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publicznych, przy czym pojazdy mechaniczne 
osobowe, posiadaLące do 6 miejsc dla podró:t .. 
nych oraz pojazdy mechaniczne ciętarowe po~ 
winny mieć przynajmniej jedno koło zapasowe 
z oiumhmiem. -

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życ)ie z dniem ogłoszenia . 

Minister Komunikacji: UIT~(:h 
Miniatar Skarbu: E. Kwiatkowski 

8&4 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 8 patdziernika 1938 r. 

o zmianie w organizacji niekt6rych tU'zęd6w celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Cel 
w ~arszawie. . 

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 patdziernika 
1933 r. o prawie .celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, · 
poz. 610) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustanawia się w Białymstoku Od
dział Urzędu Cel~ego w Białymstoku pod 1I:a
zwą "Oddział Urzędu Celnego w Białymstoku
Poczta". 

I 2. Do zakresu działania utworzonego 
oddziału .(§ l) należy odprawa celna prz •• yłek 
pocztowych w przywozie i wywozie. 

I 3. Znosi się Oddział Urzędu Celnego 
wGrajewie - Poczta. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W 
życie z dniem 1 listopada 1938 r. 
'Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

855 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH • 

z dnia 12 !października 1938 r. 

O IIIJOWał.nWtł'll Komhana Rzą.cbl W Gdyal do . wyclawaDta zeZwoleń Da ubrw-l .. clzteriawę, 
1IŻytkowame lab zanąd Dierucbom.ośd. 

, Na podstawie art. 4 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 liJStopada 
1930 r. o ustrojIU: miasta Gdyni (lDz. U. R. P. 
Nr BO, paz. 630.) zarządzam co na.stępuje: 

§ 1. Kompeten-cje Wojewody Pomorskie
go, okre~one w § l roZ!porządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu, 
Sp rawiedłiiw06ci , Komunikacji oraz Rolnictwa 
i Reform Rolny,cb w sprawie wykonania roqlO-

rządzenia Prezydenta Rzecz}"Pospolitej o gra
ni·cach Państwa. (iDz. U. R. P. Nr 12, poz. 84), 
w o,dniesieniu do nieruchomości, położonych na 
terenie powi'atu mie,jskiego w Gdyni, przekazuje 
się Komisarzowi Rządu w Gdyni. 

§ 2. Rozporządzenie ninie}~ze wchodz,i w 
iy:cie z dniem l Ustopada 1938 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

&&8 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRóWi SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SPRAJWlEDLIWOśCl1 SKARBU 

z dni,a 13 października 1938 r. 

w .awie udziału ZW1iąZk6w samorządu · terytoria~nego w pokrywaniu koszt6w utr~ym8Dia są
dów pracy na obszarze województw pomat1skiego i pomorskie~ oraz g6rDOŚląlkleJ c~cI wo-:. 

, jew6dztw8 śląskiego. 

Na podlstawie art. 48 § 4 prawa o sądach 
pracy (Oz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) za
rządza się co n8.'stępuje: 

§ 1~ Związki samDrzą,du terytoriaJnego, 
obowiązane do pokrywania w czasie od dnia l 
października 1936 ~. do dlaia l kwietoia 1940 r. 

kosztów utrzymania sądów pracy, ustanowio
nych na podstawie rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 2 lipca 1936 r. o prz,eksz:tałceniu 
sąd6w przemysłowych ikupieck'ich na qdy 
pracy (Dz. U. R.. P. Nr 54, poz. 3(1), mają wpła
cać do Skat1bu Państwa w stosun.kiU rocznym 
aumy nutępują.ce: 



Poz. 556 i 551 Dziennik Ustaw Nr 81 Str. 1244 

11), Zarząd Miej~ki m. Poznania 
2) ... " 

m. Gdyni . 
3) 

" "" m. Katowic · 4) 
'i ł. Uli. Chorzowa · 5) 
" " m. Bydgoszczy • 

6~ ., " m. Grudziądza . 
7) 

" " m. Torunia. 
8) .. " Dl. Mysłowic · 9~ :WY'd~iał Powiatowy pow. kato-

rw'wklego . . . . • . . " 
10) Wydział Powia,towy pow. świę-

tochłowi:ckiego. . . • • . • 
U) !Wydział Powiatowy .pow'. tar-

nogó~skiego . • • • • ,. ) 

13.200 zł 
9.000 " 

11.400 " 
3.200 " 
3.000 " 

900 " 
2.400 " 
1.500 " 

6.100" 

4,·tOO " 

900 " .. 

1939/40, :nale~ności zaś przypada,jące za czas 
od dnia l kwietnia 1938 r. do dnia 31 ma.rca 
1940 r. uiszczone będą w roku budżetowym 
1940/41. :Wpłaty te dokonywane będą w ratach 
'kwa,rta'lnych w ciągu danego kwartału, do kasy 
urzędu skarbowego w siedzibie właściwego są
du okręgowe,go,na dochód budżetu Minister-
stwa Sprawiedliwości. . 

§ 3 • . Rozporządzenie niniejsze wc·hodzi w 
zycie z dniem o:głoszenia. 

Minister Spraw .Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

§ 2. Wpłata należności Skarbu ' Państwa, 
określonych w § 1 a przypadających za czas Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 
od dnia 1 październlika 193611". do dnia 31 marca 
1938 r., na.gt~i w ci~u okresu budżeŁo.wego Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

867 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 14 paździemiJka 1938 r. 

~ sprawieDmay właściwości rzeczowej atwofZlODqo w SaaoIm wycbiału zamiejscowqo Są-
cIu Okruow* w Jaśle. . 

Na podstawie art. 3 prawa o UiStroju sądów 
powsz,edliDJych (Dz. U. R. P. 'z 1932 f. Nr 102, 
poz. 863) zarządzam co następqe: 

§ 1.Wła8dwość rzeczową, IQ,two~onqo w 
Sanoku :wydziału zamiejs.co~o S§du Ok~iO· 

wefO w Jaśle ,rozciąga .się także lIla SlPrawy re
jestrowe (rejestr hand40wy ,rejestr spółdzieLni). 

• 2. ROZ4>orz.ądzenie ninie.jsze wchodzi w 
życie z dlniem l stycmia 1939 r. 

!MiDiater Sprawied1iwo'ci: ~W. GrabowIkt 

Tłoczono z polecenia Ministra Spraw;iedliwo§ci w Drukarni Państwowej w Warszawie. 101801 
. Cena 40 ~r 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie . (32 zł rocznie). Władze. urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do 'prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tyłułem porta pocztowego. Prenumeral.ę wpłacać nalety zll6ry 

, przed początkiem katdego kwartału, półrocza lub roku. 
Zam6wienia na prenumeratę jak r6wnież na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należnojci. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczellólnych numer6w wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnello numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

. . włdciwie nie uwzględnia się. 

Wuellde wpłat,. .. D .. u. R. P. wa0ll6 ..... , .. po6r.tbdotw •• P. L O ••• koato ~z_owe Dz. U.taw 30-130. 




