
Poz. 33, 34 i 35 -------- Dziennik . Ustaw Nr 6 Str. 56 

Art. 30. Minister Opieki Społęcznej może 
w granicach ustawy niniejszej wydawać zarzą
dzenia, regulujące działalność izb lekarsko
dentystycznych, ich organów oraz instytucyj 
llrzy ~ich utworzonych. 

R o z d z i a ł VIII. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 31. Utworzenie pierwszych okręgo
wych izb lekarsko - dentystycznych i Naczel
nej Izby Lekarsko - Dentystycznej porucza się 
Ministrowi Opieki Społecznej, który w tym ce
lu wyznaczy, komisarza rządowego. 

Art. 32. Utworzenie okręgowych izb le
karsko - dentystycznych i Naczelnej Izby Le
karsko - Dentystycznej powinno być dokonane 
w ciągu 9 miesięcy po wejściu w życie ustawy 
niniejszej. 

Art. 33. Regulaminy i statuty okręgowych 
izb lekarsko - dentystycznych powinny być 
przedłożone Naczelnej Izbie Lekarsko - Denty
stycznej do zatwierdzenia najdalej w ciągu 6 
miesięcy po jej ukonstytuowaniu, regulamin 
i statut naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycz-

nej - w tym samym terminie Ministrowi Opie
ki Społecznej. Termin ten może być przez Mi
nistra Opieki Społecznej przedłużony. 

Art. 34. Przepisy art. 2'1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 wrześ
nia 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej 
(Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 712) stosuje się odpo
wiednio do praktyki lekarsko - dentystycznej. 

Art. 35. Przepisy ustawy niniejszej nie na
ruszają specjalnych pos.tanowień lub upraw
nień, przewidzianych w umowach międzynaro-
dowych. ' 

Art. 36. Wykonanie, ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Opieki Społecznej w po
rozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 37. Ustawa niniejsza wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym 
obszarze Państwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. 'Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 

Minister Opi'eki Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościalkowski 
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USTAWA 

z dnia 15 stycznia 1938 r. 

O zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczaniu na cele 
. kolejowe. 

Art. 1. Wprowadza się w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 
1934 r. o wywłaszczaniu na cele kolejowe (Dz. 
U. R. P. Nr 86, poz. 777) zmianę następującą: 

wart. 2 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 
,,(2) Prawo wywłaszczenia na cele kolejo

we służy również przedsiębiorcy, który uzyskał 
pozwolenie na budowę kolei użytku prywatne
go o silniku mechanicznym, jeżeli Minister Ko
munikacji w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych 
oraz Przemysłu i Handlu uzna, że budowa pro
jektowanej kolei lub istnienie wybudowanej już 

kolei są wskazane ze względu na wyższą uży
teczność" . 

Art. 2. 'Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrowi Komunikacji w porozumieniu 
z interesowanymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 
Minister Komunikacji: Ulrych 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 stycznia 1938 r. 

O ustaleniu właściwości teryt~rialnej i siedzib izb skarbowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów 

skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, 
poz. 499) zar~ądza się co następuje: 

, . 
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§ 1. Ustala się właściwQśćterytQrialną 
izb skarbQwych Qraz Qznacz.a się ich siedziby 
zgQdnie z wykazem, dQłączQnym dO' rQZp<Hzą
dzenia niniejszegO'. 

RównQcześnie tracą moc 
wszystkie przepisy w sprawie 

' rQzPQrządzeniem niniejszym. 

QbQwiązującą 
unormowanej 

§ 2. RQzPQrządzenie mmeJsze wchQdzi 
w życie z dniem l kwietnia 1938 r. 

PrezeR Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

L. p.1 

1. 

2.' 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

N a z w a 

Załącznik do rozp. Rady Min. z dnia 22 stycznia 
1938 r. (poz .. 35). 

Siedziba Właściwość terytorialna 

Izba Skarbowa w Białymstoku Białystok województwo białostockie 

" " 
Brześciu n. B. Brześć n. B. 

" 
pQleskie 

" " 
Grudziądzu Grudziądz 

" 
PQmQrskie 

" " 
Kielcach Kielce 

" 
kieleckie 

" fi KrakQwie Kraków 
" krakowskie 

Lublinie 
, 

Lublin lubelskie " fi " 
" " 

Lwowie Lwów 
" IWQwskie i tarnopolskie 

" " 
Łodzi Łódź 

" 
łódzkie 

" " Łucku Łuck " wołyńskie 

" " 
Nowogródku NQwogródek 

" nowogródzkie 

" " 
Poznaniu Poznań 

" 
poznańskie 

" fi ' Stanisławowie Stanisławów 
" 

stanisła wowskie 

fi fi Grodzka w Warszawie Warszawa miastO' Warszawa 

" " 
Okręgowa w Warszawie II województwo warszawskie 

" " w Wilnie Wilno " 
wileńskie 

36 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 14 stycznia .1938 r. 

o' wprowadzeniu w życie na pewnych obszarac h Państwa niektórych przepisów ustawy o nad
zorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. 

Na podstawie art. 15 ust. (3) ustawy z dnia 
5 marca 1934' r. o nadzorze nad hQdQwlą bydła. 
trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, 
poz. 349) oraz w związku z ustawą śląską z dnia 
15 czerwca 1936 r. Q nadzorze nad hQdowlą 
bydła, trzody chlewnej i Qwiec (Dz. U. śl. Nr 16. 
poz. 28) zarządzam co następuje: 

§1. Przepisy art. 6 - H, 12 ust. (1) pkt 1 
i ust. (2) ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nad-

zorze ' nad hQdowlą bydła, trzQdy chlewnej 
i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz . 349) wchQdzą 
w życie: 

1) w zast'osowaniu dO' bydła na 'obszarze: 
gmin: Chodów, Gruszów, IgQłQmia, Iwano

wice, KlimQntów, KQwala, KQzłów, Książ Wiel
ki, MichałQwice, Niedźwiedź, Nieszków, Pałecz
nica, Racławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Tczyca, 
Wawrzeńczyce, WielkQ-Zagórze, Miechów, PrO'
szowice i SłQmniki w powiecie miechowskim. 


