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pławy,

TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h:
Poz. 228. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntu pod strzelnicę i plac ćwiczeń garnizonu Pułtusk.
Poz. 229.

Okólnik

Ministersh!a

Skarbu

L. D. IV. 919/3'30 z dnia 20 czerwca 1930 r.
w sprawie wykazu zakładów francuskich, uprawnionych do wystawiania certyfikatów na stal szla-

gminy Obryte, st~
nowiący własność Jadwigi Jabłkowskiej,
grantczący: z północy z gruntami wsi Popławy, z zachodu - z lasem państwowym nadleśnictwa Puł
tusk, z południa - z gruntami wsi Popławy oraz
ze wschodu z gruntami wsi Popławy.
powiatu

pułtuskiego,

§ 2.
Zajęcie gruntu, wymienionego w § 1, nastąpi
po wypłaceniu właścicielowi, względnie prawnemu nowonabywcy majątku, wynagrodzenia za
pi'e rwszy rok przymusowego czasowego zajęcia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych wydane w porozum'."niu z M;n;słr(>m
Skarbu z dnia 29 kwietnia 1930 r. o utworzeniu
samoistnei gminy wiejskiej Urle w p,?wiecie radzymińskim, województwie warszawsklem. (Przedruk z Dz. U.R. P. z dnia 11 czerwca 1930 r.,
Nr. 43, poz. 372).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11
kwietnja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wyna~rodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez
zarządy ~minne na podstawie art. 12 ustawy
Z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska
w czasie pokoju. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia
18 czerwca 1930 r. Nr. 45, poz. 380).
Rożpo.uądzenlG . Rady Minis.t rów ~ dnia 20
maja 1930 r. o wyłącżeniu gminy Naliboki z powiatu wołożyńskiego w województwie nowogródzkiem i o włączeniu do powiatu stołpeckie~o
w temże wojewódzłw:e. (Przedruk z Dz. U. R. P.
Z dnia 18 czerwca 1930 r. Nr. 45, poz. 381).
Rozporządzenie Min.istra Skarbu z dnia 18
czerwca 1930 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zm;any przepisów, dotyczących ulg podatko-

wych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych. (Przedruk z Dz.
U. R. P. z dnia 30 czerwca 1930 r. Nr. 48,
poz. 404).

się

W ykonaie niniejszego zarządzenia
Ministrowi Spraw W ojskowyćh.

•

Zarządzenia Władz

Naczelnych.

o
228.
ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 czerwca 1930 r.
czasowego
gruntu pod strzelnicę i

przymusowego zajęcia
plac ćwiczeń garnizonu

Pułtusk.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca
1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681) oraz art. 1
i 24 Dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu
przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych
dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz
wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz.
Pr. p ; P. Nr. 14, poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. zarzą
dzam Sa , następuje:
.• .

§

1.

Pod strzelnicę i plac~iczeń garnizonu Puł
tusk ul~ga . przymusowemu zajęciu na okres 3 lat
obszar ' 20' ha 85 a. 51 mtr. f gruntu z majątku Po-

---:0:·---

ROZPORZĄDZENIE

porucza

§ 4.
Zarządzenie mniejsze wchodzi w życie z
dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej:
(-) I. Mościcki.
Prezes Rady Minis~rów:
f-) W. Sławek.
Minister Spraw Wojskowych:
(-)J. Piłsudski.
-:)(::--

229.
I·

OKóLNIK MINISTERSTWA SKARBU
L. D. IV. 919/3/30
z dnia 20 czerwca 1930 r.
w sprawie wykazu zakładów francuskich, uprawnionych do wystawiania certyfikatów na stal
szlachetną.

Do wszystkich Dyrekcy; Cel, Urzędów
celnych oraz Inspektoratu Cel w Gdań
sk.u.
Do wystawiania certyfikatów na sŁal szlachetną, względnie na odlewy ze stali szlachetnej

DZIAŁ URZĘDOWY.

11. Societe des Haute F ourneaux, Forges
et Acieries du Saut du Tam, 60, ruede - la Victoire, Paris (9 e).
12. MM. Schneider et Cie, 42, rue d'Anjou,
Paris (8 e).
13. MM. Belmont et MOine, a Saint Etienne
(Loire).
Kierownik Departmentu:
.l-) B. Dębicki.

§ 3.

chetną·

w sprawie

d:T.iału

pochodzenia francus,kiego, w myśl postanow;j'eń
IV Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej między Rzecząpo
spolitą a Republiką Czechosłowacką z dnia 26
czerwca 1928 r. (Monitor Polski Nr. 174/1928 r.,
poz. 356), zostały upoważnione, na podstawie
klauzuli największego uprzywilejowania, poniżej
wyszczególnione zakłady francuskie:

protokółu końcowego

1. Societe des Acieries et Forges de Firminy 79, rue de Monceau, Paris (8 e).
2. MM. Bedel et Cie,
Etienne (Loire).

La Berardiere Saint

3. Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry, Neuves Maisons 19, rue de la Rochefoucauld, Paris (9 e).
4. MM. Claudinon et Oie, Le Chambon Feugerolles (Loire).
5. Societe de Commentry F ourchambault,
Decazeville 84, rue de LilIe, Paris (7 e).
6. Societe d'Electro-Chimie, d'Electro-Metallurgie et des Acieries ElecŁriques d'Ugine, lO,
rue du General Foy, Paris (8 e).
7. SociEHe des Etablissements Jacob Haltzer, 77, rue de la Boetie, Paris (8 e).
8. Societe des Etablissements MarreI Freres
28, rue Sadi-Carnot, Rive de ~ier (Loire).
9. Compagnie des Forges et Acieries de la
Marine et d ' HomeĆotirt 12,' rue de la Rochefoucauld, Paris (9 e):
10. Compagnie des Fonderies, Forges et
Acieries de Saint Eti,e nne 8, Place de l'Hotel de
Vill~, Saint Etienne (Loire).

Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu
z dnia 29 kwietnia 1930 r.
o utworz.eniu samoistnej gminy wiejskiej Urle
w powiecie radzymińskim, województwie war. szawskiem.
Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia ~2
1922 r. w przedmiocie zmiany ~ramc
oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na
obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego
(Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) oraz na podstawie
art. 72 Ul.Ławy z dnia 11 sielpnia 1923 f. O łymcta
sowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz.
U. R. P. Nr. 94, poz. 747) ~arządza się · ~o następuje:
'
.
§ 1. Z gminy wiejs.kiej Jadów w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem wyłą
cza się miej scowości: wieś Urle, wieś Borzymy,
wieś Pogorzelec, majątek Julin, majątek Malwinów, majątek Pogorzelec, majątek Pogorzelec A.,
majątek
Nowy Pogorzelec, majątek Podbrzezie A., wieś Kaliska, kolonię Kępa, majątek Gromek i majątek "Letninsko Urle";
z gmiiy zaś wiejskiej Zabrodzie w tymże powiecie i województwie: wieś Iły i wieś AdampoL
Z wymieiionych miejscowości tworzy się samoistną gminę wiejską "Urle" na terenie tegoż
powiatu i województwa.
§ 2. Do nowoutworzonej gminy wiejskiej
"Urle" mają zastosowanie przepisy ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych
z dnia 11 sierpiia 1923 r . (Dz. U. R. P. Nr. 94,
poz. 747), dotyczące gmin miejskich.
września

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 lipca 1930 r.

ży

Minister Spraw Wewnętrznych:
(-) H. JÓzewski.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
(-) Ignacy Matuszewski.
(Dz. U. R. P. z dnia 11 czerwca 1930 r .• Nr. 43,
poz. 372).
--:O~·_--

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 11 kwietnia 1930 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za
kwatery stałe, dostarczone pnez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca
1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie
pokoju.
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
15 lipca 1925 r. O zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681) zarzą
dza się co . następuje:
Moc obowiązującą przepisów § 2 rozRady Ministrów . z dnia 11 lipca
1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne, na podstawie
art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwate-

§ 1.

porządzenia

