Poz. 42, 43 i 44
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Dziennik Ustaw Nr 6

Minister Ziem Odzyskanych:
w z. Józef Dubiel

kach komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 45, poz.
232) liczbę "lO", oznaczającą normę podstawową dla powiatu zawierciańskieqo, województwa śląskiego, lzastępuje się liczbą ,,8".
§ 2. ~oZlporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dnie m ogłoszenia i ma zastosowan ie do wymiaru podatku gruntowego za rok
p odatkowy 19·f?
Minister Adm in i.s tracji Publicznej:

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Jan

Dqb-Kocioł

Minister Aprowilz acji:
Włodzimierz

Lechowicz

Minister Skarbu:
Konstanty Dąbrowskj

Edward Osóbka-Morawski

43
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 27 stycznia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w po:siadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
Na podstawie art. 4 dekretu z dnia 26 paź
aziernika 1945 r. o własności i użytkowól!niu
gruntów na obszarze m. \St:. Warszawy (Dz. U.
R. P. Nr 50, poz. 279) zarz'1'dza się, co nastę·
pUJe:
. § I. Obe;mowanie w posiadanie przez gminę
m. st. Warszawy gtuntów na obszarze m. 61t.• Warszawy, nie objętych dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwiet·
nia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. I12), następuje w drodze ogłos zeń Zarządu Miejskiego
m. st. Warszawy, podanych do publicznej wi·womości przez zamieszczenie w organie urzędowym
Zarządu Miejskiego i w jednym z poczytnych
pism codziennych Wydawanych w Warszawie oraz
przez rozplakatowanie.
§ 2. Ogłoszenie pOWtI1JlO zawierać:
I) powołanie podstawy prawnej do Qibjęcia
gruntów w drodze ogłoszeń (§ I),
2) oznaczenie obszaru, na którym grunty zostają objęte w posiól!d<linie,
3) pouczenie o treści § 3 rozporządzenia mmeJ-

szego oraz art. 7, 8 i 9 ust. 2 dekretu z dnia
26 października 1945 r. o w!a>sności i użyt
kowanIU gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 279).
§ 3' Grunty uważa się za objęte w posiadani'!': z dniem wydania numeru organu urzędowego
Za.rządu Miej;)kie~, w kt6rym zamieszczono
ogłoszenie.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Z dniem tym traci mQiC obowiqzującą rozporzą.dze..lie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r., wydane w porozumieniu z Ministr·em
Administracji Publicznej w sprawie obejmowania
gruntów w ~iadanie przez gminę m. St. Warszawy Cpz. U. R. P. Nr 16, poz. 112).

Minister Odbudowy:
Michał

Kaczorowski

Minister Administrac ji Publicznej:
w z. Władysław WoJsk'
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RÓZPORZĄDZENIE MINISTROW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; ZIEM ODZYSKANYCH

o wprowadzeniu

przyśpieszonego

liWRA WIEDLIWOSCI
z dnia 28 stycznia 1948 r.
postępowania kain o-administracyjnego w sprawach o
. które przestępstwa.

Na podstawie art. 52 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365) zarządza się,

porządzeniem

nię

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr 18, poz. 151);
2) wart. 75-77 i 79-81 rozporządzenia Pre~
CG następuje:
zydentaRzeczypospolitej z dnia 3 <JTudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. R.
§ 1. Wprowadza się na obszarze całego
P. Nr 110, poz. 934);
Państwa przyśpieszone postępowanie karno~
3) wart. 10-15 ustawy z dnia 21 marca
C:.dministracyjrte w sprawach o przestępstwa
1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, pookreślone:
l) wart. 21 i 21a ustawy z dnia 7 paździer
dawaniu i spożyciu napojów alkoholonika 1921 r. o przepisach porządkowych
wych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 423);
na drogach public.znych (Dz. U. R. P. Nr J 4) w rozdziale II części I (art. 6, 7, 9-12)
89, poz. 656) w brzmieniu nadanym rozustawy z dnia 14 kwietriia 1937 r. o szkod-

•

