
; 

I 

Dziennik Ustaw Nr 3 

-\ . 

objęciu urzędowania ślubowanie treści następu
jąc,ej: 

"Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślu
buję obowiązki urzędnika stanu cywilnego su
miennie według swej najlepszej wiedzy wypełniać, 
przepisy prawa ściśle stosować, prawdy wiernie 
przestrzegać, w postępowaniu 5Wym kierować si" 
zasadami uczciwośc i i tajemnicy urzędowej do
chować". 
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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cle z dniem ogłoszenia. 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-MorawsKi 

Minister Ziem Odzyskmych: 
w z. Józef DubieJ 

Minister SprawiedEwości: 
Henryk Swiqllwwskl 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ADMINISTRACJI PU$LICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH 

z dnia 3 I grudnia 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych 
w zakresie orzeczni~twa w sprawach karnych skarbowych. 

Na podstawie art. 266 prawa karnego skar
bowego (Dz. U .R. P. z 1947 r. Nr 32, poz. 140) 
zarządza s~ę, co następuje: . 

§ l. Uprawnienia władzy samorzą,dowej: 
a) I instancjł do orzekania w ~prawach okre

ślonych wart. 264 § l prawa karnego 
skarbowego otrzymują organa wykonaw
cze związk6w samorządu terytoriaJnego, 
które dokonują wymiaru odnośnych da
nin komunalnych; 

b) II instancji do orzekania wsprawa:h 
określonych wart. 265 prawa karnego 
skarbowego otrzymują organa wykonaw
cze związków samorządL1 terytorialnegu 
bezpośredni o wyższego stopnia w stosun' 
ku do organ6w określonych w pkt a); 
jeżeli w I instancji orzekł wydział woje-· 
wódzki, środki odwoławczerozpoznaj~ 
Minister Administracji Publicznej lub Mi
nister Ziem Odz.yskan ych. 
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§ 2. Uprawnien:a władzy samorządowej I in
st<l!l1cji do orzekania w sprawach, określonych 
w ano 264 § I prawa karnego s,karbowego, w m. 
st. \Varszawie i m. Łodz i otrzymują zarzłdy 
miejskie, a środki odwoławcze od orzeczeń tych 
organ6w rozpoznaje Minister AdmLnistracji Pub
licznej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z ·dniem ogłoszenia z moq obowiązującą od 
dni,a I maja 1947 r. 

MinIster Administracji Publ icznej: 
Edward Osóblw-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
w Z. Józef Duble } 

M111ister Sprawit(;Hiwości: 
'VI Z. Leon Chajn 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 7 stycznia 1948 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
VI sprawie uznania uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój za posbdające charakter użyteczności publicznej. 

. Na podst aw:.,: art. 3 ustawy z dnia 23 m arCA 
1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, 
poz. 254) z późniejszymi zmianami (Dz. e. R. p. 
z 1918 1'. Nr 36, poz. 33I i Z 1934 r.Nr II 0 , 

poz. 976) zarządza sir" co nast«?uje : 

§ 1. Uzdrm'lisko Jastrzębie-Zdró j w woje 
wództwie śląskim uznaje si(( za pos:adaj;lce cha
rakter użyteczności publicznej. 

§ 2 . Rozporządze nie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogloszenia. 

Minister Zdrow i2. : 

Tade,-!sz Michejda 

Minist er Administracji P ublicz:1cj: 

Edward OsóbliQ-Moraw [:;ld 
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