
980 Dziennik Ustaw. Poz. 364 i 365. N!2 57. 

§ 3. Zakazy przywozu i wywozu nie dotyczą towarów: 
a) przewożonych w małych ilościach przez mieszkańców pogranicza 

na własny użytek, 
b) przewożonych przez pasażerów do własnego użytku podczas po 

dróży lub wykonywania swego zawodu . 

§ 4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
ogłoszeniu w Dz. Ustaw R. P., uważając dzień następny po ogłoszeniu za 
pierwszy w tej rachubie. < 

Jednocześnie z dnie/m wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą 
moc obowIązującą: rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. 
z 1920 r. N2 87 poz. 575), roz po rządzenie z dnia 11 lutego 1921 r. (Dz. U . 

. R. P. z 1921 r. N2 18 poz. 107), rozporządzenie z dnia 3 marca 1921 r. (Dz . 
Ustaw R. P. z 1921 r. N2 27 poz. 160) i rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. 1920 r. N2 58 poz. 367). 

Minister Przemysłu i Handlu: S. Przal10wski 

Minister Skarbu: Stecz/wwski •• 
Minister b. Dzielnicy Pruskiej: t1/: Kucharsld. 
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365. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu Handlu 
oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 

z dnia 23 czerwca 1921 roku 

w przedmiocie opłat wywozowych. 

Na podstawie ' art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r; o obrocie towa
. rowym z zagra nicą (Dz. Ust. N2 79 z 1920 r. poz. 527), po zasiągnięciu zda -· 
nia Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się pobieranie przez Glówny Urząd i Okręgowe Urzędy 
względnie Izby Przywozu i Wywozu, Polski Urząd ' dla Handlu Zagranicz 
nego w Gdańsku, wszelkich opłat wywozowych, z wyjątkiem opłat od wy- . 
wozu ropy oraz produktów naftowych. 

§ 2. Opłaty wywozowe pobrane od tych towarów, które do dnia oglo - . 
szenia niniejszego rozporządzenia nie były jeszcze wywiezione, zostaną .zwró
cone eksporterom, o ile zgłoszenie i przedstawienie dowodów oniewywie· 
zieniu towarów nastąpi w terminie miesięcznym od daty ogłoszenia niniej-
szego rozporzadzen ia. . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia ~ 

Minister Skarbu: 
Steczkowski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
w z. H. Strasbur ger 

Miriister b. Dzielnicy Pruskiej 
Ut . Kucharski 
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