronnej.

rozporządzenia ninielszel!o
Minislrom: Spraw Woiskowych i Spraw
Wewnętrznych oraz innym inler.e sowanym ministrom, we właściwym każdemu z nich zakresie dzia-

§ 6. Wykonanie

porucza:

się

łania.

§ 7.
cie w dwa

Rozporządzenie niniejsze
.mie'S~ące po o, głoszeniu.

zebrania,
utrzyma.

wchodzi w

ży

PreZll'JS Rady Min~trów: L. K ozlowski
Minister Spraw Wewnętrznych:
Mar;an Zynclram-K ościalkowskl
Minister Spraw Wojskowych: J. Pilsud~ki

22t.
ROZPORZĄDZENIE

4)

niu

§ 5. Dowódca obszaru warownego względnie
dowódca okręgu korpusu (równorzędnego okręgu _terytorjalnego), w którego okręgu położony jest rejon
umocniony, reguluje wzajemną współpracę władz,
wymienionych w § 1, w zakresie, określonym w roz·
POr2;ądzeniu niniejszem,' na zebraniach naczelników .
miejscowych cywilnych władz i urzędów państwo
wych oraz samorządlJwych, które zwołuje w miarę
potrzeby po porozumieniu oZ wojewodą.

MJNISTRA SKARBU W 1'0-

ROZUMIEN1U l MINISTRAMI SPRAW WEWNĘ
TRZNYCH ORAZ ROLNICTW A I REFORM
ROLNYCH
z dnia 13 kwietnia 1935 r.

§ 3. W zakresie wydawania opinji, miejscowe
cywilne władze rządowe i samorządowe w obszarach warownych i rejonach umlJcnionych opinjują
prośby O zezwolenie na wykonywanie praw wła.
sności ,do nieruchomości lub innych praw, zWiąza
nych z nieruchomością, wnoszone przez osoby, który~ prawa u1.e.tł y Q.g[ani~lIlt :w:ptOWa.~Olly~

O

ustalaniu stopy procentowe;
nych.

pożyczek

budowl.

Na podstawie art. 40 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowię Uliil.St (D~. U. R. P. Nr. 42. po~. 372), z~enip-
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nego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z .dnia 15 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz.
481) zarządza się co następuje:

Nr. 28.

które jako pożyczki krótkoterminowe zosŁały przyznane po dniu wejścia
w życie rozporządzenia niniejsze,go. dłużnik
pokrywa 4 %. pozostałą zaś część pokrywa
§ 1. § 17 rozporządzenia Ministra Skarbu w
za dłużnika Skarb Państwa z Pańs{wowego
porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych,
Funduszu Rozbudowy Miast.
Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 li· ··
Opłaty na rzecz instytu'Cf1j finansowych. przestopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia · widziane wart. 20 rozporządzenia Prezydenta RzePrezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia czypospolitej o rozbudowie miast. obciążają dłużnika.
1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz.
Bank Gospodarstwa Krajowego. konwertując
913). zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu
pożyczki
krótkoterminowe na długoterminowe w livi porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych
stach
zastawnych
i obligacjach. będzie przyjmował je
ora-z Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca
19.33 r. (Dz. U . R. P. Nr. 26, poz. 220) otrzymuje od dłużników według wartości nominalnej. papiery
wartościowe zaś skupione będą przez Państwowy
brzmienie następujące:
Fundusz Budowlany po kursie giełdowym lub usta,,§ 17. Oprocentowanie pożyczek budowlanych lonym przez Ministra Skarbu. przyczem różnica kursowa zostanie pokryta przez Skarb Państwa z Pań
będzie wynosiło:
stwowego Funduszu Rozbudowy Miast.
a) przy kredycie krótkoterminowym ora'z ,p rzy
Przy konwersji pożyczek krótkoterminowych
kredycie gotówkowo-amortyzacyjnym na
pożyczki
długoterminowe w gotówce. suma nomistopę procentową jaką łącznie z dodatkiem
administracyjnym dla Banku Gospodarstwa nalna tych ostatnich pożyczek równać się będzie
sumie pożyczek krótkoterminowych. Gdyby Bank
Krajowego ustali Minister Skarbu;
b) przy kl"edycie w listach zastawnych i obli- Gospodarstwa Krajowego. na podstawie udzielonych
gacjach budowlanych oprocentowanie bę pożyczek długoterminowych w gotówce. emitował
dzie równe oprocentowaniu listów zastaw- następnie listy zaslawne albo obligacje budowlane,
nych i obligacyj budowlanych Banku Gos- to papiery te przejmie Państwowy Fundusz Budopodarstwa Krajowego; przy pożyczkach wlany na pokrycie swych wierzytelności po kursie
giełdowym lub ustalonym przez Ministra Skarbu,
długoterminowych w gotówce •. które mogą
stanowić podkład dla
przyszłych
emisyj a różnicę kursową pokryje Skarb Państwa z Pań
tego Banku będzie równe oprocentowaniu stwowego Funduszu Rozbudowy Miast".
przyjętemu
dla tego rodzaju pożyczek
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w typrzez
Bank Gospodarstwa Kraiowego,
przyczem we wszystkich przypadka'Ch w cie z dniem ogłoszenia.
punkcie niniejszym wymienionych dłużnik
,p okrywa 3% lub ~dy chodzi O konwersję Minister Skarbu: WI. Zawadzki

Warszawa. Drukarnia

Państwowa. Tłoczono

pożyczek.

z polecenia Ministra Sprawiedliwo'cL

75946

Cena 40 gr
Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwart~lnie (32 zł rocznie). Wladze. urzędy i instytucje państwowe
oraz władze samorządu terytorjalne~o opłacają 6 zł kwartalnIe (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowe~o. Prenumeratę wpłacać należy z~óry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku.
Zamówienia na .prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszcze~ólnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych
niezwłocznie po otrzymaniu następne~o kolejne~o numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłllŚciwie nie
awz~lędnia li..
Wsz.lkl. wpłat, . . Da. U. R. P.W'Rosit aależ, la,olredllic:tw•• P. 1:. O. Ra kORto czekowe Adm. Dl. Ustaw 30-130.

