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f) asfalt miękki i twardy, koks i gu-
dron (maź) od 100 kg. . . . . 1.000 mk. 

. § 4. Minister Skarbu uprawniony jest do ob
niżenia podatku od zużycia olejów m inera lnych wy
mienionych w § 3 lit. ci), b), c), przeznaczonych do 
poruszania motorów w przemyśle, do oczyszczania 
,szybów naftowych, do nawęglania gazu świetlnego 
na potrzeby wojska, władz i przedsiE;biorstw państwo
wych, wreszcie jako środek opałowy rozczyniający 
lub wyciągowy w przemyśle na warunkach określo
nych w rozporządzeniu wykonawczem. 

Również uprawniony jest Minister Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu zwa l
niać wszelkie oleje m inera lne przeznaczone na wy
wóz za gra nicę Rzeczypospolitej w całości lub w cz~
ści od podatku od zlJżycia przewidzianego w § 3 . . 

§ 5. Zapasy oleju mineralnego wymienionego 
w § 3 pod lit. a) i b) znaj dujące się poza rafinerjami 
nafty w ilości ponad 100 kg. podlegają zgłoszeniu i do
d~tkowemu opodatkowaniu w ciągu trzech dni wedle 
stanu z dnia ogłosze nia niniejszego rozporządzeni a. 

§ 6. Oleje tnineralne wymienione w § 3 przy
wożone z obszaru wolnęgo miasta Gdańska lub 
Z obszaru Województwa Sląskiego na obszar obo
wiązywania niniejszego rozporządzenia podlegają po
datkowi od zużycia w wysokości wym ienionej w § 3. 

§ 7. Niezgłoszenie posiadanego zapasu olejów 
mineralnych, wymienionych w § 3 lit. a) i b) w ca 
łości' lub w częśc i w termfnie oznaczonym w § 5 ce
lem dodatkowego opodatkowania pod lega ukaraniu 
21) na obszarze b. zaboru austrjackiego narówni 
Z; wywozem o leju mineralnego z rafinerji i nafty bez 
przepisa nego oznaj mienia i zapłaty przypadającego 
podatku, b) na obszarze b. zaboru rosyjskiego wedle 
art. 1254 roś. zbioru ustaw o akcyzach (tom V zbioru 
praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i da lszego 
ciągu z r. 1912). 

. § 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza si~ Ministrowi Skarbu. ' 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
I itej z wyłączeniem Województwa Śląskiego. , 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

~inister Skarbu: Jastr'zębsl~i 

1055. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 roku 

w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi 
Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy i roz
porządzeń normujących prawnie sprawy zwią-

zane ze statystyką. 

Na mocy art. 5 ustawy z ania 6 kwietnia 1922 
roku o objt::ciu władzy państwowej nad Ziemią Wi
leńską (Dz. U. R. P. NI! 26 poz. 213) zZlrz;!łdza się 
~o nast«:puJe: 

§ 1. Na powiaty: wileński, trocki, świąl;:iański 
oszmiar'lski rozc iąga si~ moc obowiązującą: 

a) ustawy z dnia 21 październ ika 1919 r. o or
ganizacji statystyki administracyjnej (Oz. U. 
R. P. · NI! 85 poz. 464); 

b) rozporządzeni.a Rady Ministrów z dni~ 20 
wrze'Śn iCl 1920 r. w przedmiocie spisu gospO' 
darstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha ogól
nego obszaru (Dz;. U. R. P. NI! 101 poz. 668) 
z tern, źe spis gospodarstw rolnych i leśnych 
odbt;dz i.e się według stanu w pierwszym dniu, 
drugiego miesiąca, nash::pującego po dniu 
ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; 

c) rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 17 
stycznia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen · 
artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. 
NI! 14 poz. 82); .. 

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lu
tego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków 
i lokautów (Dz. U. R. P. NI! 16 poz. 94); 

e) rozporządze nia Rady Ministrów z dnia ' 10 li· 
stopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej 
(Dz. U. R. P. NI! 107 poz. 783; 

f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lu
tego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu 
zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. p. Nil 12 
poz. 108); 

g) rozporządzenia Rady Ministrów z dnią 7 
czerwca 1922 r. zmieniającego rozporządze
nie z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie 
s tatystyki stanu zatrudnienia w przemyśle 
(Dz. U. R. P. NI! 48 poz. 427). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w, ~ycfe 
z dniem 1 stycznia 1923 roku. · 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: W. Sikorski 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: 
Henryk Strasburger 

Minister Kolei :Żelaznych: Ludwik Zagórny-Marynowski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski 
Kierownik iV\inisterstwa Poczt i Telegrflfów: 

Moszczyński 

1056. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 r. 

w sprawie ujednostajnienia przep~s6w o wyro
bie sptzedaźy i używaniu s.ztucznych substancji 

słodkich. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 i.Jsta~ 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 41, póz. 248) 
i art. 1 ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 607) o regulowaniu podatków od spo· 
życia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rze
czypospolitej zarządza się co n astępuje: 

. § 1. Rozszerza si~ na cały ob~zar Rzeczypo
spolitej z wyłączeniell> Województwa Shaskiego oglQ-
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SIane w ząłączniku , a obowiązujące na obszarze 
b .. Królestwa Polskiego postanowienia art. 105785 do 
105788 o trybie wyrobu, sprzedaży i używaniu sztuc~
nych substancji słodkich, zawarte w dziale V tudzież 
postanowienia ąrt. · 127014 do 127021 z wyłączeniem 
artykułów 127019 i 127020 Q karach za wykroczen ia 
przeciwko przepisom o trybie wyrobu sprzedaży 
i używaniu sztucznych substancji słodkich zawarte 
w dziale VII zbioru ustaw rosyjskich o akcyzach 
(Tom V zbioru praw rosyjskich, według wydania 
z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912. 

§ 2. Na obszarze b. zaboru austrjackiego dó 
orzekania w sprawach przekroczeń powyższych po
wołane są sądy skarbowe, które zamiast kary wię
zienia, przewidzianej w powyższych artykułach 1270u , 
127015, 127017 i 127018 orzekają areszt ścisły w tym 
samym wymiarze. 

§ 3. Próby nabytych produktów i napojów 
przeWidziane wart. 1 05738 nale~y przesyłać do włQ-
śc;iwych izb skarbowych. 

§ 4. Skonfiskowane sztuczne substancje słod
kie mają być przesyłane Ministerstwu Skarbu celem 
zniszczenia względnie stosownego zużytkowania. 

§ 5. Osoby i in stytucje, które w chwili ogło
szenia niniejszego rozporządzenia posiadają upraw
nienie ze strony władz skarbowych do tego powoła
nych do wyrobu sztucznych substancji słodkich, 
względn ie do prowadzenia handlu temi artykułami 
na obszarze RzeczyposPQlitej mogą aż do odwolania 
wykonywać swe uprawnienia w rozmiarach określo
nych w tychże uprawnieniach. 

§ 6. Kary pieniężne, przewidziane wart. 1270u 
do 127018 w stałych kwotach podwyższa się 1000-
krotnie. 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
. ruaa sili; Ministrowi Skarbu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchod~i w życie 
z dniem ogłoszenia, a równocześnie tracą moc obo-
wiązującą: • 

1) rozporządzenie Naczelnego Wodza na Wscho
dzie z dn. 15 lipca 1915 (Dz. Rozp. N215, poz. 49 
Cesarsko-niemieckiej administracji cywilnej 
dla Polski), dotyczącego obrotu handlowego 
sztucznych środków słodzących; 

2) rozporządzenie cesarskie z 15 stycznia 1917 r. 
(Rustr. Dz. Ustaw Państwa N2 37), tudzież roz
porządzenie wykonawcze z 12 lutego 1917 r. 
(f\ustr. Dz. Ustaw Państwa N2 57), dotyczące 
wprowadzenia monopolu sztucznych środków 
słodzących w b. zaborze austrjackim; 

3) ustawa niemiecka o sztucznych środkach słp
dzących z 7 lipca 1902 r. (Dz. Ustaw Rzeszy 
Niemieckiej str. 253), jakoteż wszelkie inne 
dotychczas obowiązujące przepisy wydane 
w przedmiotach unormowanych niniejszem 
rozporządzeniem. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

;",,' .. 'ś ···kX'y · -ezr - . , 
Załącznik do n;>l:p. Rągy· Mln. 

:z dn. 21 grudnia 1922 1'. poz. 1056. 

o trybie wyrobu, sprzedaży i użyWania 
sztucznych substancji słodkich. 

f\rt. 1057115• 

Pozwolenie na urządzenie i otwarcie fabryk 
sztucznych substancji słodkich, jako ' też na wyrób 
tych substancji w osobnych oddziałach istniejących 
fa bryk chemicznych, wydaje minister skarbu w po
rozumi eni u z ministrami spraw wewnętrznych oraz 
handlu i przemysłu. Wymienione w tym artykule 
(105735) fabryki i oddziały pozostają pb d bezpośre
dnią kontrolą urzędników akcyzy; ministrowi skarbu 
służy prawo ustanaw iać tryb tej kontroli. 

f\rt. 105786• 

Nadzór nad przechowywaniem, przesyłką i sprz~ 
dażą sztucznych substancji słodkich, jako też nieuty
waniem tych substancji do wyrobu produktów ipo
iywczych i napojów, należy, poza policją handlowiil 
i ogólną, do urzędników dozoru akcyzy. 

I1rt. 105787• 

Urzędnicy dozoru akcyzy mają prawo wolnego 
· wstępu do aptek, składów aptecznych, do wszyst
kich lokalów, w których wyrabiają, przechowują 
i sprzedają sztuczne sl!bstancje słodkie, i do zakła
dów handlowych, w których wyrabiają i sprzedają 
takie produkty i napoje, które zawierać mogą sztucz
ne substancje słodkie; prawo to przysługuje im 
w stoslJnku do zaKładów, wyrabiających sztuczne 
substancje słodkie, jedynie w czasie produkcji, a w $to
sunku do innych zakładów-jedynie podczas godtin 
handlu. 

ł\rt. 105738 • 

Urzędnikom dozoru akcyzy i sanitarnym, jako 
też służbie policj i handlowej i ogólnej, wolno naby
wać podług cennika we wszystkich wymienionych 
w artykule poprzedzającym (105787) zakładach prze
mysłowych i handlowych i u prowadzących handel 
wędrowny lub obnośny produktami spożywczemi 
i napojami, próby wspomnianych produktów i napo
jów, właścici ele zaś tych zakładów i ,sprzedawcy nie 
mają prawa odmawiać sprzedaży takich prób nawet 
już towaru sprzedanego. Próby nabytych produk
tów i napojów należy oddawać do laboratorjów che
micznych przy urzędach gubernjalnych akcyzy, w celu 
dokonania analizy zawartości sztucznych substancji 
słodkich. Osoby, u których te próby nabyto, mają 
prawo przesyłać takież próby do laboratorjów przy 
towarzystwach naukowych dla zrobienia analizy ch. 
micznej na swój własny rachunek. 

f\rt. 127()1'. 

Za wyrób sztucznych substancji słodkich w za
kładach otwartych bez właściwego pozwolenia 
(art. 105735), za potajemny przywóz z zagranicy i prze
chowywanie . lub sprzedaż takic"h substancji przez 
osoby i zaldady, nie mające tego prawa, winni, jeżeH 
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n,ie podlegają surowszej karze, ulegaj ą , prócz kan· 
fiskaty tych substancj i: po raz pie rwszy - k9 rze pie
nlężhej od 100 do 300 rubli i zamknięciu VI w ir,.:z ie
niu na czas od 2 do 4 mies i<;-c:y; po raz d rugi - ka
rle ' pien i ężnej od 200 do 500 rubli i zamknięciu 
W więzieniu od 4 do 8 micsi!::cy; a po raz t rzeci 
i następne - karze pieniężnej od 300 do 1000 rubli 
I zamknięciu w ,więzieni u od 8 miesięcy do 1 roku 
j 4 miesięcy. Nadto, w raz ie popełnie ni a przestęp' 
stwa, przewidzianego w tym artykule (127014), po 
raz drugi lub nDstępne, sąd może wydać postano· 
wienie o ogłoszeniu wyroku, na rachunek skazanego. 
w jednym z czasopism urzędowych i w jednym pry
watnym, według uznan ia sądu. 

flrt. 127015• 

Wymienionym w artykule poprzedzającym 
(127014) karom ulegają winni sprzedaży sztucznych 
substancji słodkich z aptek, składów aptecznych 
i zakładów, wyrabiających te s ubstancje, które otrzy
mały właściwe pozwolenie, osobom i zakładom, nie 
mającym prawa do nabycia tych substancji. 

Nadto w razie popełnienia przest~pstwa. prze
wid~ianego w tym artykule (127015) po raz trzeci, 
winn~ właściciele składów aptecznych i zakładów wy
rabiających sztuczne substancje słodkie, będą pozba
wieni na zawsze prawa sprzedaży i wyrobu tych sub
stan<:ji. 

flrt. 127016• 

Za wykroczenie w zakładach, które otrzymały 
pozwolenie na wyrób sztucznych substancji słod
kich. oraz w aptekach i składach aptecznych, prze
ciwko przepisom obowiązującym o wyrobie, przywo
zie z zagranicy, przesy!;::e i przechowywaniu sztucz
nych substancji słodkich, oraz o sprzedaży i kontroli 
przychodu i rozchodu tychże, winni ulegają karze 
pieni~żnej od 25 do 200 rubli. 

f\rt. 127017• 

Za wyrób na sprzedaż, produktów spożywczych 
l napojów, zawierających domieszkę sztucznych sub
stancji słodkich winni, oprócz konfiskaty tych pro· 
duktów i napojów, ulegają: po raz pie rwszy-karze 
pieniężnej w sumie od 100 do 300 rubli i zamknię
ciu w więzieniu na czas od 2 do 4 miesięcy; po raz 
drugi-karze pieniężnej od 200 do 500 rubli i zam
knięciu w więzieniu od 4 do 8 miesięcy; a po raz 
trzeci i następne-karze pieniężnej od 300 do 1000 ru
bli i zamknięciu w więzieniu od 7 miesięcy do 1 ro
ku j , 4 miesięcy. 

Nadto, \V razie popełnienia przestępstwa, prze-
I widzianego w tym artykule (1270 17), po raz drugi 

i następne, sąd może wydać postanowien ie o ogło · 
szeniu wyroku, na koszt skazanego, w jednym z cza· ' 
sopism urzędowych i w jednym prywatnym. według 
uznania sądu. 

f\rt. 1270 18. 

• Za przechowywanie w zakładz ie handlowym lub 
przemysłowym , albo Za sprzedaż produktów spożyw
czych i napojów, zawierających domieszkę sztucz
nych substancji słodkich, winni uleg21ją karom, okre
ślgn)'m w poprzedzającym art. (1270 1~) . 

Jeżeli 2ilŚ winny przestępstwa, przewidżianego 
w niniejszym (1270 18) artykule dowiedzie,ieŁy,ch 
przedmiotów ani napojów sam nie wyrobił, lecz otrzy
mał je w stanie gotowym z innego zakładu, to Qprąc;z 
konh.: ~,aty t/ch prod uktów i napojów. podlega karze 
p iefliężn~j do leO rubli . 

flrt. 1270 19• 

Za wyhoczenie przeciwko przepisom m't.1057:J5~ 
1057 38, 1270 14 - 1270 21, 1271 i 19.7'2 odpowiadajq 
w!aściciel3 zakladów bandiowycI; i przemyslowycb 
i prowa,dzący !;andel wędrowny produktami spożyw;' 
czemi i napojami, jeżeli wykroczenie popelniN oni 
sami, lub też osoby inne, ale z icb wiedzą i zgodą. 
Jeżeli zaś wykroczenie popełnione zostalo bez wie
dzy i zgody właścicieli zakladów przez osoby inna, 
to ulegają karze bezpośrednio winni; jednak gdyby 
te osoby nie byty w stanie zdplacić zasądzonycl; kar 
pienięźnyc/;, w takim razie na w!aścicieli zdkladóVf 
rwklada się egzekucję na 3/-1 sumy kary zasqdzonr.tj. 
Resztę zaś w razie skierowania sprawy do sqdu za
mienia się na zamknięcie w areszcie lub w więzieniu 
na mocy pl'zepi[;ó,v wyluszczonycl; w artykule 84 ko .. . 
de csu kar glównycb i poprawczycb. 

, 
f\rt. 1270 20. 

Skonfiskowane, wedlug przepis6w powyższycb 
(127014 - 127019) , sztuczne substancje slodkie będą 
zniszczone. Ulegają również zniszczeniu i konfiska
cie produkty spożywcze i napoje, zawierające do- ; 
mieszkę sztucznycb substancji slodkicb. 

flrt. 1270 21• 

Z kar pieniężnych, nałożonych na winnych, 
jedna połowa (z pierwszych wpływów) wydana b~-, · 
cizie doniesicielO\vi lub wykrywającemu wykrocz.enie. 
jeże ii nie jest on u rzędnikiem akcyzy, a druga po
~owa stanowi dochód skarbu. W razie gdy niema . 
don iesiciela ani wyl<rywającego, cała egzekwowana 
suma przechodzi na , rZecz skarbu 

• 
1057. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 listopada 1922 r. 

VI przedmiocie domów bankowych i kantorÓw 
wymiany na o bszarze Ziemi Wileńskiej. 

Na mocy art. 13 ustawy z dn. 23 marca 1920 r. 
o nadzorze nad przedsiębiorstwam i bankowetni i kan
torami wymi any (Dz. . U. R. P. N2 30 poz. 175) 
i rozporządzenia Rady j'J\inistrów z dni a 11 września 
1922 r. w p rzedmiocie rozcielgnięcia na Ziemię Wi
leńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 
1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi 
i kantorami wymicm y (Dz. U. R. P. N2 78 poz. 713) 
zarządza się co następuje: . 

§ 1. Osoby, pragnące uzyskać koncesje: na 
otwarcie i prowadzenie domu bankowego lub kan
toru wymiany powi nny złożyć w Ministerstwie Skarbu 
odpowiednie Fodanie. 

, 

I 


