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583. 

Usta w a 
z d nia 4 pażdziernika 1921 r. 

'W przedmiocie l podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej 
-Polskiej za dopełnienie zobowiązań, wypływających z wydawania 

obligacji komunalnych Polskiego Banku Krajowego~ . 

I\rt. 1. Gwarancja S ka rbu Rzeczypospolitej Polski ej za dope łnienie 
zobowiązań, wypływających z tyt u łu wydawania o bli gacji komunalnych przez 
:PoJski Bank Krajowy, zostaje podwyższona do kwoty 500 miljonów marek 
p olskich imiennej wartości. 

f\rt. 2. Wykonan ie niniejszej ustawy poleca się Min}strowi Skarbu. 

Marszałek: 

T rąmpczy':tski 

Prezyden t Min istrów: 
A . POllllwwsM 

Mi nister Skarbu: 
J11iclzalski 

584. 

Ro.zporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 września 1921 roku 

VI s prawie zniesienia mon0poJu handlu względnie sekwe stru cukru 
;i zaprowadzenia jedno litego po datku spożywczego o d c ukru na ob

szarze Rzeczypos po litej. 

Na mocy postanowień art. 1 . i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 roku 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, wiględnie produkcji na ob
szarze Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. Ust. Rz. P . .N2 41, poz. 248) z arządza 
się co następuje: 

§ 1. Podatek~spożywczy czyli akcyza od cukru buraczanego, względ
nie trzcinowego, przewidziany w § 1 l. 1 austrjackiej ustawy z dnia 20 czer
wca 1888 r. (austr. Dz. P. P. N2 97), zmienionej rozporządzeniem cesar
skiem z dnia 17 lipca 1899 roku. (austr. Dz. P. P . .M 120, cz. IV) tudz ież 
wart. 946 i 948 zb ioru ustaw rosyjskich o akcyzach. jako też wreszcie 
-§ 2 niem ieckiej ustawy z dnia 27 maja 1896 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 117), 
zmienionej ustawą z dnia 6 stycz nia 1903 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 1),
~Jstanawia się na kwotę marek 20.000 od 100 kg, cukru wagi netto. 
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§ 2. Uchyla siE: moc obowiązującą ustaw i rozporządzeń wydanyc h
w przedmiocie monopolu handlu, względnie sekwestru cukru, a w szczegól
ności : ustawy o cukrze z dnia 1 sierpnia 1917 r. (Dz. rozp. b. jenerał-gu-
bernatorstwa warszawskiego NQ 83, poz. 346), rozporządzenia naczelnego· 
wodza armji z dnia 4 maja 1916 roku, dotyczącego monopolu cukrowego, 
i przymusu koncesyjnego dla handlu cukrem (Dz. rczp. c. i k. zarząd u 
wojskowego w . Polsce Ng 57), rozporządzejlia Komisarza Ziem Wołynia. 
i Frontu Podolskiego z dnia 14 kwietnia 1920 r. (Dz. Urz. Zarz. Cyw. Ziem 
Wołynia i Frontu Podolskiego Ng 5, poz. 76) o wprowadzeniu monopolu. 
handlu cukrem i melasą na podległych ' mu obszarach Wołynia i Podola ;: 
nadto uchyla się moc obowiązującą postanowienia § 1 I. 2 austrjackiej usta
wy z dnia 20 czerwca 1886 r. (austr. Dz. P. P. NQ 97), zmienionej rozpo · 
rządzeniem cesarsk iem z dnia 17 lipca 18S9 r. (austr. Dz. P. P. Ng 120" 
cz. IV) o opodatkowaniu cukru innego rodzaju w b. za borze aus trjackim 
tudzież rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 listopad a 
1920 r. (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. NQ 73, poz. 500),-z tern jednak ogranicze
niem, iż przywóz cukru z zagranicy i wywóz tegoż artykułu za g ranicę Rze -· 
czypospolitej jest i nadal zakazany. 

Na wyjątki może zezwolić Minister Skarbu w porozumien iu z Mini 
strem Przemysłu i Handlu, względnie na obszarze b. dzielnicy pruskiej
Ministe r tej dzielnicy. 

Równocześnie przywraca się na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego, 
moc o bowiązującą przepisów o ak<;:yzie od cukru, zawartych w tomie V' 
zbioru praw rosyjsK ich, z wyjątkiem art. 947 i art. art. od 964-970 włącznie . 

§ 3. Wszelkie grzywny przewidziane w austrjackiej ustawie z dn ia 
20 czerwca 1888 r. (austr. Dz. P. P. Ng 97), w cesarskiem rozporządzeniu 
z dnia 17 lipca 1899 r. (austr. Dz. P. P. N2 120, cz. IV), tudzież kary prze
widzia ne za wykroczenia przeciwko przepisom o akcyzie od cukru, zawarte 
w części V i VI tomu V zbioru praw rosyjskich (zbioru ustaw o akcyzach),. 
jako też w niemieckiej ustawie z d nia 27 maja 1896 r. (Dz. Ust. Rzeszy 
str. 117) zmienionej ustawą z dnia 6 stycznia 1903 r. (Dz. Ust. Rzeszy 
str. 1)-należywymierzać w wysokości 50·krotnej. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się na obszarze' 
b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego Ministrowi Skarbu, zaś na obszarze, 
b. zaboru p ruskie go Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z d niem ogłoszenia ,. 
z mocą obowiązującą postanowień § 1 i 2 od dnia 1 października 1921 ra 

Prezydent Ministrów: 
A . P onilwwski 

Mi nister Skarbu: 
M ichalski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Dr. /. Trzciński 




