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230. Pozycja taryfy 
celnej: Nazwa towaru: 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu . 

z dnia 28 marca 1922 roku 

'o wprowadzeniu opłat wywozoWych : od wy
wozu jaj. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 r. o obrocie towarowym (Dz. U. R. P. N2 79, 
poz. 527) i po zasiągnięciu zdania GłównegQ Urzędu 
Przywozu i Wywozu zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się opłatę wywozową od jaj. 
Wskutek tego w § 1 rozporządzenia .Ministra Prze
mysłu i Handlu, Ministra Skarbu oraz Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. 
w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N257, 
poz. 365) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje 
się wyraz ' "jaj". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dnięm ogłoszenia. 

Minister Skarbu: . 
Micbalski 

Ministe!:. Przemysłu i Handlu: _ 
Stefan Ossowski 

231. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysł/u i Handlu 

, 
z dnia 7 kwietnia 1922 r. 

5 p. 2 

8 

21 p. 1 

24 p. 4 

32 Uwaga 

34 p. 2 

35 p. 2 

36 
37 p. 3 

37 p. 4-b 
39 p. 1 

41 p. 3 

41 p. 4 
41 p. 5 
51 p. 2-b 

51 p. 5 

55 p. 3 • 

58 p. 2, 3 

O ulgach celnych. 64 p. 3 

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 
1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 
26 maja 1919 r. zarządza się co następuje: 65 p. 3 

§ 1. Uwalnia się od cła następujące towary: 66 p. 3-a 

Pozycja taryfy 
celnej: 

37 p. l-c 

39 p. 1 
68 p. 1 

Nazwa towaru: 

Śledzie świeże (żywe i śnięte), również 
mrożone. 

Mleko świeże. 
Bursztyn (również topiony), nieobrobiony. 

§ 2. 
Z dopłatą 

Następujące towary opłacają do normalne 
walutową (agio) 900% (czyli mnożnik 10): 

Pozycja taryfy 
celnej: . 

2 p. 1, 2 
i Uwaga 

Ryż. 

N a z wat o war u: 

3 p. 1, 2, 3, 4 Mąka (oprócz ziem niaczanej), kasza i słód. 

68 p. 1 

71 p. 2 
92 p. 2 
98 p. 2 
98 p. 3 
108 p. 3-a 
117 p. l-a 

i Uw aga 
5 p. l -b Warzywa i okop,,)ve świe że, oddzielnie ' 117 p. 3 

'1iewymienion •. 

Warzywa i okopowe solone, moczone, 
kwaszone, w opakowaniu nieherme
tycznem. 

Ziemniaki suszone, płat~i, krajanka mie' 
lona i niemielona. ' 

Tytoń w liściach i wiązkach z łodygami 
lub bez; łodygi tytoniowe, odpadki 
i miał. Ił 

Mleko zgęszczone, mączka mleczna z cu
krem lub bez. 

Lecznicze wody mineralne naturalne, wy
mienione w specjalnych urzE:dowych 
wykazach. 

Mięso gotowane, suszone, wędzone i ma-
rynowane. _ 

Inne sery (oprócz wykwintnych w opa-
kowaniu dętalicznem). 

Masło krowie i owcze. 
Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz 
. oddzielnie wymienionych. 
Sledzie wędzone. 
Artykuły spożywcze, oddzielnie niewy· 

mienione, także melasa. 
Kości, poddane działaniu kwasu siarcza-

nego; użyźniające komposty i pudrety. 
Kości palone, popiół i węgiel z kości. 
Superfosfaty mineralne. 
Sadło odsączone, przetopione i przero

bione, oraz łój kostny. 
Margaryna jadalna i sztuczne masła ja

dalne. 
Odpadki skór twardych do wyrobu pa

sów stawowych, na zasadzie pozwo
lenia Ministerstwa Skarbu. 

Drzewo cedrowe w balach, klocach i de
seczkach, do wyrobu ołówków, na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzew
nych, łodyg, chociażby z dodatkiem 
włosia, bawełny lnu i konopi, niefar
bowane i nieblichowane. 

Gips rodzimy (alabaster) w kawałkach 
niepalony. 

Kamienie budowlane, oprócz oddzielnie -
wymienionych, nieobrobione lub zgru-

, ba obtłuczone w kształcie brył i płyt, 
bez obrobienia powierzćhni (obciosa
nia, opiłowania). 

. Gagat (dżet) czyli czarny bursztyn, per
łowa masa, szyldkret, pianka morska, 
kość słoniowa i mamutowa, nieobro
bione. 

Grafit mielony. 
f\ntymon metaliczny. 
f\zotan amonu. 
Siarczan amonu. 
Kwas azotowy, nitroza. 
Olej bawełniany do wyrobu margaryny 

i innych tłuSZc.zów jadalnych, na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

Olej słonecznikowy, kokosowy i palmo
wy, oleje roślinne, oddzielnie niewv-
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-Pozycja taryfy 
celnej: 

125 p. 1 

143 p. 2-a 

146 p. 1 
152 p. 2 

167 C 
_ p. 2 

p. 3 

p. 4 

. p. 6 

174 p. l-a 

174 p. l-b 
175 p. 2 

175 p. 3 
176 p. 4-a, b 

183 p. 6 _ 

184 Uwaga 

nazwa towaru: 

mienione wszystko do wyrobu maro: 
garyny i innych tłuszczów jadalnych, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Ziemie farbiarskie: kasselska i wero-

W·~ekń.ska. 'łk" ł I k' . d .. lor l, Opl I I Z om I z moslą- zu I 10-

nych stopów metalowych, oprócz od-
dzielnie wymienionych. 

Ołów w gąskach i złomkach. 
Rury proste, żelazne i stalowe bez szwu, 

niełączone, o średnicy zewm:trznej 
powyżej 100 mm., zaopatrzone z je
dnego końca w gwint wewn~trzny 
i z drugiego końca w gwint zewnętrz
ny, naci~ty na długości nie mniejszej, 
niż pół zewnętrznej średnicy rury. 

Maszyny i narzędzia rolnicze następujące: 
Prasy do słomy i siana; siewniki łańcu

chowe do nawozów sztucznych; szufle 
konne do kopania rowów;, śrutowniki 
kombinowane z gniotownikami; 

bukownikI przewoźne do koniczyn i traw; 
maszyny żniwne, kosiarki, żniwiarki, 
wiązałki, aparaty do kosiarek; siew
niki kombinowane do równoczesnego 
wysiewu zboża i nawozów sztucznych; 
maszyny do czyszczenia nasion bu
raczanych i koniczyny na sitach lub 
płótnie; grabie konne kombinowane 
z przetrząsaczem; 

tryjery o bębnach z blachy frezowanej 
do czyszczenia nasion; opryskiwacze 
do dezynfekcji drzew. i budynków; 
wirówki do mleka, pasteryzatory i t. p. 
maszyny mleczarskie, oprócz masiel
nic i wygniatarek do masła; inkuba
tory i aparaty do hodowli ptactwa; 

niewyrabiane w kraju części maszyn wy
żej wymienionych, sprowadzanera
zem z maszynami lub oddzielnie, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Wozy kolejowe (wagony) dla kolei nor
malnych następujące: pomostowe, 
platformy i węglarki. 

Cysterny kolejqwe. 
Statki żelazne, parowe i nieparowe, 

rzeczne (do 600 tonn pojemności). 
Statki drewniane. 
Błonnik roślinny (celuloza) suchy i wil

gotny. 
Przędza bawełniana wszelka nitkow::lOa 

z dwuch lub więcej nici pojedyń
czych numerów (oprócz wymienionej 
w p. 5), do wyrobu sieci rybackich, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Przędza, wymieniona w tej pozycji (z ma
terjałów włóknistych, wymienionych 
w poz. 179 p. 2 i 3), nitkowana, nie 
na drewnianych szpulkach, do wy-

Pozycja taryfy 
celnej: 

186 p. 2-a, 1 
p.3-a,1 

190 p. 1 

190 p. 1 
190 p. 2 

n a 2l w-a t o war u: 

robu sieci rybackich, na zasadzie po
zwolenia Ministerstwa Skarbu. 

Przędza z szerści wielbłądziej 'do N'g 57 
włącznie, pojedyńcza i nitkowana, nie
barwiona. 

Szpagat . i sznurki z juty, konopi, lnu, 
pakuł i innych włóknistych materja
łów roślinnych, wymienionych w p. 3 
poz. 179, do' wyrobu sieci rybackich, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstw~ 
Skarbu. 

Szpagat z konopi "ManiIIa" do wiązałek. 
Sieci rybackie wszelkie, nawet baweł

niane. 
205 p. 2-<: Taśmy plecione z tagalu, niefarbowane 

i nieblichowane. 
209 Uwaga 1 Kożuchy zwykłe baranie i kozie, niepo

kryte tkaniną. 

§ 3. Następują<:e towary opłacają cło z do
płatą walutową (agio) 4900% (czyli mnożnik 50): 

Pozycja taryfy 
celnej: 

5 p.- 3 

5 p. 4 

13 

. 18 p. 1 
19 p. 1 
20 p. 1, 2 
45 p.l 
50 

. 51 p. 3 
52 p. 2, 5 

5rJ 

57 p. 4-a 
64 p. 3 

66 p. 3·b 

66 p. 3-c 

66 p. 5-a 

, 
nazwa towaru: 

Warzywa i okopowe suszone, oprócz 
oddzielnie wymienionych. -

Korzenie cykorji suszone, niepalone 
i nłeprzyrządzone.-

Konserwy ze śledzi, nie zawierające 
ołiwy (Kippe.red-Heringe) .. 

Kawa surowa w ziarnkach . 
Kakao surowe w ziarnkach. 
Herbata. 
Włosy ludzkie. 
Gąbki. 
Oleina. 
Woski roślinne: carnauba, japoński. 
Wosk bitumiczny z węgla. 
Skóra do wyrobu zgrzebeł (grempli), 

rzem~yczków i cholew do maszyn 
włókienniczych, na zasadzie pozwo
lenia Ministerstwa Skarbu. 

Bicze tkackie. 
Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzew

nych i łodyg, chociażby z dodatkiem 
włosia, bawełny, lnu i konopj, ' bli
chowane, ale niebarwione. 

Kamienie budowalne, oprócz oddzielnie 
wymienionych: k!amienie, bryły i pły
ty, grubości powyżej 15 cm., opiło
wane lub obciosane w całości lub 
tylko częściowo. 

Kamienie budowalne, oprócz oddzielnie 
wymienionych: płyty do 15 cm. gru
bości włącznie, z powierzchniami 
opiłowane mi lub obciosanemi. 

Marmury, alabaster budowlany, żmijo· 
wiec, t. zw. granit flandryjski (mar
mur belgijski) z powierzchniami opi
łowanemi lub oszlifowanemi, lecz nie
polerowanemi: w kształcie brył, ka
wałów i płyt, grubości powyżej 15 cm. 
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Pozycja taryfy 
celnej: Nazwa towaru. 

6ó p. 6 Płyty łupkowe pHo,wane, również szli-
i Uwaga fowane, oprócz wyrobów z łupku, 

oraz płyty łupkowe oieobronione, łu
pane. 

69 p. 3, 4 ł\zbest w arkuszach, prz~dza i wyroby 

71 p. 5-b 

n p., 3-b 
72 p. 3-e 
72 p. 3-d 
72 p. 3-f 
77 p. 2 

wszelkie: 
Wyroby prasówane t węgla dła elektro-

tę clm l ki, ~ wadze s~tuki powyżej 3 kg. 
Cegły i płytY z kwa.tcu i dynasu. 
Cegły i płyty z magnęzytu. 
Retorty dla zakładów gazowych. 
Cement szamotowy, zaprawa szamotowa. 
Balony, 'rurki i bagietki szklanę do wy-

robu lampek elektrycznych. 
78 p. l, 2 Szyby lustrzane obrobiEme: matowe, S:lli

fowaJie i polerowane; szklę ta·fłowe 
nie lane PQlerovJlłne~ ' szyPy lu~trlane 
nieobrob!oM po odłaniu, li j. nIema-

81 

88 p. 1 

towane, nH~S:lUfewaJie i niepolerowane. 
ł\ntracfim, naftalina, fenol (kwas karbolo

wy), bęnzol, surowe (nieo~żys.~C~Qn~). 
Pasy napędne kaLicżukoWe wszelkie; 

węże kauczukowe z tkatlill/il lub bez, 
ze spiralą wewnętrz iub btu, lecz 
b~z; oplecenia metalowego; gumelij
styka do usżclelhianJa; artykuły tech
ni(;zoe , gumelastyki bez tkanin, jak 
bufory kaucżukowe do pras i łWthńi 
polowych, kllle (ló wentyli i t. p. 

91 p. 2 Siarka oezyszclona, kwiat siarczany. 
105 p. 7-0, c Sl~tcz~k sodu, wodorosiarczek sodu. 
108 p. 2 SiarQzek wlilg1a. 
112 p. l-e Benzol i naftalina ocZ,yszc:i!one; ł\was 

karbolowy krystaliCzhy, otaz płynny, 

112 p. 6, 9 

112 p. 7, 9 

112 p. 9 
112 p: 9 
112 p. 9 

112 p. ~ 

bezbarwny i antra~hinQn. 
Naftole i sulfopochodne oprócz naleią~ 

cych do pez. 135. 
Nitro i amidopochoclne szeresu aroma-

tycznego i ich sole. 
Chlorbenzół. .. 
Wodorosiarczek wapnia. 
f\zotany teru, ceru, berylu, aluminjum 

i magnezu de wyrobu koszulek Ża
rowych, na zas8.Q!ie pożvłólenia Mi-
nistetstwa Skarbu. . 

Toiuol, łcsyloł, karbaiol. Produkty des
ty.laCji smoły pógażowej surowe (nie
oczyszczone). ftntratlen, toluol, ksy
lei, .karbazol oez.yBlcżon~. 

140p. 1; 3 Stal wiertnicza, stał ~~n!czna, ,stal szyb· 
. kotnąta, stal narzędziowa, wszystko 
na zasadżie · pozwolenia Ministerstwa 

. Skarbu. 
i4~p.l·~,I, Ił Ruty . miedZiane i ze ,. stopów miedzi, 

wyłącznie bez szwu,gołe, niepolero-
,wane. , 

149 p. 2-b Oprawki (czopy, c&kleJmosiE:żne z łeb
kiem porcelanowym, szldannym lub 
witrytdwym, do wyrobu lampek elek
trycznych. 

150 p. 2~a Walce z żelaza lanego utwardzane, nie
obrobione. 

Pozycja taryfy 
celnej;, . N a z wat o w ił r 11: 

. 15J, 154, 1~6 ~prą~yoy do zegarów ściennych. 
153 p. l-b ler.d~ie (sztangi) wiertnicze, grubości 

22 ...,.. 30 mm. włącznie, żerdzie instru
mentacyjne · ' i ratunkowe, grubości 
40 - 00 mm. włą(;znie. , 

153 p. 5-a Łańcuchy na potrleby wiertnictwa, na 
z~sądlie pozwol@nia Ministerstwa 
Skarbu. 

153 p. 5-b Lańcl..lchy stawowe (Galla). ... 
155 p. 2-", b~ Drut miedziany i ze stopów miedzł. · 

c, d, e, f. . 
1$6 p. l·e Pasy nap~dne druciane. 
156 p. 2-a Kable miedziane i ze stopów ,miedzi, 

.. , . gole. 
156 p. 2-b,l, II Tkaniny drucia..n€ z miedzi, bronzu fos

forowego i innych stopów miedzi 
(sita), 

15€i p. ~k, ' 3 Pr~ewodniki elektryczne izolowanę, · nie
pokryte Qło,wiem i k~błe elektryczne, 
obłożone ołowiem. 

161 p. 2 Nar:n;diia oddzielnie niewymienione z że-
ł4'za i stali zwyczajnej (świdry cie
si.elskie i t. p.) z wyjątkiem pił r~cz· 

. nych do drzewa i kowadeł. . 
1 ~1 p, J.~, Nan:ądtia st~lowe hartowane do obra-

h, C błania~ ŚWidry spirąlne, gwintowniki, 
roi:wiertf.likł, fre~y, piłki okrągłe, na
uyhki do gwintQwf.lic re,cznych i ma
s~yn 9winciats~ł~h, noże do nożyc, 
sztance, stempłe, kreidła; numerki i al
fabety. 

1G7 1\, p·l-a Nlewytablane w krąju maszyny ó4łdziel-
p. :4 ńie niewymł€lnidne i niewyrabiane 

_ w kraju apąraty, na zasadzie pozwo
len.ia Minlstershvą Skarbu. 

1671\, p. 1,b Paro i ełektrowó~y~ wagony parowe, 
spali.nowe i elektryczne; mechanizmy 
dzwigew (wind i podnośników) bez 
@lektrt;;moŁorów. 

1671\. p. l-b Traktory na zasadzie pozwolenia Mi· 
nisterstwa Skarbu. 

167 Pt, p. l"c Masżyny parowe żeglugowe; silniki spa
linowe następujące: żeglugowe, sa
mochodowe i lotnłue, silniki spaU
nowe systemu Diesla,. leżące i sto· 
jące. Wszys,kQ n~ zasadzie pozwO
lenia Ministerstwa Skarbu. , 

1678,p~ l"c Maszyny do wyrobu lOGU. " . 
167A,p. 1.d LokorTlObiłe pi!lrowe (rolnicze), na zasa

dżie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 
167 "', p. l -e Turbiny parowe . 
1671\, p. l-g Obrabiarki do metalu typów niewyra: 

bianych w kraju, na zasadzie pozwo~ 
lenia Ministerstwa Skarbu. 

167 f\, p. ' l-h MZlszyny włókiennitz@ typów niewyra~ 
biimych w kraju, Oli zasadzie pozwo
lenia Ministerstwa Skarbu. 

16711, p. l-a Maszyny papiernicze typów niewyrabia- , 
p.l-h,VI nych w krąju, na zasadzie pozw&le~ 

nia Ministerstwa Ska.rbu. 
167 R, p.l i Ił Ło:lyska kułkowe, bez płyt podstawo

wych · i bez konsol. 



. ~.j .v.-' .. ...... _ 

P.Alfcłą __ r-yfy 
'c:tlnęj: ' 

U~'l ft, p! 4·~ Hięwyra\?i~nę w ł<F~jtJ (:Z~Śf;:j ni~szyn 
i ~J?~fą~aw sprowądz~ne ~d,dz~ęł!łie 
lub razem z JTIił~lYAlm~j. ni! ~i1~ą4~ję 
pOlVlo!ęoią Miąl,stęr$łwa Skąręy. 

l~y i, " .1 M~~~y"y ~1~I~try~~n.ę: . prągnjQ! ,. ~j'nikj 
. wąSi ppwy~ęj ~ J{g,; pr:u~twęfflu:ę 

wsielkie, . trpń~f(mn~tgry; ~z~§cj m~" 
s~yn elektrycznych. ' ' 

167 lia. p. 2 Rkum4latory. 
• 16/ ~, , . ~ MA$~yny i m;u+ą9~ią. ręJl'lj~Fe I1flsłępu

ją~ę; ~iewflH~i r14towę 4ę~póż ; ną
SIQf'l1 +ęby ~prftżynQwę 90 lq,!lty~~~ 
torpw; ~r4tQwnjkj Q łąr~J:@~h' ITH~tąło ' 
~~hi anjotpwnjki de> ;!:bpż~H~ił~E~" 
k~rni~ ląrc:zowe (OQtf')wę:) o. §~/m;)
ko$~j fJ~rdł@ powytej ;310 mm.; ele!
w~tQry dą tOff4; 

p.4 

płlJ~i pjr~we; ~p.aIaty QO .,,~tr~ęniijnęiy 
do mĘI!~;zyn ?nJwnYf;h; 

płHSi rnQtorQwę, na ząsą~zję PPlw",jenia 
, Mj!'li$t~r~twa ~"q:lrpy; sięwniki r~.E:Zne 
. QQ Wi'r~YWI n",i;,ę clo si .eg~k!lrńl mą
sięlni~ę i w:yg,nl1i!tąrkiQO ma~J~, 

z~by sRf~iYl1ow.e po pron i 9r~l>j;l'Ije. 
" wYr~piąl!ę w kn~ju q~$ci m~~zyn Wy

?laj wyrnjęn i9ny!;:h, s.pr~w~9ząne fązem 
z mą~~Yfli'lmi J4b pt;ldzięlnię, ną 7.~sa-
dz;ę ppzwolel)i~ Ministęfslw~ &kijrl?~, 

Wpdo-parp-. i gą~9)rpi~rj:e. 
l,.iqnikj enęr~n ełektryq:nęj , 
T ~rqę .(cyf~rpląty) cló zę.gli'r6w ś,ien-

ny&:th rQwnię,i pęsręDr~ąne, po~ł?lcllne 
lub 9k~y~owąne: :;;Q.c~ewk!dp w~fią
<;j~ł dę ~~~~rów ~<:i~nny~hi h.jski do 
w~g d~ ~eg~r9W ~l:;ieAny,h. 

l'7l p. 8t p! a S,jJ11Q\:h9~Y (:i~t~rowę i ' wę?-y przy-
', ' , qępnę~p .nicł1, ~:mp: qf!;~!,:i ~glP~;ł~w~! 

pn:YWQ~~nę f~~ęrn ł- ~łmor;h.f.>~l'mj. 
177 , . ~H~ P~pier głrvk!))wy t>iśłły nj~~~tynqW~IW 

i I'lje .kl~jęflY, ~{i$lwąrtp~~i~ n,ię rnJ1i~j 
Ilit .~l~ m~sy dl'{;~wn"j, w~Qi n;(! 

, ITlI1!~) rl~ 4~ gr., w rn~trlię kw.; n I",?
, t~~yjny w r~lą<:h I;> ~redn, " j~y nie mniej 

, n1~ 70 Cl1ł., ~) UJ arkijs~~~h. 
183 , p. 4 Przędza b~wełniąl'llł pojedyńcza, powy-
" .. Ni Bn . . ~eJ ".~ ,. l,i(, . 

184 i UWi~1J Pr~~Q?~ z włókien rąl'flji nienitkowana 
i nitklDwana, do wyrbbu koszulek ża· 
rowych, na zasadzie pozwolenia Mi· 

187 p. 2, 3 
188 p. 2, 3 

194 

205 p. 2·c 

214 1'. 1, 2 

nisterstwa Skarbu. 
Tkanina bawełniana cambric do wyrobu 

haftów, na zasadzie pozwolenia.. Mi
nisterstwa Skarbu. 

Płótno żaglowe do wyrobu pasów trans
misyjnych. 

Taśmy plecione z tagalu, blichowane, 
ale niebarwione. 

Sieczka szklanna i paciorki; perły ' nie
pf~n!ld~jWęi ilTliti~ję k{m~li 'f rói.ny~h 
PQ§p~,lityę.1i m~terj~łQW; nię"al'liJ,~n~ 
i l'Iąnj~łnll na nitki 'PQł<1\':~@nę w l;i;J;nUI)' 

4t7 

Pozycja łąrł'fy 
celnej: ,Nazwa towaru: 

i f11Qtki, 0 iłl'l są jedqego kształtu, 
więj,kQści j ~arwy. 

§ t4. fią~tępl,.lj{lc~ tQwary opłacaj~ do z do
pł~t~ ' w,ł~tt:)W9ł 14~OO()/o (czyli ' mnożnik 150): 

tęp p, 1 

H~zwa tow.,ru: 

ctd,prękwąpnia ni~pczyszczony, wył<!q:!lfe 
qo wYrąqij ~hlQroform~1 ną żą~4?ie 
pp~wglenj~ Ministerstwą Ę)kąrpy. 

Q~tąO Wppnja surowy, wyłą~znie Qo 'WY" 
' fobIJ ac:~tgf)u i kwa~u Qd0weg.o, 

f1ą1 z~~acłzie ppzwplęJ1ia Mini;?tersfwa 
~~ąrlm. 

107 p. 1 ' (ł)lofę~ wąpn'ł ()czy,gczony(wąpIł~:l!)ie-
łące), wyłączni,e do wyrobu ~hIQro

, ' farl114, na zasacjzie pozwolenia Mini

11~ p. ~ 

t15 

. ' stęrstwp ~kafPI,J. 
l,.eukPfl, iF/, teff~r, kryolit sztuqQY~ sad, ą 

kr~ęlT!()wP - flllorowa (fłuorQk'nzelTli~n 
s~Q', ,ja wyrQb~ naczyń emaljowa
nych, l1a zasaQzie pozwolenia Mini-, 
stęrs~w~ Sl<ąrpłJ . 

Ętęr si1ireZ!lfW 9Q wyroby sztlJ~zn~go 
je.aW~qi!l Ofąz prOl:hll bezdymnęgG, 
ną ?~sąd4:i~ pQzwolenia Minist!2rstw~ 
Skąrpu. 

124p. 2';9, b, c Elqitrą15ty g~rpnjkoVfe, suche, cia:stow~te 
. i płynn~, 

129 p. 2 . Kąrmin l}oszenllowy. 
135 , Pjgm!mty i laki pi!jJmentQwe qo wyrobu 

fąrp j:lrtystyczny~h, na zasjacl~ie pozwo

141) p. 4 
l.eni~ Ministerstwa Skarpu. I 

BI!l!:/1& ŻelaZA!!! i stalow~, grupości 0,28 mm 
i rnnięj. ' 

1 ~2 p. l, 2, Pr~yb<1>ry Z~cl! ,skiei druk~skie. 
I, " 5 ' 

177 p, 2-.:::, I P~p.jer dr/.łkQWY nieklejony bipły, bez 
\\)zdÓb i znaków wodnych, z zawar
ip~\':iii m~sy drzęwnej,w~gj nię !j1niej 
nit 48 gr· w mętr1:e kw;adr{ltowym. 
Pf)pięr zę.szytowy klejony biąły, bez 
Pzd~p j znakpw w~dnych, nie linjo
W~!'IV Il!p też ?:ąopatrzpny w jedno
~tąjn(j Ilnjature; {:ęSzyt9Wą niebieską 
lub $Z~rą, z ~aw?Jrt9ścią ITljłsy drr;ewnej, 
w~a! nj~ mniej nit P5 gr. VI mętf+ę kw. 

. : Bip\Jła atrfłrnęntQWa do zeszytc?w biala 
\ h,Jb ~()hU0Wa7 z zawl)rt0~ci2:) masy 
" drzewnej. 

185 p. 2-aPrzędza ze skubanki jedwabnej (chappe) 
to rw. tussah naturalnego jasno-cze
koladowego koloru, bez domieszki 
innej przędzy, nitkowana dwa razy, 
do wyrobu kotiku, na zasadzie pozwo-

194 
198. 

lenia Ministerstwa Skarbu. 
Linoleum. 
Wojłok prasowany i nasiąknięty klejem 

w tafłach grubości 3 - 15 mm. do 
wyrobu przybitek myśliwskich, na za
sadzie pcnwolenia Min,isterstwa S,Kar
bl,l. Pr4ybjtkj wojłokowe do nabojów 
m)l~liwskich. 

'>.1 •• 
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41'8 Dziennik Ustaw. Poz. 231. Nt 28. 

Pozycja ta.yfy l'ł a II wat o war u: 
celnej: 

203 Wełniane osnowy dla dywanów, druko-
wane, nawinięte na wały. 

§ 5. Przewidziane w §§ 2, 3 i 4 dla niektórych . 
towarów ulgi uwarunkowane pozwoleniem Minister
stwa Skarbu mogą być udzielane na podstawie za
świadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Warunki 
potrzebne dla uzyskania tych zaświadczeń określi 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 

§ 6. Minister Skarbu w porozumienIu z MI
nistrem Przemysłu i Handlu moż'e zniżać dopłatę 
walutową (agio) do wysokości mnożnika 50 na insta
lacje fabryczne, jeżeli stanowią one używane urzą
d;enia fabryk, nabywanych i ~rzenoszonyc~ jako ca
łość lub jako kompletne oddziały d~ Polski. 

§ 7. Uwalnia się od da towary, pochodzące 
z przyznanej- Polsce części Górnego Śląska. Urzędy 
celne odprawiają te towary bez cła na podstawie 
świadectw pochodzenia, wystawionych przez Gene
ralny Konsulat Polski na Górnym Śląsku. 

§ 8. Do towarów, wymienionych w §§ 1 i 2 
rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1921 r. w przed
miocie ulg celnych (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 471) 
oraz w r9zporządzenju z dn. 13 paździerńika 1921 r. 
w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze 
słomy (Dz. U. R. P. N2 88, poz. 653), stosuje się na 
zasadach wymieniony'ch w tych rozporządzeniach do 
normalne 'bez agia, względnie z dopłatą walutową 
9CI:Jl/o, jeżeli towary' te: 

a) zostały nadane do przewozu, koleją lub stat
kiem bezpośrednio do obszarll celnego Rze
czypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu po
przedzającym dzień ogłoszenia niniejszego 
rozpoqądzenia;. da towarów takich urzędy 
celne stosują dotychczasowe normy dopłat 
(mnożników) na podstawie kolejowych listów 

"ot przewozowych lub konosamentów; 
b) zostały nadane do przewozu koleją lub stat

kiem pośrednio z przeznaczeniem dla odbior
ców na obszarze celnym Rzeczypospolitej 
Polskiej najpóźniej w dniu popriedzającym 
dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; 
do towarów takich urzędy celne stosują do
tychczasowe normy dopłat (mnożników) tyl
ko na podstawie poleceń Ministerstwa Skarbu; 

c) zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia w celnych skł~dach urzędo-

wych, kolejowych, oraz poza urzędowych pu
b.licznych lub prywatnych. 

, Ulgi, wskazane w niniejszym paragrafie, tracą 
moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie. 

§ 9. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
siódmego dnia p6 ogłoszeniu, uważając dzień na
stępny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie, 
i będzie obowiązywało do dnia 31 sierpnia 1922 r. 
włącznie. 

§ 10. Termin ważności ulg celnych, pi'zyzna- • 
nych na zasadzie § 3 rozporządzenia z dnia 18 sier
pnia 1921 r. w ~rzedmiocie ulg celnych (Dz. ,U. R. 
P. N2 70, poz. 471), prolongowanego rozporządzeniem 
z dnia 30 listopada 1921 r. o przedłużeniu mocy obo
wiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. 
w przedmiocie ulg celnych i z dnia 13 października 
1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecio
nych ze słomy (Dz. U. R. P. N2104, poz. 754), upły
wa z dniem 31 sierpnia 1922 r. 

Z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporzą
dzeJ)ia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie z dnia . 
18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. 
U. R. P. NI! 70, poz. 471), rozporządzenie z dnia 
13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych 
dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. NI! 88, 
poz. 653), rozporządzenie z dnia 30 listopada 1921 r. 
o przedłużeniu mo.cy 0bowiązują,ej rozporządzeń 
z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych 
i z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg 
celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. 
.N2 104, poz. 754) oraz rozpor:z:ądzen,ie z dnia 20 gru
dnia 1921 r, w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia 
z dnia 18 sierpnia 1921 r. vi przedmiocie ulg cel- ' 
nych, przed.łużonego rozporządzeniem z dn. 30 listo
pada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 2 z 1922 r., poz. 13). 

Niniejsze rozporządzenie nie uchyla czasowych 
ulg, wymienionych w rozporządzeniu Mi~istra Skarbu 
oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dma 25 lutego 
1922 r. w przedmiocie wyjątkowego zwolnienia od 
cła, względnie zniżenia · mnożnika celnego od towa
rów żywnościowych, odzieżowych i obuwia na okres 
6 tygodni (Dz. U. R. P. N2 15 poz. 137). 

Minister Skarbu: 
Micbalski \ 

Minister Przemysłu I Plandlu: 
. St_/an Ossows1ci 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Miriistra Sprawiedlłwo~cI. 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędnołd NI 3013(). Cena 50 mk. 


