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kach komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 
232) liczbę "lO", oznaczającą normę podsta
wową dla powiatu zawierciańskieqo, woje
wództwa śląskiego, lzastępuje się liczbą ,,8". 

§ 2. ~oZlporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowa
n ie do wymiaru podatku gruntowego za rok 
podatkowy 19·f? 

Minister Admin i.s tracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
w z. Józef Dubiel 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Jan Dqb-Kocioł 

Minister Aprowilzacji: 
Włodzimierz Lechowicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowskj 

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 .• War
szawy, nie objętych dotychczas na podstawie roz
porządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwiet· 
nia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. I12), na
stępuje w drodze ogłoszeń Zarządu Miejskiego 
m. st. Warszawy, podanych do publicznej wi·wo
mości 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 zo

stają 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. War
szawy (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 279). 
§ 3' Grunty uważa się za objęte w posiada

ni'!': 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 roz
porzą.dze..lie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwiet
nia 1946 r., wydane w porozumieniu z Ministr·em 
Administracji Publicznej w sprawie obejmowania 
gruntów w ~iadanie przez gminę m. St. War
szawy Cpz. U. R. P. Nr 16, poz. 112). 

Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 

Minister Administrac ji Publicznej: 
w z. Władysław WoJsk' 

44 
RÓZPORZĄDZENIE MINISTROW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; ZIEM ODZYSKANYCH 

liWRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 28 stycznia 1948 r. 

o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania kain o-administracyjnego w sprawach o nię
. które przestępstwa. 

Na podstawie art. 52 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o postępowaniu karno-administracyj
nym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365) zarządza się, 
CG następuje: 

§ 1. Wprowadza się na obszarze całego 
Państwa przyśpieszone postępowanie karno~ 
C:.dministracyjrte w sprawach o przestępstwa 
określone: 

l) wart. 21 i 21a ustawy z dnia 7 paździer
nika 1921 r. o przepisach porządkowych 
na drogach public.znych (Dz. U. R. P. Nr J 
89, poz. 656) w brzmieniu nadanym roz-

porządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 18, poz. 151); 

2) wart. 75-77 i 79-81 rozporządzenia Pre~ 
zydentaRzeczypospolitej z dnia 3 <JTud
nia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. R. 
P. Nr 110, poz. 934); 

3) wart. 10-15 ustawy z dnia 21 marca 
1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, po
dawaniu i spożyciu napojów alkoholo
wych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 423); 

4) w rozdziale II części I (art. 6, 7, 9-12) 
ustawy z dnia 14 kwietriia 1937 r. o szkod-

• 
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nictwie leśnym i polnym (Dz. U. R. P. Nr 
30, poz. 224); 

5) wart. 8 dekretu z dnia 27 czervvca 1946 r. 
o reglamentowanym zaopatrywaniu lud
ności w pflZedmioty powszedniego użytku 
(Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217); 

6) Wf art. 5 dekretu z dnia 28 października 
1947 !T. W sprawie obowiązku zawiadomie
nia ' o prowadzeniu przemysłu i wykony
waniu niektórych zajęć Izarohlmwych (Dz. 
U. R. P. Nr 66, poz. 403). 

§ 2. Rozporządzenie nimejsze wchodzi 
w życie z dniem oqłoszenia i obowiązuje do 
dnia 31 grudnia 1948 r. 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward' Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
w z. Józef Dubiel 

Minister Sprawiedliwości: 
w z. Tad2USZ Rek 

45 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOSCI 

z dnia 4 lutego 1948 r. 

o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Bodxenłynie. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskieqo Ko- , 
mitetu 'Wyzwolenia Narodow'ego z dnia 4 li-
5topada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia 
sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto 
G.o przenoszenia sędziów na inne miejsce służ
l:owe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) ziCł'Tządzam, 
co następuje: , 

, § 1. Znosi się Sąd Grodzki w Bodzentyn,ie 

i okręg tego Sądu włącza się do okręgu Sądu 
Grodzkiego w Kielcach. 

§ 2. Rozpolrządzenie nimeJslze wchodzi 
w życie z dniem oqł,oszenia z mocą obowiązu
iącą od dnia 1 lutego 1948 r. 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Swiqtkowski 

46 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA ,"VIEDUWOSCI 

z dnia 5 luteqo 1948 r. 

o zamknięciu list adwokatów \ 

Na podstawie art. 66 prawa o . ustroju 
adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. I 
239) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Zamyka się na czas do dnia 31 grudnia 
1949 r. listy adwokatów w miejscowościach 
po}ożonych: 

1) VI okTęgach Sądów Apelacyjnych: w Kra
kowie, Lublinie, 'Warszawie, Toruniu, Ka
towicach z wyjątkiem okręqów Sądów 
Okręgowych w Nysie, Opolu i Raciborzu, 
oraz w Poznaniu z wyjątkiem okręgów 
Sądów Okręgowych w Gorzowie i Zielo
n ej Górxe ; 

2) w okręga'ch Sądów Okręgowych: w Gdań
sIm, Gdyni, Szczecinie,Mławie, Jeleniej I 

Górze, Kłodzku, $widnicy i Wrocławiu. 

§ 2. Zamknięcie list adwokatów nie do
tyczy: 

a) aplikantów adwokackich, którzy . wpi
sani są na listę aplikantów adwokac
kich w dniu wejścia w życie niniejsze
gO rozporządzenia albo wpisani będą 
n a listę po tym dniu, 

b) osób, którym przed dniem wejścia 

w życie ninie jszego rozporządzenia 
udzielone zostało zwolnienie, przewi
dziane wart. 3 dekretu z dnia 22 
stycznia 1946 'f. o wyjątkowym do
puszczaniu do obejmowania stanowisk 
sędziowskich, p rokuratorskich i nota
ria lnych oraz do wpisywania na listę 
adwokatów (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 33), 

c) adwokatów i aplikantów adwokackich, 
o których mowa wart. 4 ~ dekretu 
Z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych 
przepisach uzupełniających prawo 
o lIstroju adwokatury (Dz. U. R. P. 
rz. 1945 r. Nr 25, poz. 146, z 1946 r. Nr 
49, poz. 278 i z 1947 r. Nr 66, poz. 407). 

§ 3. Zamknięcie list dotyczy wszystkich 
osób, nie objętych wyłączeniami przewidzia-. 
nymi w § 2, a w szczególności wszystkich 
Gsób 'wymienionych wart. 58-60 i 158 pra
wa o u stroju adwokatury. 

§ 4. Rozporządzenie 111l1leJsze wchodzi 
w . życie z dniem ogłoszenia. . 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Swiątk,owski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Min. Sprawie dl. w Warszawie, ul. G-go Sierpnia 6 

Cena 12 zł. 




