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271 
ROZPORZĄDZENIE RADY . MINISTRóW 

z dnia 29 kwietnia 1939 r. 

o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego. 

Na pod'stawie art. 1 ustawy ~ dnia 22 kwiet
nia 1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiej
skich, wchodzących w skład powiatu jednego 
województwa, do przyległego powiatu woie
wództwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr 44, po,z. 269) 
zarząPasię co na..sltępuae : 

§ 1. · Z gminy wiejskiej Swierte Górne, 
w powiecie kozienickim, województwie kielec
kim, wyłącza się gromady: AntonióWlka, Paster
nik i ~aski i włącza się je do gminy wieis,kiej 
Maciejowice, w powiecie garwoliń,skim, woJe
wództwie , wal'lszawskim. 

§ 2. Wykonanie 1"oZiPorządzenia niniejs'ze
go 1P00000cza się Ministrowi Srpraw Wewnętrz
nych. 

§ 3. Roz;porz'lidJzenie D1D1elSze WlChodzi 
w życie z dniem 1 pa~dziernika 1939 r. 

Pr~es Rady .Ministrów 

i Minister Sp.raw Wewnętr~nych: 

Sławoj Składkowski 

272 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW; 

z dnia 29 kwie'tnia 1939 r . . 

O utworzeniu izby skarbowej w TaJ:nopolu. 

Na ,podstawie art. 3 ust. 1 'llstawy z dnia 
3,1 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów 
skrurbowych (Dz. U. R. P. z 1935 11'. Nr BO, 
poz. 499) zarządza się co nalstępu.je: 

. § 1. Z okręgu administncyjnego Iz:by Skar
bow~j we Lwowie wyłącza się ohszar woje-

wÓldzŁwa tarnopolskiego i dla wyłączonego ob
szaru tworzy się Izbę Skarbową w Tarnopolu. 

§ 2. Rozporządzenie ninie~sze wchodzi 
w życie z dniem 1 paź&iernika 1939 d'. 

Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 
Minister SkaI'bu: E. Kwiatkowski 

273 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 kwietnia 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o istot
nych częściach ' broni palnej i amunicji. . 

Na podistawie art. 1 ust. (31 prawa o broni, 
amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. 
R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 807) zarządzam co na
stępuje: 

§ t. Istotnymi częściami broni palnej są: 
lufa oraz części broni, które zamykają tył lufy 
podczas strzału lub stanowią jej przedłużenie 
(np. trzQn zamkowy, bęben w rewolwerze). 

I . 

§ 2. Istotnymi częściami amUlIlic:ji są: po-
cisik i ·łuSlka. ' 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
żyde po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławoj Składkowski 




