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Wojewody Kieleckiego

z dnia 3 lipca 1938 r.
obrode uleracbomo'ci.mi _ puie graulcuym.

Na podstawie 34 rozporządzenia MinistTa Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia

345
weksli

3ol7
347
348

1937 r. w sprawie wykonania rozporządzen ia
Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1937 r. (Dz. U.
R. P. Nr 51, poz. 401) zarządzam, co następuje:
§ 1. Spod ograniczeń w nabywaniu, dzierżawieniu, użytkowania i zarządzie nieruchomości w pasie granicznym, przewidzianych w ~ 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
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z dnia 22 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr
12, poz. 84) wyłącza się:
a) Skarb Państwa,
b) przedsiębiorstwa państwowe
monopole,
c) banki państwowe,
d) samorząd terytorialny,
e) szkoły akademickie,
f) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu,
g) towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie,
h) osoby prawne, których część udziałów
lub akcyj należy do Skarbu Państwa,
i) stowarzyszenia wyższej użyteczności,
j) komunalne kasy oszczędności,
k) małżonka oraz krewnych do 2 stopnia
włącznie i ich dzieci tudzieŻ powinowatych do
2 stopnia włącznie,
l) jednego ze współwłaścicieli, którego
'Prawa do nieruchomości uwidocznione są w księ
-gach hi potecznych.
§ 2. Spod ograniczeń w dzierżawieniu,
-użytkowaniu i zarządzie nieruchomości w pasie granicznym, przewidzianych w § 1 rozpo1"ządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
22 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz.
.84) wyłącza się osoby biorące w pasie granicznym nieruchomości w dzierżawę, użytko
wanie lub zarząd, jeżeli zawierają umowę bez
klauzuli o jej automatycznym przedłużeniu
oraz na czas nie dłuższy od 6 lat.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie
traci moc obowiązującą rozporzędzenie Wojewody Kieleckiego z dnia 1 października 1937 r.
o obrocie nieruchomościami w pasie granicznym (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr 21,
poz. 216).
Wojewoda; wz. W. Lutomski
Wicewoiewoda

213.
ZARZĄDZENIE

Ministra Spraw

WewDętrz.y~h

z dnia 20 lipca 1938 r.
"W sprawie przepisów miejsc:Gwycb dla ID. Czę
>stoehowy o budowie p08'l.ozeg6lDycb elementów
-4:lewacyj budYDk6w i urządzeń, związanych
z budYDkami, wpływających na ich zewnętrzny
wygląd.

Na podstawie art. 408 pkt. 6, 7 i 13, art.
410 pkt. 2 i 10 i art. 415 ust. 1 pkt. a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoiitej z dnia
]6 .lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz.
202) w brzmieniU ustawy z dnia 14 lipca 1936 r.
.f)z. U. R. P. Nr 56, poz. 405) na wniosek Wo-

Nt 16

jewody w Kielcach z dnia 13 kwietnia 1937 r.,
oparty na uchwale Rady Miejskiej w Często
chowie z dnia 18 marca 1937 r., zarządzam
co następuie:
Lica froDtowe, dacby boczne i tylne ściany
budynk6w.
§ 1. (1) Lica frontowe budynków murowanych należy otynkować lub wykonać z kamienia naturalnego, łamanego lub obrobionego
po kamieniarsku z cegły licówki lub innych
m:tteriałów, nadających się do licowania. licowanie cegłą jest dopuszczalne wówczas tylko,
gdy licówka jest trwała, regularnie wiązana
i użyta do poszczególnych motywów architektonicznych. Stosowanie licówki na całej fasadzie dopuszcza się tylko wtedy, gdy budynek
odmiennym swoim wyglądem nie przyczyni się
do zeszpecenia ulicy, placu lub wogóle miejscowości.

(2) Cokoły w budynkach. usytuowanych
bezpośrednio przy ulicy, drodze lub placu publicznym należy licować trwałym materiałem,
iak np. kamieniem naturalnym, łamanym lub

obrobionym po kamieniarSKU albo klinkierem
wiązanym regularnie, wreszcie betonem zacieranym na mokro.
~
(3) Spoiny należy wykonać bez zacierania
i plamienia zaprawą lica budynku.
§ 2- (1) Zabrania się malowąnia lic frontowych na kolor jaskrawy albo z połyskiem
lub wreszcie w sposób rażący albo szpecący
otoczenie~ bądź zac'erający ostrość profilów
architektonicznych.
(2) Sposób i kolor tynkowania albo licowania ścian, a takie malowania lic frontowych,
okien, okiennic, drzwi i rynien władza budowlana może określić w każdym poszczególnym
przypadku ze względu na potrzebę zharmonizowania ,t ych elementów z otoczeniem.
(3) Ścian, wykonanych z kamienia naturalnego, jak 7. piaskowca. granitu i t.p., a także
z cegły licówki oraz otynkowanych t. zw. szlachetną zaprawą, jak również obłożonych innym
materiałem, nadającym się do licowania, malować nie wolno.
(4) Władza budowlana może również zakazać malowahia zewnętrznych ścian budynku
drewnianego, jeśli pozostawienie go w stanie
surowym uzna za warunek nieodzowny do
zharmonizowania wyglądu budynku z otoczeniem.
§ 3. Boczne ściany budynków frontowych,
jak również wszelkie powierzchnie ścian, widoczne 7. ulic, dróg, placów, z kolei żelaznej
i wogóle z wszelkich dróg komunikacii publicznej albo z miejsc uczęszczanych przez
publiczność, jak: parki, cmentarze, miejsca spacerów, szlaki turystyczne i tp., należy traktować jak lica frontowe j wykonać w sposób
ustalony w !:}§ 1 \ 2.
§ 4. Części budynków określofle w §§ 1,
2 i 3 należy doprowadzić do stanu, wymaga-

http://sbc.wbp.kielce.pl/

1'& 16

Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 213.

nego w myśl tych paragrafów, w okresie najwyżej dwóch lat od dnia udzielenia pozwolenia
na użytkowani e budynku.
§ 5. (1) Gdy dach nowowznoszonego lub
przebudowaneg o budynku iest widoczny z ulic,
dróg, placów, kolei żelaznej, szlaków turystycznych i wogóle z iakichkolwiek dróg komunikacji publicznej, albo z miejsc uczęszcząnych
przez publiczność, władza budowlana może żą· dać stosowania określonych pochyleń dachu
i materiału, dostosowanych do pokrycia i materiałów dachów sąsiednich i do cech krajobrazu.
(2) Dachy O pochyleniu przewyższającym
35° naleiy kryć dachówką ceglaną, eternitem,
blachą miedziowaną, oksydowaną albo malowaną.
(3) W przypadku odnawiania dachów, krytych dachówką esówką lub dachówką ceglaną
innego rodzaju, a także blachą miedzianą czy
innym materiałem charakterystycznym w znaczeniu dodatnim dla danego budynku, władza
budowlana może nakazać stosowanie dotychczasowego sposobu pokrycła.
(4) Zabrania się budowy dachów jednospadkowych o nachyleniu powyżej 15°, gdy
dachy są widoczne z ulic, dróg, placów, kolei
żelaznej, szlaków turystycznych i wogóle z ją
kichkolwiek dróg komunikacji publicznej, albo
z miejsc uczęszczanych przez publ iczność. Przepis ten nie dotyczy budynków bliźniaczych,
w których mur graniczny stanowi kalenicę
dachu.
§ 6. Budynki w dzielnicach lub strefach
o zabudowaniu zwartym należy pod względem
położenia gzymsów, cokołów i otworów okiennych zharmonizować z sąsiednimi budynkami
istniejącymi, gdy odpowiadają one przepisom
obowiązującym i założeniom planu zabudowania, jeśli taki istnieje, i nie powodują z jakichkolwiek powodów zeszpecenia ulicy, drogi,
placu, lub wogóle miejscowości.
§ 7. (1) Jeśli jakakolwiek projektowana
częściowa zmiana zewnętrznego wyglądu budynku odbiegą ed chaTakteru architektury całości lub świeżością wykonania może podkreślić zaniedbany stan pozostałej części budynku,
albo nie hąrmonizuje z otoczeniem, wówczas
władza budowlana może żądać wykonania
pewnych robót w innych zewnętrznych czę
ściach budynku dla zapob ieżenia zeszpeceniu,
jakie mogłoby nastąpić wskutek wykonania zamierzonych robót.
(2) Przy gruntownym odnawianiu fasady
budynku władza budowlana może nakazać zmiany wyglądu zewnętrznego fasady lub jej czę
ści i nowego opracowania szcze.2'ółów architektonicznych, jeśli tego wymagają względy
bezpieczeństwa, ochrona otoczenia przed oszpeceniem lub potneba iharmonizowania budynku z otoczeniem.
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Bramy, drzwi i ok •••

§ 8. (1) Bramy, drzwi, okna i wszelkieinne otwory w zewnętrznych ścianach budynków powinny być zharmonizowane wzajemnie
przez zastosowanie dla poszczegolnych rodzajów otworów w miarę możności :jednakowycn
wymiarów,) ormy i podziału na cZt:(ści.
(2) Bramy i drzwi w ścianach, przylega·
jących bezpośrednio do :linii regulacyjnej lublinii ulicy, mają być tak urządzone, aby skrzydła przy ot'hieraniu nie występowały poza licemuru.
(3) Bramy wjazdowe, prowadzące do podwórza i drzwi, prowadzące z ulicy do sien i
i klatek schodowych, mają być cofnięte od
lica muru, przyległego do Hni regulacyjnej ..
albo do linii ulicy, przynajmniej o 0,27 m od
tej linii.
§ 9. (1) Okna w budynkach ogniotrwałych, w ścianach przylegających bezpośrednio
do linii regulacyjnej lub linii ulicy należy urzą
dzać w ten sposób, by się otwierały do wewnątrz.

(2) Okiennice o twierane na zewnątn
w ścianach, przylegających bezpośrednio dolinii regulacyjnej albo do linii ulicy, powinny
być umieszczone na wysokości co najmnie}
2,75 m nad poziomem chodnika, mierząc od
jego najwyższego punktu pod okiennicą do jej
dolnej krawędzi, a gdy c!lOdnika nie ma - co
najmniej 3,60 m nad poziomem jezdni lub terenu pod otwartą okiennicą.
(3) Otwory okienne na piętrach, nie posiadące parapetu lub posiadające parapet o wysokośc i mniejszej jak 0,75 m licząc od poziomu podłogi, należy zaopatrzyć w urządzenie
ochronne, s ięgające do powyższej wysokości
(4) Władza budowlana może żądać stosowania w poszczególnych budynkach jednorodnego rodzaju i koloru oszklenia.

BaIkoDY. i ykusze.
§ 10. (1) Urządzenie balkonów wiszących
od ulicy jest dozwolone wówczas, gdy odległość pomj~dzy ścianami przeciwległych budynków wynosi co najmniej 12,CO m a względy
architektonir:zne nie stoją temu na' przeszkodzie.
(2) Zabrania się urządzania balkonów wiszących na poddaszach.
§ 11. (1) Balkony wiszące w domach, stawianych w linii regulacyjnej lub w linii ulicy.
mogą wystawać przed lice budynku co najwyżej na 1.00 m, w domach zaś cofnit:(tych od
tej linii - co najwyżej na 1,30 m.
(2) Balkony wiszące w podwórzach mogą
wystawać przed lice budynku co najwyżej na

1,30 m.

§ 12. (1) Balkony należy zaopatrzyć w balustradę o wysokości co naimniei 0,90 m ponad podłogą balkonu.
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(2) Odległość balkonu ód granicy sąsia
dów powinna wynosić co [najmniej dwie szerokości występu balkonu przed licem muru.
(3) Balkony w ,budynkach ogniolrwałych
powinny być wykonane całkowicie z materiałów niezapalnych.
§ 13. Zabrania sit( urządzania wykuszy,
przekraczających frontową linię zabudowania
lub linię ulicy, jak również tylne i wewnętrzne
linie zabudowania.
§ 14. W budynkach ogniotrwałych wykune powinny ' być wykonane całkowicie z materiałów niezapalnych.
§ 15. Odległość wykuszy od granic są
siadów powinna wynosić co najmniej 3 m.

Ryzality, kolumuy i inne elementy wysunięte
przed licem frontowym bndynku.
§ 16. (1) Wysunięcie przed linię regulacyjną lub linię ulicy ryzalitów, kolumn, filarów
stopni, urządzeń ochronnych przy oknach wystawowych i t. p. części budynku jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie wpłynie ono
ujemnie na bezpieczeństwo ruchu ulicznego,na architekturę budynku i na wygląd otoczenia.
(2) Wysuwanie części budynku, określo
nych w poprzednim ustępie, przed frontową
lab tylną linię zabudowania albo przed lice
muru w domach, cofniętych od ulicy lub od
jej linii regulacyjnej, jest dopuszczczalne, jeśli
potrzeba utrzymania jednoHt~go wyglądu ulicy
nie stoi temu na przeszkodzie.
§ 17. Ryzality mogą być wysunięte przed
linię regulacyjną lub linię ulicy:
a) przy szerokości chodnika do 2,00 m
o 0,13 m;
b) przy większei szerokości chodnikao 1/ 11J część szerokości chodnika i nie
więcej niż o 0,27 m.
§ 18. Stopnie wejściowe przed linią regulacyjną lub linią ulicy można urządzać tylko
przy szerokości chodnika, wynoszącej przy:
najmniej 3,00 m. Wysunięcie stopni przed linię J'egulacyjną lub linię ulicy, nie może przekraczać 0,30 m.
§ 19. (1) Urządzenia ochronne przy oknach, jak pręty (antaby) i stałe kraty, wresz·d e urządzenia, służące do umieszczania roślin
mogą być wysunięte przed linię regulacyjną
lub linię ulicy, co najwyżej:
a) przy szerokości chodnika do 2,00 reo 0,10 m,
b) przy witekszej szerokości chodnikao 0,20 ·m .
(2) Wzniesienie dolnej krawędzi urządzeń ,
-o kreślonych w ust. (1), ma wynosić co najmniej 2,0 1ft nad pozipmem chodnika.
(3) Urządzenia ochronne w postaci ża
luzji zwijanych, krat rozsuwanych i t. p. naleiy urzl\dzać w taki sposób, aby nie wystawały
przed lice muru.

się zabezpieczania
m ogący naraz ić na

okien i
niehezpieczeńs tw o życ i e i zdrowie ludzkie, a w szczególn ości za be zpieczania za pom ocą kolców,
zwró conych ostrzem do g óry, umieszczonych
przy dolnej k rawędz i okie n, wysta w lub wnęk.
§ 20. (1) O kapy d aehu, gzymsy wie ń czą
ce i rynny m ogą być wys unięte przed lice budynku co najwyżej o 0,50 m. Wysokość okapu
albo dolnej krawędzi gzymsu nie może być ·
mniejsza niż 3 m nad poziomem chodnika.
(2) W dzielnicach zabudowanych w sposób zwarty okapy dachu i gzymsy mają być
dostosowane do poziomu górnej krawędzi okapów i gzymsów w sąsiednich budynkach istniejących, gdy odpowiadają one przepisom obowiązującym i założeniom planu zabudowania,
jeśli taki istnieje.
§ 21. (1) Części budynków, nie wymienione w §§ 17, 18, 19 i 20, jak: kolumny, filary i t. p., a także rynny spustowe mogą być
urządzane przed linią regulacyjną lub linią ulicy tylko przy chodniku o szerokości wynoszą
cej co najmniej 2,50 m. i mogą być wysunięte
przed wspomniane linie o 1/ 10 część szerokości chodnika, nie więcej jednak, jak. o 0,55 m.
(2) Sklepowych portali, okien wystawowych i drzwi wejściowych do sklepów nie
wolno wysuwać przed linię regulacyjną lub
linię ulicy.
(3) Rury spustowe i rynny należy tak
rozmieszczać i tak wykonywać, aby swoim położeniem i wyglądem nie szpeciły budynku
i otoczenia.
(4) Zabrania
wys taw w sposób,

Urządzenia

poniżej

poziomu chodnika i na
cbodnika.
§ 22. (1) Swietliki do oświetlania piwnic,
wsypy na węgiel i t. p. urządzenia na poziomie chodnika przed linią regulacyjną lub linią
ulicy, mogą być wysunięte na chodnik nie dalej jak o 0,50 m. Urządzenia te należy zaopatrzyć w poziomie chodnika w nakrywy, wykonane w sposób, nie narażający na poślizg.
(2) Zabrania się urządzania przed domami, przed linią regulacyjną lub linią ulicy, wła
zów, wejść do piwnic i nieprzykrytych studzienek okiennych do oświetlania piwnic.
§ ~3. (1) Zabrania się urządzania stopni
wejściowych poniżej poziomu chodnika przed
linią regulacyjną lub linią ulicy.
(2) Odległość pierwszego stopnia schodów, prowadzących na poziom niższy, znajdu jącego się poniżej chodnika, ma wynosić przynajmniej 0,60 m. od linii regulacyjnej, jeśli
w linii tej nie ma ogrodzenia.
§ 24. Zabrania się urządzania odboi (słu
pów) żelaznych, wycieraczek do obuwia i t. p.
urządzeń przed bramami, wejściami i w ogóle
na chodnikach przed licem budynku.
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Szyldy, reklamy świetlne i t. p. urządzenia.
§ 25. (1) Szyldy i reklamy (tablice firmowe, godła, wszelkiego rodzaju zn a ki kupiecki e
i pr zemysło w e, tablice i napisy re klamowe
i t. p .) , 'rekla my świ etlne (lampy, latarnie, szyldy transpare ntow e, refle,<tory i t. p.), witryny
(szafki wyst a wo we, gablotki i t. p.), daszki
ochronne Da d w ejś ci em do hoteli, teatrów, kinematogr afó w i w ogóle wszelkie przedmioty,
wy s taj ące p rzed licem budynku lub ponad budynki em albo znajdujące się na poziomie terenu lub p o nad terene m ulicznym, bądź w przejściach, w pasaż a ch, w podwórzach i w bramach wejściowych, należy wykonywać i umieszczać w sposób, nie zagrażający życiu i zdrowiu 'ludzkiemu i nie powodujący zniekształce
nia lub zeszpecenia budynku i otoczenia swoją
formą, wielkością, barwą albo rysunk iem.
(2) W dzielnicach mieszkalnych o zabudowie luźnej albo grupowej miejsce na umieszczanie szyldów, reklam i tym podobnych urzą
dzeń, jeśli nie jest określone na elewacji w zatwierdzonym projekcie budynku, każdorazowo
wyznaczy władza budowlana.
§ 26. (1) Szyldy i reklamy z napisami
i rysunkami należy umieszczać nad otworami
drzwiowymi i okiennymi.
(2) Urządzenia te powinny być dostosowane do architektury budynku. W razie, gdy
na licu budynku lub na ogrodzeniu istnieią specjalne miejsca na umieszczanie napisów bądź
zawieszanie szyldów, zabrania się umieszczania
napisów lub zawieszania szyldów poza tymi
miejscami.
(3) Władza budowlana może żądać, aby
szyldy i reklamy z napisami i rysunkami były
dostosowane pod względem konstrukcji, materiału i koloru do podobnych urządzeń, istni eją
cych już przy danej ulicy, drodze czy placu
lub przy pewnych ich odcinkach.
(4) Zabrania się zawieszania szyldów
i reklam z napisami i rysunkami obok okien
i witryn sklepowych oraz na skrzydłach drzwi,
okien i okiennic.
§ 27. (l) Szyldy i reklamy z napisami
i rysunkami należy tak umieszczać, aby przylegały do muru, nie były nachylone ukośnie do
lica budynku, nie przerywały ciągłości pewnych układów lub elementów architektonicznych, jak: filarów, pilastrów, belkowań, gzymsów, wnęk, boniowąń, portali i t. p .• wreszcie
aby nie zakrywały takich elementów ani też
otworów okiennych i drzwiowych.
(2) Zewnętrzna powierzchnia szyldów
i reklam we wszystkich swoich częściach moie
znajdować się co najwyżej w odległości 0,05 m
liter nakładanych - 0.15 m reklam świetl
nych - 0,25 m od powierzchoj lica budynku.
§ 28. (1) Zabrania się wykonywania na
płaszczyznach murów, obok okien i witryn sklepowych oraz na skrzydłach drzwi, okien
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j oki ennic jakichkolwiek innych napisów poza
napisami, określającymi nazwę firmy i rodzaj
przedsiębiorstwa,
wykonanymi bezpośrednio
na materiale, z którego wykonano określone
powyżej
części
budynku lub trawionymi
na szkle.
(2) Zabrania si~ malowania napisów, obramowań lub rysunków farbą olejną lub inną
bezpośrednio na murze, na skrzydłach drzwjowych lub na okiennicach.
§ 29. Tablice służące do oznaczania za~
wodu, należy umieszczać w glifach (wnękach)
otworów bramowych lub wejściowych, albo
na bramach i na furtkach ogrodzenia. Zabrania
się umieszczania tych tablic na frontowych
ścianach budynku.
§ 30. (1) Reklamy świetlne należy limieS7. czaĆ na wysokości co najmniej 3,00 m, a
szkodliwe dla oka (np. czerwone światło neonowe) - na wysokości co najmniej 6,00 m
ponad poziomem chodnika.
(2) Reklamy świetlne mają być tak wykonane, aby swym wyglądem nie szpeciły
miejscowości
ani też budynków, zarówno
w dzień jak i w nocy.
§ 31. (1) Sklepowe wItryny i szatki reklamowe powinny być dostosowane do architektury budynku, nie D10~ą mieć podstaw, opartych bezpośrednio na chodniku, nie mogą wystawać przed lice muru. więcej jak 0,15 m
i mogą być umieszczane tylko przy chodnikach o szerokości, wynoszącej co najmniej
2,00 m.
(2) Przy stosowaniu witryn i szafek reklamowych w pasażach, przejazdach, bramach
i tym podobnych miejscach, należy pozostawić
przed witrynami wolną przestrzeń o szerokości przynaimniei 2,30 m, a w sieniach przeiściowych 1,5 m.
§ 32. Na frontowych ścianach piętrowy ch
kondygnacji wolno umieszczać tylk o reklamy.
świetlne i napisy z liter nakładanycb. Innych
stałych szyldów i napisów na tych częściach
ścian umieszczać nie wolno.
§ 33. (1 ) Zabrania się wywieszania szyldów,
lamp i innych wywieszek prostopadle do lica
budynku. Zakaz powyższy nie dotyczy latarń
umieszczanych przez Zarząd Miejski bądź przez
właścicieli w razie udowodnienia przez nich
potrzeby zawieszenia tych latarń ..
(2) Latarnie i tablice z oznaczeniem numeru domu, umieszczane na domach czy ogrodzeniach, powinny być wykonane według typu, ustalonego przez Zarząd Miejski.
(3) Neonowe reklamy świetlne, przy ulicach o rozstawie budynków, wynoszącym mniej
jak 18 m, umieszczane prostopadle do lica budynku, nie mogą wystawać przed lice budynku więcej, niż 0,60 m, a . przy ulicach o więk
szym rozstawie budynków - 1,00 m i powinny
być wzniesione co najmniej na wysokość 3,50 m
ponad poziom chodnika.
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§ 34. (1) Zabrania się umieszczania jakich
kolwiek szyldów, reklam świetlnych, witryn,
napisów i rysunkó·w na balkonach i ogrodzeniach z siatki lub ze sztachet żelaznych, czy
drewnianych, z wyjątkiem bram i furtek oraz
na drzewach i krzewach.
(2) Reklamy z napisami i rysunkami,
umieszczone na ogrodzeniach z muru lub peł
nyeh ogrodzeniach z drzewa, powinny czynić
zadość przepisom §§ 25 i 27, szafki zaś reklamowe - przepisom §§ 25 i 31. Ponadto wła
dza budowlana może żądać, aby takie reklamy
i szafki, umieszczane na jednym lub kilku są
siednich ogrodzeniach, miały jednolity charakter pod względem konstrukcji, materiału i koloru.
§ 35. \V olno stojące szafki reklamowe,
gablotki, reklamy świetlne i t. p. urządzenia
oraz tablice i słupy reklamowe można stawiać
tylko w miejscach, wyznaczonych przez wła
dzę budowlaną. Urządzenia te należy wykonać
porządnie i w sposób nie szpecący miejscowości i nie zagrażający komunikacji, w szczególności zaś w sposób, nie przypominający
tablic i słupów orientacyjnych dla ruchu publicznego.
§ 36. Pn:episy §§ 26 - 35 nie dotyczą
'Szyldów, napisów, figur reklamowych i t. p.
urządzeń o charakterze prowizorycznym, umieszczonych czasowo na okres nie dłuższy, jak
3 tygodnie, ani też dekoracyj, transparentów,
~horągwi i t. p. emblematów, wywieszonych
oz powodu świąt narodowych, obchodów religijnych i t. p. uroczystości.
Tablice, auteuy. itp. urządzeuia.
§ 37. Tablice z na7.wami ulic, znaki określające wysokość i tp. powinny być wykonane
w sposób nie szpecący budynku bądź ulicy.
§ 38. (1) Anteny radiowe i tp. urządzenia,
umieszczane na dachach frontowych i wogóle
w miejscach widocznych, należy wykonywać
w sposób, nie szpecący budynku i otoczenia.
(2) Władza budowlana może nakazać, aby
urządzenia, o których mowa w ustępie poprzednim, były wykonane w sposób, przez
nie określony.
III ark i z y.
umieszczać na
co najmniej 2,50 m.
ponad poziomem chodnika.
(2) Markizy w stanie rozwartym mogą
sięgać od lica dudynku na odległość nie więk
szą od szerokości chodnika, zmniejszoną o O,BOm.
(3) Władza budowlana może nakazać, aby
markizy pod względem konstrukcji, materiału
i barwy oraz wysokości zawieszania i wymiarów odpowiadały określonym przez nią warunkom, w szczególności zaś, aby były zharmonizowane z markizami, istniejącymi przy
-danej ulicy lub przy pewnym jej odcinku.

§ 39. (1) Markizy

wysokości,
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wynoszącej

najeży

Dosłosowaaie urzłldzeń isłuiejących.

§ 40.

Części

budynków oraz

istniejące

urządzenia, związane z budynkami, powinny
być dostosowane do wymagań niniejszych
przepisów na następujących zasadach:

a) Ściany i powierzchnie murów, nie czy§§ 1 i 2 i nieotynkoalbo wyłożyć kamieniem naturalnym czy regularnie wiązaną cegłą
licówką bądź innym materiałem, nadającym
się do licowania w terminie 1 roku od dnia
wejścia w życie niniejszych przepisów, gdy
chodzi o budynki nie podlegające ochronie
lokatorów, 2 lat, gdy chodzi o wszystkie inne
budynki w śródmieściu, 3 lat, gdy chodzi o budynki poza śródmieściem.
Śródmieściem jest część miasta, objęta
linią, biegnącą następującymi ulicami (włącznie
z nimi): 3 Maja, Jasnogórską, Krótką, Rynkiem
Warsza wskim, obejmującą całe Stare Miasto
do rzeki Warty, Strażacką, rz'- Wartą, biegną
cą po wschodniej stronie farbiarni, Brassa, papierni Kohna, fabryki Warta, Wełnianą, Małą,
Ogrodową, Aleją Wolności, Sobieskiego, Pułas
kiego, św. Augustyna, św. Barbary aż do
Klasztoru Jasnogórskiego. Władza budowlana
może zarządzić pomalowanie ' tych ścian, (jeśli
będą otynkowane) w określonym przez nią
kolorze.
b) Urządzenia wymienione w § 9, należy
dostosować do wymagań niniejszych przepisów
w okresie 2 lat od dnia wejścia ich w życie.
c) Urządzenia wymienione w §§ 25 - 35
i 36-39 powinny być dostosowone do warunków określonych w tych przepisach w okresie
6 miesięcy od dnia wejścia ich w życie.
niące zadość przepisom
wane, należy otynkować

Słosowauie

ulg.

§ 41. (1) W wyjątkowych przypadkach,
zasługujących na uwzględnienie, władza budowlana może zezwolić na odstępstwa od przepisów, zawartych w § 8, 9, § 12 ust. (2), 21
ust. (2), § 22 ust. (1),
26 ust. (1) i (4) i § 27
ust. (2).
(2) Przy wznoszeniu budynków, przeznaczonych do użytku publicznego i budynków
o charakterze monumentalnym, władza, powołana do udzielania pozwoleń może zezwolić
na wysunięcie poszczególnych części budynku,
większe od przewidzianego w §§ 17, 18, 19
ust. (1) oraz § 21 lub też zezwolić na umieszcżenie na chodnjku urządzeń, o których mowa
w §§ 23 i 24, gdy względy architektoniczne za
tym przemawiają, a warunki utrzymania bezpieczeństwa ruchu pubHcznego nie stoją temu
na przeszkodzie.
Roboty wymagające pozwolenia.
§ 42. (1) Wykonanie urządzeń, określo
nych w §§ 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 39
niniejszych przepisów wymaga uprzedniego
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-uzyskania pozwolenia Zarządu Miejskiego w trybie zatwierdzenia projektu w myśl art. 333 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz,
202) w brzmieniu ustawy z 14 lipca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405).
(2) Umieszczanie tabliczek z numerami
·domów i latarń, służących do oznaczenia ulic
i domów oraz tablic, wskazujących poziom
wodociągów i kanalizacji, adres straży pożar
nej i innych instytucji lub urządzeń porządku
i bezpieczeństwa publicznego, jak również tablic o rozmiarze, nie przekraczającym 15x35 cm.,
:służących do oznaczenia zawodu, nie wymaga
pozwolenia.
Przepisy końcowe.
§ 43. Przepisów niniejszych nie stosuje
:się do obiektów, uznanych za zabytkowe.
§ 44. Przepisy niniejsze wchodzą w życie
-w 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Kieleckim
Dzienniku Wojewódzkim.
Za Ministra: Wł. Korsak
Podsekretarz Stanu

Zarządzenie
<O

214 . .
Wojewody Kieleckiego

z dnia 29 lipca 1938 r.
ustaleniu przeciętnych zarobków
nych pracowników rolnych:

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym
(Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) w brzmieniu
rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 24 października 1934 r. (D]:. U. R. P.
Nr 95, poz. 855), § t rozporzą~ze~ia .Ministra
Opieki Społecznej z dnia 30 pazdzlermka 1935
1"., wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w określeniu warto.ści naturaliów wchodzących w skład zarobków
pracowników rolnych (Dz. U. R. P. Nr 83,
poz. 514), instrukcji Minjstra Opieki Spolecz:
nej z dnia 30 października 1935 r. wydanej
w porozumieruu z Ministrem Rolnictwa i Re:form Rolnych w sprawie sposobu ustalerua
przeciętnych zarobków pracowników rolnych
(Mon. PoL Nr 255, poz. 302) po wysłuchaniu
opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
-właściwych organizacyj zawodowych pracowników i pracodawców rolnych zarządzam, co
następuje:

§ t. Przeciętny zarobek miesięczny .Ga
okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca
1939 r. ustala się według płci i wieku dla wyzczególnionych niżej grup pracownik6w rolnych na obszarze województwa kieleckiego
następującej wysokości:

Grupa

Kategorie pracowników rolnych

1.

Wszyscy pracownicy rolni w
wieku do lal 16 włącznie
Wszystkie pracownice rolne w
wieku do lat 16 włą'Cznie

--

344
Przeciętna

wJsoko~~

zarobków

21

zł.

21

zł.

35

zł.

35

zł.

54

zł.

Wszyscy pracownicy rolni w
wieku ponad 16 do 18 lat

II.

włącznie

Wszystkie pracownice rolne w
wieku ponad 16 do 18 lat
włącznie

-Wszyscy pracownicy rolni w
wieku ponad 18 do 25 lat
włącznie z wyjątkiem wskaIII.
l.anych w IV i V grupie
Wszystkie pracownice rolne w
wieku ponad 18 lat

39 d.

-Ordynariusze w wieku powyżej
21 lat oraż wszyscy pracownicy rolni w wieku ponad 25
IV.
lat życia z wyłączeniem wskazanych w V grupie

.
70

zł.

84

zł.

f-

Rzemieślnicy

V.
miesięcz

21;.

w gospodarstw ach
rolnych, dozorcy gospodarczy oraz straż leśna, wszyscy
powyżej 21 lat życia

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: wz. W. Lulomski

Zarządzenie

215.
Wojewody Kieleckiego

z dnia 5 sierpnia 1938 r.
o zamknięciu ruchu traDzytowego konDego na
drodze gmiDDej ,runłowej Żarnów-BroDów-SO
c:zówki-Modllazewiee na odclnkn Żarnów-Socz6wki w powiecie opoczyń.klm.
Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg (Dz. U.
R. P. Nr 61, poz. 611) zarządzam, co następuje:
§ t. W związku z przebudową drogi gminnej gruntowej Zarnów-Brąnów-Soczówki-Mod
liszewice na odcinku ·od Zarnowa do Soczówek w powiecie opoczyńskim wstrzymuje się
na tym odcinku ruch tranzytowy konnny aż
do odwołania.
§ 2. W czasie zamknięcia drogi objazd
winien odbywać się drogą gminną gruntową
Żarnów-P aszkow ice-Soczówki.
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§ 3. Winni naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia będą karani w drodze administracyjnej na podstawie art. art. 21," 21-a
i 21-b ustawy z dnia 7 października 1921 r.
o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 65ó)
w brzmieniu rozporządzenia Pre~ydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr 18, poz. 151).
§ 4. Zarządzenie niniejsże wchodzi w życie
w dniu ogłoszenia.
.
Wojewoda: wz. W. Luiomski
Wicewojewoda

216.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Koneckiego
z dnia 30 lipca 1938 r.
() rozszerzeniu obszaru sCńleniowego b. dóbr
Kłucko, gm. Miedzierza, pow. koueckiego~
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gTuntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz.
635), Starosta Powiatowy Kanecki podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca
1938 r. uprawomocniło się orzeczenie Star.
Pow. Koneckiego z dnia 30 maja 1938 r., dotyczące rozszerzenia obszaru scaleniowego na
część gruntów hipotecznych b. dóbr Kłucko,
położonych w gminie Miedzierza, powiecie koneckim.
Starosta: St. Mydlarz

217.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

WłOSZclowskiego

z dnia 30 lipca 1938 r.
o zamknięcIu postępowania scaleniowego we
wsi Rzewuszyce, gm. Kluczewsko, pow. włosz
czowskiego.
Na podstawie art. 1 i 2 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami adminilitracji ogólnej i organizacji ziemskich (Dz. U. R. P. z 1933 Nr 85,
poz. 833) oraz § 59 rozporządzenia Ministra
Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27
sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 87/28, poz.
763), Starosta Powiatowy Włoszczowski podaje
do publicznei wiadomości, że scalenie gruntów
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we wsi Rzewuszyce, gminy Kluczewsko, powiatu..
włoszczowskiego zostało zakończane i postę
powanie scaleniowe zamknięte.
Za Starostę: Inż. Żółkiewski
Komisarz Ziemski

DZIAŁ NIEURZĘDOWY
O B W 1E S Z C Z E N I A RÓŻ N E J T R E Ś C 1_
Wydawnictwa zalecone.
Nakładem Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych pod kierownictwem inż. arch. Mieczysła-·
wa Surwiłły wydane zostało dzieło p. t. "Analiza robót budowlanych".
Dzieło to składa się z 2 części: część I
Podstawy analityczne robót budowlanych, część:
II Przedmiar, analiza cen i kosztorys robót budowlanych.
Ogólna objętość dzieła wynosi 800 stron
(50 arkuszy) formątu znormalizowanogo A'(210x297).
"Analiża robót budowlanych", w myśl
okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Nr 18 z dnia 11 maja 1938 r. Nr BB 1·46/38 (Dz _
Urz. M. S. Wewn. Nr 15/38) normować będzie
stosunek między budującymi władzami, podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i wykonawcami budowli, obejmuje ona w części
I-ej ustalone normy wydajności robocizny
i zużycia materiałów budowlanych, niezbędne
do jednolitego traktowania na terenie całei
Rzeczypospolitej przy sporządzaniu kosztorysów na roboty budowlane, zaś w części 2-ei.
orientącyjny przykład zastosowania tych norm
według jednego ustalonego typu sporządzania.
przedmiaru do obliczenia ilości robót, analizy
cen i kosztorysu tych robót.
Cena obydwu części wynosi :zł. 18. Wymienione dzieło nabyć można wyłącznie w Minislersl,!"że Spraw Wewnętrznych w WarszawieNowy Svoiat 69 Dzien. Urzęd. M. S. Wewn.
(tel. 663-97) lub zamawiać drogą wpłaty na
konto czekowe w P. K. O. Nr 30.197 Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
~ podaniem tytułu wpłaty i adresu zamawia}ącego.

p O S T Ę P O W A N I E S P A D K O WE.
Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach zawiadamiają, iż toczą si~
postępowania spadkowe po:
1) Piotrze Czechu, właścicielu parceli Nr
19 obszaru 6 mor. 36 pręt. z osady Karczówkowskiego T-wa, pow. miechowskiego,
2) Józefie Kończyku, właścicielu przestrzeni 3 ha 9193 mtr. kw. z osady Nr 1 z kol..
Lipin, pow. włoszczowskiego,
3) Agnieszka Piętka, wierzycielce sumy1225 rub. zabezpieczonej w większej sumie:
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-3675 rub. pod Nr 49a działu IV i właścicielce
prawa zastawu do 1 włóki zabezpieczonego
w dziale III pod Nr 22a z dóbr Suliszów, pow.
stopnic kiego,
4) Józefie Stępniu, właścicielu działka
gruntu obszaru 6903 metr. z kol. Korczyn Nr
54, pow. kieleckiego,
5) Piotrze Kwiecień, właścicielu 8 morgów
z działki Nr 15 z dóbr Skarbisławice, pow.
_stopnickiego,
6) Wacławie Kwasie, właścicielu parceli
Nr 8 obszaru 1230 sążni czyli 5599 mtr. kw.
z kol, .Isep G" , pow. stopnickiego,
7) Brygidzie Micek vel Micik, właściciel
ce działka gruntu Nr 11 przestrzeni 2 dzies.
1325 sąż. z kol. .Charsznica D, pow. miechowsldego,
8} Piotrze Konat, właścicielu działka grun-t u Nr l, przestrzeni 1 dzies. 1290 <sążni z kol.
Leszczyny Zagórze, pow. kieleckiego,
9) janie Majchrze, właścicielu działka
gruntu Nr 2 przestrzeni 4 dzies. 240 sąz. z kol. .
Podgórze lwanowickie. pow. miechowskiego,
10) Bartłomiejsu Klimczyku, właścicielu
działka Nr 11 obszaru 4 morgi 125 pręt. z dóbr
Pajałowice, pow. miechowskiego.
11) Agnieszce Antos, właścicidce działka
gruntu Nr 29 przestrzeni 1 dzies. 60 sąż. z kol.
Kuchary Iwa, pow. miechowskiego,
12) Antonim Czapli, właścicielu połowy
-działka, oznaczonego Nr 9, obejmującego obszaru 7 ha 4594 mtr. kw. za wyłączeniem połowy działka położonego w mieiscowości "Celiny" z dóbr Psary, pow. włoszczowskiego,
13) Chudzickim Piotrze, właścicielu niepodzielnej połowy placu, obsząru 2000 łok. kw.
z niepodzielnej połowy budynków z nieruch.
Kielce Nr 73,
14) Franciszku Błaszczyku, właścicielu par~e1i Nr 14 obszaru 3 dzies. 1286 sążni z kol.
Antonówka, pow. kieleckiego,
15) Nowakowskim Piotrze, właścicielu
parceli Nr 7 obszaru 5 dzies. 2245 sążni z kol.
Bruss III, pow. jędrzejowskiego i połowy par-celi Nr 2 obszaru 1 dzies. 1671,3 sąż. z dóbr
Gozna B, pow. jędrzejowskiego,
16) Kazimierzu Grzywnowiczu, właścicielu
parceli Nr 2, obszaru 6 dzies. 333 sąż. z kol.
Arnice. pow. włoszczowskiego,
17) Kazimierzu Taborze, właścicielu parceli Nr 3 w uroczysku .,Za Książką", obszaru
2 dzies. 120 sąż. z folwarku Wiśniówka Marcinkowicka, pow. miechowskiego,
18) Wincentym Kurku, właścicicielu Kolonii Łysaków II Nr 54 pow. jędrzejowskiego,
{)bszaru 1 ha 5000 metrów,
19) Wojciechu Bebaku. właścicielu dział
ka gruntu Nr 23-c, obszaru 2 mor. 65 prętów
z dóbr Zalesie, pow. miechowskiego,
20) Walentym Plesowiczu właścicielu parceli Nr 73 obszaru 6 dzies. 360 sążni z kol.
Za Sadkiem, pow. stopnickiego,

21) Janie Baranie, właścicielu przestrzeni
1 mor. czyli 5599 mtr. kw. z parceli Nr 15
z nier. Odpadki Igołomskie, pow. miechowskiego
22) Zofii Gołdynowej, właścicielce niepo~
dzielnej połowy parceli Nr 25 obszaru 1 dzies.
38 sąż. z dóbr Wronice, pow. miechowski,
23) Kazimierzu Królu, właścicielu działka
gruntu Nr 4, obszaru 2 dzies. 2398 sąż. z kol.
jakubów Teserowski, pow. iędrzejowskiego,
24) Janie Wróblu, właśc ic ielu działki Nr
36, obszaru 3 dzies. 2158 sąż . z kol. Kostki
Wielkie, pow. stopnicki i działki Nr 115-a,
obszaru 5 dzies. 300 sąż. z dóbr Winiary Wiślickie, pow. stopnickiego,
.
25) Woiciechu Kowalskim, właścicielu parceli Nr 9 obszaru 2 dzies. 1350 sąż. z kol.
Nowy Kawęczyn, pow. jędrzejowski,
26) Katarzynie Erlichman, właścicielce
nieruchomości położonej na Borzęckim Przed·
mieściu, Kielce Nr hip. 204,
27) józefie Wojtali, właścicielu połowy
dz iałki gruntu Nr 21. obszaru 3 dzies. 882 sąż.
t II Swojczańskiego T-wa, pow. miechowskiego,
28) Tadeuszu-Franciszku Szperlu, właści
cielu nieruchomości Kielce Nr hip. 317 i 350.
T ermin regulacji wyznaczony na dzień
l-szy po upływie 6·ciu miesięcy od dnia l-go
ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
wego w Kielcach.
(2-3-1)
Pisarz Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach:
Marlysz

----

Wydział

HlpoteczDy pó.latu stopnickłego
przy S'ldde Grodzkim w ChmielDiku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
1) Adama - Franciszk.a
Szczukiewicza,
współwłaściciela
nieruchomości
w ffiJeSCJe
Chmielniku hipot. Nr 202, pow. stopnickiego,
2) Jakuba Pitka, współwłaściciela nieruchomośc i we wsi Osówka hip. Nr 5, tab. likw.
Nr 10, gm. Szydłów, pow. stopnickiego,
3) Marianny Wiatr, współwłaścicielki nieruchomości we wsi Niegosławice, hipot. Nr 1,
tab. likw. Nr 4, gm. Pacanów, pow. stopnickiego.
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony zosłał Da dzJea
14 lutego 1939 roku w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interesowani winni się stawić, pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)
Wydział HipoteczDY powiatu olkuskiego
przy S'ldzie Grodzkim lir Olkuszu obwieszcza,
że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:

1) Annie Kolesa, współwłaścicielce nieruwe wsi Nowa-Wieś, gminy Minoga
hip. Nr 3;
chomości
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Wajsmanie, współwłaścicielu
w Olkuszu hip. Nr Nr 63 i 129;
3) Moszku-Herszu Herbecie, właścicielu
nieruchomości w Pilicy Nr hip. 4, wykazanej
pod punktem A;
4) Pinkusie-Jakubie Wajs, wierzycielu poło
wy zabezpieczenia figurującego pod Nr 8, nieruchomości w Pilicy hip. Nr 31;
5) Józefie Szereszewskim, wierzycielu
gwarancii 2000 rubli, zabezpieczonej na nieruchom. w Wolbromiu hip. Nr Nr 34 i 35.
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony został w kancelarii
tegoż Wydziału Hipotecznego na dzień 20 lutego 1939 r., w którym to dniu osoby interesowase winny zgłosić swe prawa pod skut(2-3-1)
kami prekluzji.
2)

Josku

nieruchomości

R E G U L A C ~H I P O T E K l.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kielcach obwieszcza, że na dzień 19
listopada 1938 r. oznaczony 'został termin
pierwiastkowej regulacji hipoteki dla;
1) 13 ha 3968 metr. kw. gruntu stanowią
cego kolonię rolną Piotra i Stefanii małżonków
Dumin, położoną we wsi Pilczyca, gm. Kluczewsko, pow. włoszczowskiego, oznaczoną w rejestrze pomiarowym Nr 76, a na planie Nr Nr
65, 87, 207, 400 i 4, powstaJą w wyniku scalenia gruntów wsi Pilczyca i wydzieloną wzamian za kolonię ukazową, zapisaną w tabeli
tej wsi pod Nr 2;
2) 4 ha 8264 metr. kw. gruntu, stanowią
cego kolonię rolną Marianny Grabiec, położo
ną we wsi i gm. Kluczewsko, pow, włoszczow
ski ego, oznaczoną w rejestrze pomiarowym
Nr 33, a na planie Nr Nr 230, 1/ 8 -156, powstałą w wyniku scalenia gruntów wsi Kluczewsko i wydzieloną wzamian za kolonię ukazową,
zapisaną w tabeli tej wsi pod Nr 12;
3) 9 ha 3879 metr. kw. gruntu, stanowią
cego kolonię rolną Józefa Krakowiaka, poło
żoną we wsi Micigózd, gm. Piekoszów, pow.
kieleckiego, oznaczoną w rejestrze pomiarowym Nr 4, a na planie Nr Nr 12, 70 i 245,
powstałą w wyniku scalenia gruntów wsi Micigózd i wydzieloną wzamian za kolonię ukazową, zapisaną w tabeli tej wsi pod Nr 3 i
4) 6 mor. 176 pr. gruntu, stanowiącego
część kolonii rolnej Jana Cedzyńskiego, poło
żonej we wsi i gm. Górno, pow. kieleckiego,
zapisanej w tabeli wsi Górno pod Nr 54,
z prawami do ogólnego pastwiska w miejscowości "Czekajowizna" i .józefówka".
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału Hipotecznego pod skutkami
prekluzji.

Wydział Bjpołeemy powiału atopnickiego
przy S"dzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że .a dzień 10 lIatopada 1938 roku wy-
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znaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla:
1) osady włościańskiej we wsi Solec, gm.
Zborów, pow. stopnickim, zapisanej w tabeli
likwidacyjnej pod Nr 1, o powierzchni 460
metr. kw. gruntu z budynkami nabytej przez
Marcina i Annę małż. Pawelec od Józefa
Czekaja;
2) osady włośc. we wsi Rataje-Karskie,
gm. Pacanów, pow. stopnickim, zapisanej w tabeli likw. pod Nr 18, o powierzchni 10 morgo
289 pręt. gruntu z budynkami, nąleżącej doIgnacego i Marianny małż. Kordos;
3) osady włośc. we wsi i gminie Oglę
dów, pow. stopnickim, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr 30, o powierzchni 12 morg_
102 pręt. gruntu z budynkami należącej doWincentego i Franciszki z Sojdów małż. Paprockich i ~·ców Łucji Paprockiei;
4) nieruchomości w m. Chmielniku, przy
ul. Plac Kościuszki dawniej Szydłowskiej, pow.
·stopnickim, należącej do Dawida i Tauby małż_
Bekier vel Bekierman i s- Ców Izraela i Chany
małż. Rajch.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii
tegoż Wydżiału, pod skutkami prekluzji.
Wydział IDpoteetny przy Sądzie Grodzkim w Pińczowie obwieszcza, że na dzień 2.f:
listopada 1938 r. wyznaczony został termin
pierwiastkowej regulacji hipoteki . dla:
1) 5 ha 374 mtr., to jest wschodniej połowy osady, zapis. do tab. wsi Chruścice, gm ..
Pińczów pod Nr 13 i
2) części nieruchomości w m. Pińczowie
przy ul. Bednarskiej, oznacz. Nr Nr dawniei
polic. 54, a obecnie orientacyjnym 1 i miejskim
spisowym 54.
Wzywa się wszystkie osoby interesowane
by w oznaczonym terminie zgłosiły swoje prawa do tegoż Wydziału Hipotecznego pod skutkami prekluzji.

L I C Y TIA C J E I P R Z E T A R G I.
Komornik Sądu Grodzkiego w Radomiu.
IV-rewiru, Kazimierz Skalski urzędujący w m..
Radomiu, przy ul. Moniuszki Nr 17, na mocy
art. 1141 i 1146 U.P.C. obwieszcza, że w dniu
4 paidziernika 1938 r. o godz. lO-tej rano w saliposiedzeń Sądu Okręgowego w Radomiu odbę
dzie się publiczna licytącja nieruchomości, poło
ionej;we wsi Garbatce, gm. Policzna, pow. kozienickiego, w woj. kieleckim, należącej do Franciszka Sałbuta, składającej się z kolonii oznaczonej Nr pol. 157, o powierzchni 7 ha 7,131
mtr. kw. w jednej działce 7. domem i oborą,.
drewnianych.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Franciszka Sałbuta, w zastawie i dzierżcv
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-wie nie jest, ma założoną ksi~g~ hipoteczną
w Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego
w Radomiu pod nazwą dóbr "Kolonia Garbatka" i jest wystawiona w całości na licytację
na pokrycie należności Henryka Domańskiego
w kwocie 300 zł. z %Ofo i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 2,500 zł. wzwyż i od licytanta będzie
wymagana kaucja w kwocie 250 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być prze- glądane w godzinach urzędowych w kancelarii
Wydziału Cywilnego 2-ej instancji Sąd u Okrę
-gowego w Radomiu.
Do akt Nr Km IV-890j37
Komornik Sądowy: K. Skulski
Naczelnik Więzienia w PIńczowie ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę: mąki żyt
niej 95%, mąki pszennej 0000, jęczmienia, kaszy gryczanej, mięsa wołowego, mleka, pieprzu,
jajek, kapusty świeżej, słomy żytniej mi~tej.
Oferty z dołączeniem kwitu na wpłacone
wadium w wysokości 5% należy składać w wię
-zieniu w Pińczowie w terminie do dnia 2S sjerp:nia 1938 r. godż. 12.
Szczegółowych informacyj udziela naczelJlik więzienia.
Naczelnik Więzienia: Kolubiński
Podkomisarz S. W·

Jralembas Wladysła1D, ogłasza o zagubieniu ksi,,ubezpieczeniowej Nr 4,'121927, wydaną przez UbeJ:pieczalnię Społeczną w Ostrowcu.
Sleiba lan (r. 1911), zam. w Kielcach, ogłasza o zagubieniu Książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Ostrowski Piotr (r. 19011), zam. w Kielcach, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Unieważnia się zaświadczenie wojskowe, wydane
na imię Kawalca Czesława (r. 1909), zam. w Dąbrowie G .
Unieważnia się zagub. dowód osobisty Nr 3/36, wy_
dany przez Urząd Gminny Książ Wielki na imię Misia
żeczki

Stanisława.

Rusale Jan, zam. w Radomiu, ogłasza o zagubieniu
wojskowej, którą unieważnia się.
Kociara Bolesław, zam. w Sb-zemieszycach, og/aua
o zagubieniu Książeczki wojskowej i Je art y mob., które
książeczki

unieważnia się.

Unieważnia

się zagub. książeczkę wojskową. wylfi'ojnowslciego Albina, zam. w Sobkowie.
Unieważnia się skrad1ione dokumenty: dowód rejestr.
motocykla Nr M-Oló02, wydany przez Urząd Wojewódzki
Warszawski, prawo jazdy, wydane prze", Urząd Wojewódzki
Łódzki, pozwolecie na broń i legitymację służbową, wydane przez Staro&two w Miecbowie na imię Marc;nkorl!slciego 8ervergna, zam. w Książu Wielkim.
Łode; Anna, zamieszkała w Wierzbniku, ogłaaza
o zagubieniu dowodu osobistego, wydanego przez Zarząd
Gminny Stykowa
Zginął dowód tożsamości koaia Seria B Nr 234460,
wystawiooy na nazwisko Wdowilca Tadeu:sza, który unie-

daną na imię

ważnia się.

UNlEW AiNIENIE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTÓW I WEKSLI.
Unieważnia się zagobioną książeczkę wojskową,

wyHangsa Wladgslawa, Zam. w Sosnowcu.
Unieważnia .-ię ugub. książeczkę wojskową i kartę
:mob., wydaną na imię Kostrzervskiego Tadeusza.
Zjawiń6ki Eugeniusz ogłasza o ulrubienia ksią
żeczki wojskowej i karty mob., które unieważnia się.
Ucieklak Romuald ogłasza o zagubieniu książeczlci
ojskowej i karty mob., które unieważnia się.
Unieważnia się zagub. książeczkę wojskową, wydaą oa imię Szelki Józefa.
Unieważnia się zall'ub. uiążecJ:kę wojskową, wyodapą na imię PalacUJ Ignacego .
Kiersrberg Wól{, zam. w Zwoleniu, ogłasza o zali'.
"%nakqw rejestracyjnycb samochodu ciężarowego Nr A-27t45,
wydanycb przez Unąd Wojewódzki Kielecki.
L asota 8tanisła1D, zam. w Pawłowicacb, ogłasza
-o zagubieniu Icsi"ieczki wojskowej, którą unieważni. się.
Zajqc Marian (r. 1906), um. w Zręb inacb, oiIasza
.,o zagubieniu ksi"żeczki wojskowej, którą LtOieważnia się.
Unieważnia się zagub. książeczkę wojsKową, wyda -ną na imię Malca Kazimierza. zam. w Pionkacb.
Unieważnia się ngob. książeczkę wojskową, wyda'lIą na imię S1Diercrglea Wigdora (r. 1904), UHl. w \(jelcach.
Zgiuął dowód tożsamośl'i w'lIlia Seria ił ~r 176644,
wystawiony na nAZwisko Fuja Franciuleo, który unie-

o1łaną

na

imię

eważnia się.

Unieważnia się zniszczony dowód osobisty Nr 120/29
wydany przez Zanąd Miejski w Zwoleniu i biążeczkę
wojskową, na imię Jargola Kazimierza.
Unieważnia się zagubiooy dowód osobisty. wydany
przez Zarząd Gminny w Sodzechowie na imię K 1Dośnialca
Stefana, zam. w Koszaracb genkowskich.
Ptale Erwin (r. 1912), ogłasza o zagobieniu ksią
żeczki wojskoweJ. którą unieważni. się.
TVoitacha Franciszek (r. 1912), um. w Zabonu,
gm. SzcJ:ytniki, ogłana o ngub. ksillżeC'Zki wojskowej.
którą uoieważnia się.

daną

w

Unieważnia się zagubioną biąźeczlcę wojskową, wy- .
na imię Trojanowslriego Chaslciela ( r. 1914), zam.

BędziDie.

Unieważnia się zagubion~ legitymację Nr 4490372,
wydan" pneJ: Ubezpieczalnię Społeczną w Ostrowcu na
imię Gladgsza Romana.
Lipa Berek, zam. w Ostrowcu, ogłasza o zagubieniu
karty nemieślniezej na warsztat stolarski, wydanej przez
Starostwo w Opatowie za Nr 193.
Pe1er~ Wanda. ogłasn o ugubienio legitymal'ji
nauczycielskiej. wydanej przeJ: Inspektorat Szkolny w Radomiu za Nr 515.
Unieważnia się Z8J1'l1bioną książeczkę wojskową, wy •

daną na imię Swiebodg AdaTTUI (r. 1905), um. Wf! wsi
Ostrowie.
Unieważnia się skradziony weksel na 100 zł. wystawioIły pneJ: Romana i .Mariannę mali. Kliś J:am. W Nowym Korczynie, na złeceDie Stanisława i Katarzyny Kręt.
zam. w Sno tkowie.
PiSarz S~lama-Zał., um. w Nowym Korczyuie,
ogłasza o zagubieniu dOoNodu osobistego, wydanego przez
Zarząd GminDY Nowy KorczYlI, za Nr 145.
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Janoskowa Maria, zam. w Klimontowie Sosnowieckim, ogłasza o zagubieniu legitymacji wydanej przez Komendę Wojewódzką w Kielcach, za Nr 452/ 1081.
Unieważnia się zagubioną książec.kę wojskową, wyd.
na imię Frajzyngiera Hajera.Szulima, zam. w Radomiu.
Unieważnia się zagubioną legitymację urzędniczą,
wydaną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie

na

imię

Ralcowskiego

Wiesława.

Unieważnia . się

zagubiony numer samochodowy
A-26-560, wydany przez Urząd Wojewódzki Kielecki, Cz~
stochowskim Zakładom Ceramicznym.
Kapuśniak Piotr, um. w Ćmielowie, ogłasza 0%8gubieniu karly rzemieślniczej. wydanej przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach.
Jankowski Jerz'l, %Bm. w Dąbrowie Górniczej. ogł.
o zagubieniu legitymacji szkolnej wydanej przez gimnazjum
im. Kopernika w Będzinie.
Borowiecki Juliusz, zam. w Zawierciu, ogłasza o zagubieniu legitymacji szkolnej Nr 25, wydanej przez Państw.
Szkołę Górniczo-Hutniczą w Dąbrowie GÓrn.
Unieważnia się 'Z:8i"ubioną książeczkę wojskową, wy·
daną na imię Mazura 'Władysława, zam. w kol. Niemce.
Unieważnia się zagubioną legiŁymacLę drogową Nr
24, wydanIl przez Urząd Wojewódzki Kielecki na imię
Solawy Sta"isława.
Unieważnia się zagubioną ksillżeczkę wojskową, wydaną na imię Kozłowskiego Lejbusia (r. 1906), zam.
Y'! Przysusze.
Dqbkowski Antoni, zam. w Garbatce, ogłasza o zaiubieniu legitymacji nauczycielskiej Nr 1026, wydanej
przez Inspektorat Szkolny w Radomiu.
Wrochna Franciszek. zem. we wsi Ługi, gm. Grabów n J Wi.łą. ogłasza o skradzeniu mu pozwolenia na
broń Nr 219525, wydanego przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach.
Nierobisz Zofia, zam. w Sosnowcu ogłasza o zagubieniu dowodu osobistego, który unieważnia się.
Zginął dowód tożsamości knnia Seria B Nr 10068,
wystawiony na nazwisko Kubika Edwarda, um. w Sosnowcu.
Unieważnia się zagubioną legitymację Nr 4558072,
wystawionll przez Ubezpieczalnię Społeczną w Radoruiu
na imię Pomeranc Ruch li.
Unieważnia się zagubioną legitymację Nr 4589875.
wystawioną przez Ubezpieczalnię Społeczną w Radom iu
Da imię Lenarda Władysława.
Podlaszewslci Jan, zam. w Sandomierzu ogłas za
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą uuit'ważnia się.
Chaba Zofia, um. w Wierzbniku, ogłasza o zagllbieniu legitymacji wydanej przez Zakłady Starachowickie,
którą unieważnia się .
Unieważnia się zagubiony dowód osobisty, wydany
przez gminę Przystajń, na imj~ Olczyle Józefg, zam.
w Borze Zajacińskim.
Gottesman Bzoel, zam. w Opocznie, ogłasza o slcradzeniu mu ksiązeczki wojskowej i dowodu osobistego, wydanego przez Zarząd . Miejski w Opocznie za Nr D/9/50/34.
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Unieważnia aię zagubiony dowód osobisty, wydany
przez gminę Bliżyn na imię Ciuka Romana, um. we wsi
Ubyszów.
OziębłoTOski Józef, zam. w Ostrowcu, ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Dziedzic Józef, zam. w Szczekocinacb, ogłasza .
o zaguhieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Unieważnia się zaświadczenie wojskowe, wydane
na imię Goldrada Mordki, zam. w Kielcach.
Unieważnia się zag. z8ŚwiadczeBie wojskowe wyd.
na imię Milej,1ciego Jana (r. 1911), zam. we wsi Ółudza.
gm. Rokitno.
Unieważnia się zag. ks. wojskową, wydaną na imię
Czernika Mieczysława (r. 1907), zam. w Igołomii.
Sztarkman Melldel (r. 1903), zam. w jarentowskich
Polach, ogłasza o zagub. książec·zki wojskowej. którą
unieważnia si.;.
. Alelesanderek Wiktor (r. 1904), zam. w Skarżysku
Kam., ogłasza o zag. ks. wojskowej, którą unieważnia się ..
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr 248<154,
wystawiony na nazwisko Nowaka Jana. który unieważnia się.
Unieważnia się zag. książeczkę wojskową i kartę
mob. wydane na imię Rusińskiego Franciszka, zam. w Zagórzu k / Dąbrowy Górniczej.
Uniewainia się zag. prawo jazdy Nr 5745, wydane
przez Urząd Wojewódzki Kielecki na imię Kałużnego
AntolIiego.
Rozenek Felicja. zam. w Krakowie, ogłasza o zag.
znaków rejestracyjnych samochodu ciężarowego Nr A-32676~
wydanych przez Urząd Wojewódzki Kielecki.
Drach Moszek Majer, zam. w W olbromiu, ogłasza
o zag. dowodu osobistefo, wydanego przez Zarząd Miejski w Wolbromiu za Nr D /A.2/48i955 Seria B.
Unieważnia się zag. książeczkę wojskową, wydaną.
na imię Oh elińskiego Jana (r. 1899>, zam. w Jangrocie.
Unieważnia się zag. książeczkę wojskową. wydaną,
na imię Pieczgralea Jana (r. 1891), um. w Uniejowie
Kolonia.
Szybalski WładysłuTD, zam. w Kielcach, ogłasza
o ug. świadectwa z ukończenia 7 Oddz. Publ. Szkoły
Powszechnej b. Kolejowej w Kielcach Nr 27.
Zginął dowód tożumości konia Seria D Nr 133877r
wystawiony na nazwisko Kaczmarczglea fózeja, zam. w Są
spowie, który unieważnia się.
Piotrowska Zofia, zam. w Starachowicach, ogłasza
o zai"ubieniu legitymacji fabrycznej, którą nnieważnia się.
Zarzycki Władysław, um. w kolonii Feliks, ogłasza
o zagubieniu dowodu osobistego, wydanego przez Zarząd
Gminny_ Rzeżuśoia, pow. miechowskiego.
Unieważnia się zagubione zaświadczenie wojskower
wydane na imię Boczkowslciego Zggmunt a-Franciszka:
(r. 1912), zam. w Przedborzu.
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr 262827,
wyst. Da nazwisko Koiucha Moszlca, który unieważnia się.
Brglant lerzy Jakub (r. 1 87), zam. w Radomiu ogł.
o zniszc1.eniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się .

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr. 1788.

Prenumerata za 1938 r. - 24 zł. Numer pojedyńc1.Y - 1 zł. Cena ollłos7eń: o postępowaniu apadkowym - pojedyń.
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o legulacji hipoteki - pojedyńcze 12 xl.. zhiorowe po 9 zł.
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; jedną stronę dwu.
szpaltową 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o uniewa żnie niu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyrax, najmniej 3 złote; dowodów tożsamości koni - 1 zloty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń ~ weksli - 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potrójna.

1J.zelkie opiaty za preD1IJIleratę, ogłoazenia i t. p. naleiy wpłacać do Pocztowej KUJ Ouczędnoici aa kODt.
Cllekowe ar. 80.&82 i potwierchenie wpłaty nadayłać do Adminiatracji .Kieleckiego Dziennik. Wojew6łblUego"
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

