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1) wart. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Za
kres działania Komisarza Rządu w Gdyni ob ej-' 
muje prawa i obowiązki przełożonego gminy i 
starosty grodzkiego."; 

2} art. 7 otrzymuje brzmienie: 

"Rada . miejska m. Gdyni składa się z · 48 
członków, z których 32 pochodzi z wyborów, 
16 zaś mianuje i odwołuje Minister Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Prze
mysłu i Handlu. 

Zarząd miejski składa się z Komisarza 
Rządu, jego zastępcy oraz 5 ławników z wy
boru·"i 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Komisarz Rządu i jego zastępca otrzymu
je z funduszów gminy miejskiej m~ Gdyni do
datki pienięzrie w wysokości, określonej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu."; 

4) wart. 10 część pierwsza ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

"Rozporządzenie DlDle)SZe wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 29 
listopada 1943 r.". 

Art. ~. Wybory do nowej rady miejskiej bę
dą zarządzone z chwilą wejścia w życie ustawy 
niniejszej. Dotychczasowa rada miejska prze
staje urzędować z chwilą ukonstytuowania się 
nowej rady miejskiej, powołanej na podstawie 
niniejszej ustawy. 

Art. 3. . Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi ' Spraw W~wnętrznych 
oraz innym właściwym ministrom. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 29 listopada 1938 r. 
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191 
USTA W A 

z dnia 31 marca 1938 r. 

o pozba.wian~u obywatelstwa. 

Art. 1. Obywatel polski, przebywający za 
granicą, może być pozbawiony obywatelstwa 
polskiego, jeżeli: 

a} działał za granicą na szkodę Państwa 
Polskiego lub 

b) przebywając nieprzerwanie za granicą 
co najmniej przez lat 5 po powstaniu 
Państwa Polskiego, utracił łączność 
z państwowością polską lub 

cJ przebywając za granicą, nie powrócił do 
Polski w oznaczonym terminie na we
zwanie urzędu zagranicZnego Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

Art. 2. (1) Orzeczenie o pozbawieniu oby
watelstwa polskiego wydaje Minister Spraw 
Wewnętrznych mi wniosek Ministra Spraw Za-
granicznych. . 

(2) Orzeczenie to nie wymaga uzasadnienia 
i jest natychmiast wykonalne . 

(3) Orzeczenie . to podlega zaskarżeniu do 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 

. Art. 3. (1) Utrata obywatelstwa polskiego 
męża rozciąga się na jego ż9nę , zaś ojca (nieślu
bnej matki) - na jego (jej) dzieci w wieku do 
lat 18, jeżeli osoby te przebywają za granicą 
i nie zostały w orzeczeniu o poZbawieniu wy
łączone spod utraty obywatelstwa. 

(2) Wyłączenie żony i dzieci może nastąpić, 
jeżeli . z całokształtu stost1nków życiowych wy
nika, że nie pozostawały one w faktycznej 

wspólności małżeńskiej , bądź rodzinnej z mę
żem, bądź ojcem (nieślubną matką) i nie zac·ho
dzą co do nich okoliczności, przewidziane w 
art. 1 ustawy niniejszej. 

Art. 4. Obywatelstwa polskiego można 
pozb;l.wić również samoistnie żonę obywatela 
polskiego , jeżeli z całokształtu jej stosunków 

. życiowych wynika zerwanie faktycznej wspól-
ności małżeńskiej i jeżeli zachodzą co do ni'ej 
okoliczności, przewidziane wart. 1 ustawy ni
niejszej. 

Art. 5. (1) Osoby, które zostały pozbawione 
obywatelstwa pol~kiego na podstawie art. t 
lit. a} ustawy niniejszej, nawet po uzyskaniu ob
cego obywatelstwa, mogą jedynie za uprzednią 
zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych przeby
wać czasowo na obszarze Państwa Polskiego. 

(2) Kto wbrew powyższemu przepisowi 
przebywa na obszarze Państwa Polskiego, ule
ga karze więzienia do lat 5 i grzywny. 

Art. 6. Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

Art. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
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