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Urząd ten wydaje również decyzję o nałożeniu kar przewidzianych 
wart. 11 ustęp 2, 3 i 4, wykonanie jednak decyzji orzekającej karę ode .. 
brania upoważnienia handlowego lub przemysłowego, należy do władzy 
politycznej I instancji, w której okręgu ma siedzibę Urząd Skarbowy, orze
kając:y tę karę, a którą w tym celu należy o decyzji zawiadomić. 

§ 8. (Do art. 12). Przeciw nakazom płatniczym wydanym w przypad
kach, przewidzianych wart. 11 ustawy można wnieść odwołanie w prze
ciągu miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia do tej władzy, od której 
orzeczenie pochodzi. Ostateczną decyzję wydaje Izba Skarbowa. 

§ 9. (Do art. 13). Uiszczenie opłaty stemplowej przez osobę wymie
nioną wart. 13 nie uwalnia wcześniejszych uczestników tego weksla od 
zapła:cenia kar pieniężnych w myśl art. 11 ustawy. . . 

§ 10. (Do art. 14). Podania o zwrot niewłaściwie uiszczonych opłat 
stemplowych należy wnosić w razie dokonania opłaty gotówką do Urzędu 
Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych, mającego siedzib~ w tym sa
mym powiecie co Kasa Skarbowa, która opłatę przyjęła, w razie zaś doko
nania opiaty znaczkami stemplowemi-do tego Urzędu Skarbowego · Podat
ków i Opłat Skarbowych, w którego okręgu ma petent miejsce zamie
sZKania. 

Decyzję na podania wydaje w pierwszej instancji Urząd Podatków 
Opłat Skarbowych, w I I zaś i ostatniej instancji-Izba Skarbowa. 

Zwrot niewłaściwie uiszczonej kwoty nast€;puje w gotówce. 

§ 11. (Do art. 16). Przepisy niniejszego rozporządzenia mają rówmez 
zastosowanie do opłat stemplowych od dokumentów, wymienionych wart. 16 
ustawy. 

§ 12. (Do art. 18). Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jedno
cześnie z ustaw~. 

Poznań, dnia 25 września 1920 r. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
W. Kucharski 

742. 

ROZPORZf\DZENIE 
Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 16 paźd2;iernika 1920' r . 

• zmianie klasyfikacji towarów przy ochronie znaków towarowych; 

Na podstawie art. 28 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej 
organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. Pol. N!! 1 z 1918 r. poz. 1) oraz. 
art. 8 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. 
Pr. P. P. z 1919 r. N!! 13 poz. 139) zarządzam co następuje: 

I\rt. 1. § 1 mego rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 marca 
1919 r. do dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych 
(Monitor Polski N!! 72 z 1919 r.) otrzymuje nast€;pujące nowe brzmienie: 

"Ustanawia si€; następujące klasy towarów: . 



\. 
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1. Metale, wyroby metalowe, · narzędzia, instrumenty i maszyny;: 
2. Wyroby kamienne, gliniane, glinkowe i szklane; 
3. Papier i wyroby z niego, wyroby z drzewa, słomy, kości, gu

my i skóry; ' 
4. Przędza, wełna, nici, jedwab, tkaniny, odzież i stroje; 
5. Napoje (wino, piwo, koniak, wódka,· likiery), środki żywno· 

ściowe i wytwory rolnictwa; 
6. Towary apteczne (wyroby farmaceutyczne), wody mineralne 

(naturalne i sztuczne), ·zapałki i podpałki, pasty do obuwia , .. 
smary, tłuszcze techniczne, perfumerja, mydła, kosmetyki 
Qraz wszelkie inne wytwory chemiczne". 

ł\rt. a. 
nia 1921 r. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l ·go stycz -

Minister Przemysłu i Handlu: 
W. Chrzanowski 

l 743. 

ROZPORZF\DZENIE WYKONflWCZE 
I 

Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Mi ~ 

nistra b. Dzielnicy Pruskiej 

z dn. 20 listopada 1920 r. 

do ustawy z dn. 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, 
przybranych podczas służby wojskowej. 

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uzna· 
nia nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 
roku N2 42, poz. 251) zarządzamy co następuje: 

§ 1. Do korzystania z dobrodziejstwa ustawy z dnia 11 maja 1920 r. 
są uprawnieni: . 

a) oficerowie, urzednicy wojskown szeregowi Wojsk Polskich i ma~ 
rynarki, pozostający w służbie czynnej w chwili wniesienia po~ 
dania; 

b) osoby, uznane za inwalidów wojskowych; 
c) zstępni osób nieżyjących, wymienionych w punktach a) i b). 

§ 2. Osoby, wymienione w § 1, mogą uzyskać uznanie nazwiska 
przybranego lub zezwolenie na zmianę nazwiska dotychczasowego, o ile 
będzie udowodnione: 

a) że petent lub jego wstępny podczas służby w formacjach wojsko
wych polskich lub w Wojsku Polskie m przed dniem 28 maja 
1920 r. był znany pod nazwiskiem, którego uznania się domaga, 
lub na które pr.agnie zmienić swe nazwisko dotychczasowe; 

b) że ' petent lub jego wstępny odznaczył się gorliwem pełnieniem 
obowiązków. . 

§ 3. Zezwolenie na uznanie nazwiska przybranego powoduje dodanie 
nazwiska nowego do dotychczasowego nazwiska rodowego w ten ' sposób, 


