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§ 6. Z gminy wiejskiej Bysław 'powiatu tucholskiego, województwa pomorskiego wyłącza się część
gromady Płazowo, obejmującą:

--'

Poz. 25, 26 i 27

i włącza się ją do gminy wiejskiej Cekcyn '0/
powiecie i województwie.

tymże

§ 7. Rozporządzenie wch8dzi w życie z dniem " ogło
szenia z mócą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.

l) obrę1t katastralny Knieja o obszarze 45, 0700 ha,
2) obręb katastralny Huta, karty mapy 1 do 7 o łącz

nym obszarze 871,0355 ha,

Minister Administracji Publicznej:

Wł.

Wolski
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ROZPORZĄDZENIE

l\fINISTRA SPRAWIEDUWOSCI

z dnia 26 stycznia 1950 r.
o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Chmielniku i Stopnicy.
Na podstawie art. 4" ustawy z dnia 27 kwietnia
1919 r.
zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co na-

okręgu Sądu ' Grodzkiego w Chmielniku.

stępuje:

z dniem' l marca 1950 r.

§ 1.

Wyłącza się

z

okrę~u Sądu

gminę

nicy

°

. § 2.

Grodzkiego w Stop:-

Minister

wiejską

Potok i

Rozporządzenie

Sprawiedliwoś::i:

,

gminę

tę

włącza

niniejsze wchodzi w
H.

$ę

do

życie

Swiątkowskl

,
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ROZPOItZĄDZENIE

MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 27 stycznia 1950 r.
ł

zmieniające rozporzlłdzenie Ministra Odbudow'

o egza minach

wy",aganych do uzyskania p,.wa ,kierow....ia

robotami budowlanymi i wykonywania projektów (pl a nów) tych robót.
."

/

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 4 rozporządzeniaPre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. () prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
z 1939 r. Nr 34, poz; 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r. Nr 16,
poz. 109, z 1948 r. Nr 35, poz. 240 i z 1949 r. Nr 4; poz. ~O)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia
18 sierpnia 1945 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych · robót (Dz. U. R. P.
Nr 29, paz 175) wprowadza się zmiany następujące:

l) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

h)

c)

d)

e)

wództwa warszawskiego, .1uhelskiego, m . . Łodzi,
woj. łódzkiego i białostockiego,
'
przy urzędzie wojew6azkim śląskim dla osób zamieszkałych na terenie wojew0dztwa śląskiego,
krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego,
przy urzędzie wojewódzkim poznańskim dla
osób zamieszkałych na terenie województwa
p€>znańskiego i szezeCińskiego,
przy urzędzie wojewódzkim gdańskim dla osób
zamieszkałych na terenie województwa - gdań
ski~go, olsztyf.skiego i pomorskiego,
przy urzędzie wojewódzkim wrocławskim dla
osób zamieszkałych na terenie województwa
wrocławskiego.

,,(1) Do przeprowadzenia egzaminów, przewidzianych

wart. 361, 362, 363 i 364 rozporządzenia Prezydenta RzeczYpÓspolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie
budowlanym i zabudowaniu Osiedli (Dz. U. R. P.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r.
Nr 16, poz. 109, z 19-18 r. Nr 35, poz. 240
i z 1949 r. Nr 4, poz. 20), ustanawia się komisje
egzaminacyjne:
a) przy Ministerstwie Budownictwa dla osób zamieszkałych na 'terenie m. st. Warszawy. woje-

,

i pokomisji przy Ministerstwie Budownictwa mianuje Minister Budownictwa z grona urzęd ..
ników Ministerstwa Budownictwa lub też z poza ich g!"ona
na okres trzyletni, przewodniczącego Laś, zastępcę przewodniczącego i potrzebną ilość członków komisji przy
urzędzie wojewódzkim mianuje właściwy wojewoda z grona urzędników urzędu wojewód~kiego lub też spoza ich
grona również na okres trzyletni."
Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego

trzebną

ilość

członków

