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TRESć 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. 217. Uchwała Rady Ministrów z dnia 
22 lioca 1932 r. w sprawie przeniesienia Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku do To
runia. 

Poz. 218. Zarządzenie Wo;ewody Poleskie
go z dnia 5 sierpnia 1932 r. o ograniczeniu prze
mysłu okrężnego w powiatach łuninieckim i sto
lińskim. 

Rozp.orządzenie Mińistra Komunikacji z dnia 
2 czerwca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy 
z dnia 15 kwietnia 1921 r. o powołaniu Państwo
wej Rady Kolejowej. (Przedruk z Dz. U. R. P. z 
dnia 25 lipca 1932 r., Nr. 63, poz. 590). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 68 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 9 SIERPNIA 1932 ' R., ZAWIERAJACY 
TREŚĆ NASTĘPUJĄCĄ: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 626 - Spraw Wojskowych z dnia 6 
lipca 1932 r., wydane w porozumieniu z Ministra
mi: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian i uzu
pełnień w załączniku do rozporządzenia z dnia 27 
marca 1931 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o po
wszechnym obowiqzkzi wojskówym. 

Poz. 627 -:-- Rolnictwa i Reform Rolnych z 
dnia 14 lipca 1932 r., wydane. UJ porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu, w sprawie ulg przy splacie niektó
rych nale~ności funduszu obrotowego reformy 
rolnej. 

Poz. 628 - Przemysłu i Handlu z dnia 22 
lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiqzku legaliza
cji nowych, naprawianych i sprowadzanych z za
granicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych 
przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub odda
niem do użytku. 
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PRAWO FORMALNE. 

Postępowanie przed władzami administracyjnemi. 

50) Zastosowanie przepisu us'tępu 2 art. 63 
ustawy o pań-stwowym podatku dochodowym 
(poz. 411/1925 Dz. Ust.) na:leży podać do wiado
mości płatnika w trybie art. 67 ustęp 2 ustawy. 
(Wyr<;>k z 11.11. 1930 r. L. Rej. 2446/28). 

51) Na zasadzie przepisów, zawartych w 
§§128-131 i 136 rozporządzenia wykonawczego 
(do ustawy inwalidzkiej) z 10 stycznia 1923 poz. 
132 Dz. Ust. w brzmieniu rozporządzenia 
oz 22 czerwca 192B poz. 654 Dz· Ust., władze skar
bowe powołane są do przYZInawania i wymierzania 
zaopa'Łrzenia dla pozostałych po inwalidaich wojen
nych, po poległych, zma.rłych i zaginionych zupeł
nie samodzielnie, a w szc:zególno'ści orzekają rów
nież samodzielnie i o związku przyczynowym pu
między śmiercią a służą wojSikową. (Wyrok z 14.1. 
1930 r . L. Rej. 107B/28). 

52) Okoliczność, że pła'hnik udowodnił wyso-

OJ Powołane w nawiasie przy zasadach prawnych 
wyroki z motywami zamieszczone są w roczniku 1930 "Zbio
ra wyroków Najwyższego Trybunału Administracyjnego". 

Roczniki "Zbioru wyroków" nabywać można w Admi
nistracji "Monitora Polskiego", Warszawa, ul. Królewska 5. 

Poz. 629 - Przemysłu i Handlu z dnia 22 
lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi 
mierniczych. 

Poz. 630 - Przemysłu i Handlu z dnia 22 
lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy 
i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad 
niemi. 

Poz. 631 - Przemysłu i Handlu w porozumie
,tiu z Ministrem Skarbu z dnia 25 lipca \1932 ,r. o 
obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku że
lastwa (złomu). 

Poz. 632 - Przemysłu i Handlu z dnia 29 
lipca 1932 r. w sprawie częściowego przekazania 
wyższym urzędom górniczym uprawnień, przewi
dzianych w arf. 12 rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 ' r. o 
opiatach od uprawnień górniczych. 

Poz. 633 - Opieki Społecznej z dnia 30 
lipca 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłasza
nia zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--000-

217. 

UCHWALA RADY MINISTRóW 

z dnia 22 lipca 1932 r. 

w sprawie przeniesienia Dyrekcji Okręgowej Ko
lei Państwowych w Gdańsku do Torunia. 

Na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 
1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Ko-
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kość dochodu ze źródeł, w zeznaniu wykazanych, 
nie sŁoi na prze,szkodzie zastlOsowaniu przepisu 
aort. 64 ustawy o państw. podat. do-ch. (poz. 411/1925 
Dz. Ust.) z zastrzeżeniem wyczerpania postępo
wania wyjaśniającego w myśl -art. 52, 55, 5B i 63 
ustawy. (Wyrok z 7.III. 1930 r. L. Rej. 4276(27). 

53) W razie zaS'tosowall'ia a~t. 64 ustawy 
o państw. pod. dodrod. (poz. 411(1925 Dz. Ust.) 
władza nie ma obowiązku wyszczególnienia ź-ró
dla, z którego przyjęła w ogólnym dochodzie część, 
wykra.-czającą po za sumę dochodu zeznanegO', 
albo~wiem ustallenie dotyczy ogólnego dochodu 
w jednej sumie. (Wyrok z 7.111. 1930 r. L. Rej. 
4276/27). 

54) Od odmownej decyzji powiatowej władzy 
admini,straoji ogólnej w przedmiocie ponownego 
przeds>ławienia Komisji Poborowej poborowego, 
zaliczonego do kat. A, celem zmiany katego'rji 
w myśl art. 39 uSJtawy o powszechnym obowiąz:ku 
wojskowym z 23 ma-ja 1924 po·z. 458(1928 Dz. Us1., 
służy stronie odwołanie do drugiej instancji Cl.dmi
nistracyjnej. (Wyrok z 27.m. 1930 r. L. Rej .. 
5365/29). 

55) W sprawach, dotyczących obowiązku 
Ulbezpie-czenia na wY'Padekchoroby. władzą admi

. nisłra-cyjną, orzekającą w pierwszej instancji, na 
obszarze b . zaborup austrjactkiego jest Starostwo, 
od o-rzeczenia którego . służy odwołanie do Urzę
du Wojewódzkiego (art. i06 tlJs'tawy z 19 maja 1920 
poz. 272 Dz. Ust. i §§ l i 82 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 poz. 341 
Dz. Ust.). (Wyrok z 22.IV. 1930 r. L. Rej. 2%6(28). 

56) Decyzja władrzy, regulująca s ŁOlsunki 
pra wne na pr.zyszłość ex nunc, winna odpowiadać 
stanowi faktycznemu, istniejącemu w chwili jej do
ręczenia stronie, to znaczy, ' że przy re'kursach lub 
odwołania"1h rozstrzygnięcie instancji odwoław
czej winno się opierać . na .stanie faktycznym, któ
ry jstniał w chwili doręczenia stronie orzeczenia 

leje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. B9, 
poz. 705) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w 
Gdańsku przenosi się do Torunia. Minister Ko
munikacji może część biur Dyrekcji ze względów 
lokalowych umieścić tymczasowo w Bydgoszczy. 

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Mi
nistrowi Komunikacji, który oznaczy termin roz
poczęcia czynności przez Dyrekcję Okręgową Ko
lei Państwowych w Toruniu. 

Prezes Rady Min,istrów: 
(-) A. Pryslor . 

Za Ministra Komunikacji: 
(-) Czapski, 

Podsekretarz Stanu. 
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218. 

ZA~. ZĄDZENIE 

Wojewody Poleskiego 

z dnia 5 sierpnia 1932 r . . 

o ograniczeniu przemysłu okrężnego w powiatach 
łuninieckim i stolińskim. 

Na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitei z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. Nr. 53, 

", ' 8* • 
I instancji, a więc uwzględniać zmiany, jakie za
szły w słanie faktycznym w czasie między dalą 
orzeczenia I instancji a dniem je-go doręczenia. 
(Wyrok z 16.V. 1930 r. L. Rej. 75{28). 

57) Przewi1dziamy w punkcie 2 art. 71 ustawy 
o wykonaniu reformy ' rolnej z 28 grudnia 1925 
poz. 1/1926 Dz. Ust. dwutygodniowy termin ' do 
przekazania sprawy Okręgowej Komisji ZiemS'kiej 
jest te'rminem jedynie por:zC\idk:owym i niezachowa
nie go pr:zez Okręgowy Urząd ZiemSIki nie stwarza 
dla strony żadnych praw. (Wyrok z 22.V. 1930 r. L. 
Rej. 3991 /28). 

58) Ka:bdy z terminów, wymienionych w 
art. 71 ustawy o wykonaniu reformy rolnej ·z 28 
g-rudnia 1925 poz. 1/1926 Dz. Ust., należy trakto
wać odrębnie, a znaczeni,e ich oceniać w zależno
śd od tego, czy w poszczególnym . punkcie przewi
dziane są lub nie są przewidziaJne pewne ściśle 
określone skutki prawne. (Wyrok z 22.V. 1930 l". 

L. .Rej. 3991 (2B). 
59) Art. 27 rozporządzenia Komisarza Gene

ralnego Ziem Wschodnich o .stowarzyszeniach 
i związ.kach z 25 września 1919 r. (Dz. Urz. Z. C. 
Z. W. po'z. 255) nie nakłada na władze a,dministra
cyjne bezwzględnego obowiązku zaproponowania 
stowarzyszeniu usunięda zauważonych uchybień 
prZied 'Postawieniem wniosku o zamknięcie stowa
rzyszenia, . . lecz pozostawia to do uznania tych 
władz. (Wyrok rz 23.V. 1930 r. L. Rej . 3253/28). 

60) Udzielenie U'lgi S-miesięcznej służby woj
skowei, Wlbrew przepisom art. 60 ustawy o po
wSlzechnym oibowiąZJku wojiskowym z 23 maja 1924 
poz. 458/192B Dz. Ust., po ukończeniu 23 lat życia 
przez poborowego up.rawnia władzę nadzorczą do 
uchylenia z urzędu odnośnej decyzji na zasadzie 
a,rt. 101 pkt. b. rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
p'0spoHtej z 22 marca 192B poz. 341 Dz. Ust., ja,ko 
wydanej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, 
(Wyrok z 4.VI.. 1930 r. L. Rej. 435/30). 


