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§ 1. Ustąp df\.J9i § 1 rozpęrządzenia z dnia 
30 sierpnia 1921 roku w pn:edrniode rOl!eląg' nięc;ia 
mocy obowiązują<:;ęj rQZPQr~ąd~enio o pobor~e opłat 
stemplowych, dekrety Q opłacie od PQd.ari i ~wlądectw 
urzędowych, art. 6 ...... 10 l,Ist~wy Q PQdwy~szeniu i zró
wnani'ł stawek przy niel~tóry<;;h opłatach stemplo
wych oraz ustaw p opłaŁac;h stęrnplowyc;h od ubez
pieczeń, od weksli j od Sł'H'l~daty pr,c;drniatów 4by
tku na wojewódzhva: now9gród~l~ię, polę~kie i wo
Iyńskię oraz na powiaty: grodz i eński, woll(owyski i bia
łowieski wojew6d;;twa białostocki~go (Oz. U. R. P. 
N2 82 poz. 567) uzupełnia si~ w ten sposób, iż uchy
la się takie rozporządzenię komisarza genęraJnego 
ziem wschodnich z dnie ~ listop?ld~ 1919 r. w spra
wIę opłat skarqowych od umów, dQtYc~ących sprze
(Iaży lęlSów (Dz. Urz. Z. C. Z. W. N2 30 poz. ~22). 

§ 2. Wykęnanlę ninjęjs4ego rozporządzenia 
powierza Iiią Ministrowi Sk.ub u, 

§ 3. ROlporlądzenie njnif;ljs~ę ~ysk\,\je moc 
obowiązującą z dniem ogłos~enja. 

Prezydent Ministrów: 

Antoni Ponikowski 

Minister Skarbu: 
Niebalski 

172. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 m~rc:a 1922 r. 

W sprawie pr~ekazania spraw przejęcia władz 
i urzędów od organów państwowych niemiec
kich 1 pruskich Qru komt~arjatu państwowego 
dla pr~ejęcia ~arządu cywiloe90 J'la odstąpio
nYf;h Polsce czqśclach ~ b. d~lel"ic::y pruskiej 

Ministrowi Spraw Zagr~niczoych. 

Na poclstflwje ust. 1 ~rt. 7 \.IStl)wy z dnia 1 
sIerpnia 1919 r. o tymcJ:ąsow@! or9aniza<:ji zar:z:ądu 
b. dZielnicy pruskiej (Dz. p, P. P. Ng 64 po~, 385), 
ZIHt~dza ,ię co nash:puję: 

§ 1. Sprawy przęjecla wlad~ i !.Irz~dÓw od or
ganów państwowych niemiec\dch i pruskich wył~c:z;a 
si«=: z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
l, przekazuje się Ministrowi Sprtlw Zagranicznych. 

§ 2. Komisarjat państwowy dla przejęcia za
rządu cywilnego na odstąpionych Polsce częściach 
b. dzielniey pruskiej przechodzi pod kierownictwo 
Ministra Spraw Zagrąnicmych, pozostając nadal 
w 'Poznaniu. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza sit=: Ministrowi Sprflw Zagranicznych w poro
zumieniu z Ministrem b, Dzielnicy Pruskiej: 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem oglosi!enia. 

Prezydeot Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Minister b. Dzielnky Pruskiej: 
Wybicki 

Minister Spraw Zagranicznych: 
Skirmunl 

173. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu . 
z dnia 17 lutego 1922 r. 

w przedmiocie c~ęśeiowej ~miany rozporządze
nia wykonawcl:egQ b. austr. Ministerstwa Skar-' 
bu z dnia 21 lipca 1899 r. do ustawy o opodat
kowaniu wódki, obowiątują'~ej na obszarze 
b. zaboru austrjackiego, oraz rozpor~ądzenia 
Ministra Skarbu 7; dnia 28 paidziernika 1921 r. 
o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wód-

czanych. ' 

Na zasadzie ąrt. 1. ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz . P. P. P. N!! 65 po~. 391) oraz art. 
7 i 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. W przedmio
cie objęcia przez f\'\inisterstwo Skarbu administracji 
skarbowej na ziemiach polSKich, które wchodziły 
w skład b. monarchji alJstrja cko-węgierskiej (Dz. P. 
P. P. N2 31 poz. 261) zarządza się co n2lst~puje: 

§ 1. Ustęp drugi punktu 3. § 27. I. części II. 
rozporządzenia b. austr. Ministerstwa SkarBu z dnia 
21 lipca 1899 r., wydanego cę lem wykttn4łnia cesar
skiego rozporządzenia z dni ", 17 lipca 1899 (austr. 
Dz. U. P. N2 120), zmieniając~go ustawy o posat
kach pośrednich, pozostających w ścisłym związku 
z produkcją prz:ernysłową, tudz i eż austrjack$-w~gier
ską t1lryfą cłową (austr. Dl. U. P. Ng 130), oraz 
ust~p drugi punktu J. § 10. rozporządzenia Mini· 
stra Skar9u z dnia 28 p~~dzięrnika 1921 r. o wyko
naniu rozporządzt<:! nia Rady Ministrów z dnia 14 paź
dliemika 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spi
rytusu i wyrobów wódczanyc,:h (Dz. U. R. P. N2 96 
poz. 705) otrzymuje następuj ące brzmienie: 

"W pozwole.niu naJ .!;źy ząriilz:em- wymienić, czy 
i w jakiej wysokości obowiązany jest przedsie;biorca 
uis;o:cz.aC:; Skarbowi P~ństw& odszkodowanie za koszta 
spowodowane dOlorem organów skarbowych. To od
s~kodoWimje obejmuje tylko takie należytości i o tyle, 
jakie i o ile przysługują org~nom skarbowym ~a pel
n.i~nie czynnośc,:i służbowych pOla zwykłem miejscem 
stl.!źbQwem" . 

§ 2.. Rozporządzenie niniejsze wc:hodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
Nieba/ski 


