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252 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 kwietnia 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji .Rozjem
czej z 'dnia 20 stycznia 1939 r. mocy powszechnie obowi~zują.cej dla wszystkich przedsIębiorstw 

przemysłu graficznego na obszarze m. Lwowa. 
. •• . . " I 

. Na po.dstawie art. 9 ro.zpo.rządzenia PrezY-j rzągzeniem Ministra Opieki Spo.łe~zne,i z dnia 
de'łtta Rze~zY'Pospo.lite,j z dnia 27 października 11 lutego. 1939 r. (Zbiór Układów · Zbioro.wych 
1933 r. Q ko.misjach ro.zjemczych do. załatwian.ia Pracy Nr 8, Po.z. 22), nadaję mo.c po.wszechnie 
zatargów zbióro.wych po.między praco.dawcami o.bo.wiązującą dla wszystkich przedsiębio.rstw 
a praco.wnikami w ,przemyśle i handlu (Dz. U. przemy,słu graficznego. na o.bszarze m. Lwowa. 
R. P~ z 1937 r. Nr 39, Po.z. 3U) zarządzam co. 
następuje: § 2. Ro.zpo.rządzenie niniejsze wchodzi w 

. § 1. Orzeczeniu Ko.misji Rozjemczej dla 
życ~e· z dniem ogłoszenia . 

prżemysłu .graficznego na obszarze m. Lwowa Minister Opie.ki Społecznej: 
z dnia 20 sty~znia 1939 r., zatwierdzonemu za- Marian Zyndram-Kościatkowski 

253 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 20 kwietnia 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o specjalnych dopłatach drogo-
wych. . 

Na podstawie art. 32c ust.. (2) usta.wy z dnia l 
11 sierpnia 1923 r. o tymczasąwym uregulowa
niu finansÓW komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 r. 
Nr 62, poz. 454) w brzmieniu art. 5 pkt 5) usta
wy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów 
związków samorządu terytorialnego i o zmianie I 

ustawy ,o tymczasowym uregulowaniu finansów I 
ko.munalnych (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 455) za
rządzam co następuje: 

§ 1. (1) Artykuły powołane w rozporzą
dzeniu niniejszym bez określenia oznaczają 
przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tym
czasowym uregulowaniu finansów komunalnych 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 62, poz. 454) w brzmie· 
niu ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie 
finansów związków samorządu terytorialnego' 
i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowa
nitJ finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 59, 
poz. 455). 

(2) Paragrafy powołane w ro.zporządzeniu 
niniejszym bez określenia ' oznaczają przepisy 
tegoż rozporządzenia. 

C z ę Ś ć l. 
. Specjalne dopłaty na budowę dróg. 

§ 2. Specjalne dopłaty na budowę dróg 
mogą pobierać wojewódzkie bądź powiatowe 
związki samorządowe, do których w myśl obo
wiązujących przepisów należy obowiązek po.-
krycia ko.sztów budowy danej drogi. . 

§ 3. Specjalne do.pła ty na budowę dróg 
mogą być po.brane tylko przez te związki samo
rządowe, które w danym okresie budżetowym 
po.bierają podatek drogowy. 

§ 4. ·Za drogi o twardej nawierzchni w ro
zumieniu art. 32a ust. (1) uważa się zarówno 

dro.gi o nawierzchni nie ulepszonej tj. tłucznio
wej, żwirowej, z bruku, z kamienia polnego lub 
łamanego itp., jak i drogi o nawierzchni ulepszo
nej, tj. kostkowej, klinkierowej, bitumicznej, 
drewnianej, betonowej itp. 

§ 5. Przez "drogę o nawierzchni szutrowej, 
szerokości nie przekraczającej 5 metrów" 
(art. 32a ust. (2)) należy rozumieć drogę o na
wierzchni z tłucznia, szerokiej 5 m, na warstwie 
filtracyjnej i na podkładzie kamiennym, o gru
bości: . warstwy filtracyjnej - 20 cm, podkła
du- 16 cm i warstwy wierzchniej - 10 cm po 
uwalco.waniu, wykonaną z materiałów kamien
nych, stosowanych do robót drogowych w rejo
nie, w którym buduje się drogę przy udziale 
specjalnych dopłat. 

§ 6. Poszerzenie drogi o twardej na
wierzchni łub też zmiana nawierzchni tej drogi 
nie może być uważana za budowę drogi w ro
zumieniu przepisu art. 32a ust. (1). 

§7. (1) Przez osoby, którym w myśl 
art. 32a ust. (1) budowane drogi przY1l.0szą go
spodarcze korzyści i udogodnienia, uważa się ,
poza obszarem miast - tych właścicieli, któ
rych grunty, nieruchomości oraz przedsiębior
stwa przemysłowe lub handlowe są połoione 
w całości lub w' części w pasie przydrożnym nie 
szerszym niż 3 km z każdej strony drogi. . 

. (2) W miastach niewydzielonych, a przy po
borze specjalnyc;h dopłat drogowych na rzecz 
wojewódzkich związków samorządowych rów
nież i w miastach wydzielonych, za osoby, ktÓ
rym budowane ' drogi przynoszą gospodarcze 
korzyści i udogodnienia, uważa się właścicieli 
tylko tych gruntów, nieruchomości oraz /przed-
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