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504 Dziennik Ost!lw. Poz. 229, 230 i 231. Hi 38. 

w poszczególnych wypadkach kierownik (czka) szkoły może zamieOlc 
wyżej wymienioną opłatę w naturze na opłatę w gotówce, której wysokość 
,należy obliczyć według miejscowych cen rynkowych. 

§ 5. Rożporządzen i e niniejsze wchodzi. w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Raczyński 

Minister Skarbu: Steczko1f.}ski 

Minister Spraw Wewnętrznych : L. Skulski 

Minister Aprowizacji: Grodziecki 

230. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 14 kwietnia 1921 r. 

w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze 
b. zaboru pruskiego, dokónywane poza obrębem placu urzędowego 

, lub w czasie poza 'urzędowym. 

Na mocy art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie 
celnej (Dl. U. R. P. z 1920 r. N2 51 poz. 314) zarządzam co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzeń z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. 
N!~ 43 poz. 262) i Z dnia 24 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Ns 27 poz. 158) w przed
miocie opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem 
placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, rozszerzam na obszar 
b. zaboru pruskiego z tą zmlaną, że do udzielania zezwoleń w myśl przed· 
ostatniego ustępu wpierw powołanego rozporządzenia kompetentna jest 
Dyrekcja Ceł w Poznaniu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw. 

Minister Skarbu: w z. R)lbarski 

231. 

Rozporządzenie Ministra Spra~ Wewn~trznych 
z dnia 18 kwietnia 1921 r. 

w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem. 

Na zasadzie art. 24 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej 
organizacj i władz naczelnych (Dz. Pr. z r. 1918 N2 1 poz. 1) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1920 roku w przedmiocie ' 
ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem (Dz. Ust. z 1920 r. N2 78 
poz. 526) uchyla się. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: L. SIm/ski 




