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787. 
Rozporządzeni.e Rady Ministrów 

z dn ia 22 grudnia 1921 roku 

2i13 

. o zniesieniu podatku od środków do oświetlania na obszarze 
b. dzielnicy prusldej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków 
od spożycia, zużycia względnie produkcji (Dz. U. R. P. Ni! 41 poz. 24 ':» za· 
rządza się co następuje: 

§ t. Uchyla się obowiązują :ą na obszarze b. dzielnicy pruskiej nie m. 
ustawę z dnia 15 lipca 1909· r. (D z. Ust. Rzeszy niemiecki ej str. 880) o podatku 
od środków do oświetl ania i wydane do niej ogłoszeniem Kanclerza Rzeszy 
niem. z dnia 30 sierpnia 1909 r. (Dz. Centr. Rzeszy niem. str. 799) roz po· 
rządzenia wykonawcze, oraz wsz.ys tkie inne przepisy i rozporządzenia doty
czące przedmiotu wspomnianą ustawą objętego. 

§ 2. Rozporządzenie to wchodzi w żyćie dnia 1 stycznia 1921 rokLl. 

§ 3. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dz!e l· 
nicy Pruskiej. 

Prezydent l'lIinistrów: A. POJ/iko,l'sh 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: lY)'lJid'i 

788. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 1921 toku 

O zniesieniu podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych na 
obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podąt
ków od spożycia, zużycia względnie produkcj i (Oz, U. R. P. Hl! 41 poz. 248) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się moc obowiązującą § § 2 do 35 niemieckiej ustawy 
o opodatkowaniu pap ierosów z dn ia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. 
str. 631) oraz postanowienia §§ 7-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 października 1921 r. (Dz. U. R. P. Ni! 85, poz. 615), dotyczące podatku 
od gilz (tutek) i bibułek papierosowych i wszelkich innych przepisów wy
danych co do poboru akcyzy od gilz (tutek) i bibułek papierosowych. 

§ 2. Za banderole podatkowe wykupione przed dniem 1 stycznia 
1922 r. nie bl':dzie Skarb Państwa zwracał ceny sprzedaży, choćby tychże 
nie użyto do naklejania na pudełka z gilzami, względnie na książeczki 
i paczki bibułek . papierosowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż Y c i e z d n i e m 1 s t y
c zn i a 1922 r. Z tym dniem zaprzestaje sil': na obszarze b. dzielnicy pru
skiej poboru podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych. 

§ 4. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dziel
nicy Pruskiej. 

Prezydent Ministrów: A . Ponikowski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: Wybicki 




