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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH I SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 29 sierpnia 1939 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o asygnatach na wypłatę wynagrodzenia za po
brane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery.

Na podstawie art. 25 i 32 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania 
zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów me
chanicznych i rowerów dla celów  obrony Pań
stwa (Dz, U. R. P. z 1939 r. Nr 74, poz. 502) za
rządza się co następuje:

§ 1. 1. Dla dokonywania asygnatami za
płaty wynagrodzeń za odstąpione Państwu na 
własność przy poborze zwierzęta pociągowe, 
wozy, pojazdy mechaniczne i rowery służą asy- 
gnaty wypuszczone w myśl rozporządzenia Mi
nistra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1939 r. wyda

nego w porozumieniu z Ministrem Spraw W oj
skowych o wypuszczeniu asygnat (Dz. U. R. P. 
Nr 83, poz. 534).

2. Przepisy o asygnatach zawarte w roz
porządzeniu powołanym w ust. 1 stosuje się 
również do asygnat, którymi dokonano zapłaty 
za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojaz
dy mechaniczne i rowery.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 
Minister Spraw Wewnętrznych:

_____________  Sławoj Sktadkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 sierpnia 1939 r.

o odjęciu zarządom gminnym w powiecie nowotarskim uprawnień w zakresie spraw połi- 
cyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Nowym 

« Targu.

Na podstawie art. 393a i art. 398a rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabu
dowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, 
poz. 216) zarządzam co  następuje:

§ 1. Uprawnienia zarządów gmin wiej
skich, określone w  art. 391 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu 
osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216), 
odejmuje się wszystkim zarządom gminnym w 
powiecie nowotarskim i przekazuje się te

uprawnienia Wydziałowi Powiatowemu w N o
wym Targu.

§ 2 .  Od orzeczeń, wydanych przez władzę 
wymienioną w § 1, służy interesowanym prawo 
odwołania się do wojewody.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych:
Sławoj Sktadkowski

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie.
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