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.Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 7 kwietnia 1922 r. 

w ~'przedmiocie upoważnienia urlędów celnych 
drogowych do odprawybez · ograniczeń środków 
lokomocji w ruchu podróżnych i granicznym. 

Na zasadzie art. 21 rozporządzenia z dnia 
11 <:zerwca "1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
N!! ; 51, 1'0z. 314) zarządza sit:: co następuje: 

§ 1. Upoważnia się urzędy celne drogowe do 
odprawy .bez , ograniczeń wszelkieh środków lokomocji 
w hlchu podróznych i granicznym, nie wyłączając 
uprz~ży i okryć, znajdujących się na zwierzętach 
wierzchowych, pociągowych i jucznych. 

§ 2. Uchyla się ,ogr.aniezenia, dotyczące od
prawy towarów przez urzędy - celne drogowe, wy
mienione w załączniku I r. do § , 2 rozporządzenia 
o postępowaniu celnem z 'dnia 13 grudnia 1920 r. 
(Dz. U. R. P. 1921 r. 'Ni 11, poz. 64) o ile są 
sprzeczne z postanowienIami § 1 niniejszego rozpo· 
rządzenia. 

§ ;3. Rożporzl!ldzentf! nli1lejsze ,wchodzl .w życie 
, z dniem ogłoszenia. " -

Minister SI(!Irbu: 
Micbafskl 

272. 

Rozporządzenie . Ministra Sk'arbu 

273. 

,Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 14 kwietnia 1922 r. 
'. 

w przedmiocie terminów do składania wykat6w 
z art. 48 oraz zeznań o dochodzie z art. 50 
ustawy z dnia 16 lipca 1920 (Dz. U. R. P. He 82, 
poz. 550) o pal'istwowym podatku dochodowym 

. .. i m~jątkowym. . 

Na podstawie części 2 art. 112 ustawy z ,dnia 
16 lipca 1920 o państwowym podatku dochodci;Wym 
i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. N!! 82, poz:\550) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. 1':Ia rok 1922 przesuwa si~ odq:~czony 
rozporzZjdzeniem Ministra Skarbu . z dni.~ 7 lutego 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 12, poz. 112) termiq do; 
składania . z~znn.r\ o dochodzie w myśl 'art. .;50 u~ta~ 
z dnia 16 lipca 1920 (Dz. U. ' R. P. N282 poz. 550) 
o państwowym podatku dochodowym dla osób 
fizycznych z dnia 1 maja na dzień 1 lipca. 

Dla osób . prawnych utrzymuje si~ w mocy ter~ 
min, ożnaczony wspomnianem rozporządzent~m na 
dzierl 1 sierpnia. 

§ ;2. Na rok 1922 . zawiesza się obowiązek 
sldadani,a wykazów z art:' 48 powołanej ustawy. 

§ . 3. Rozporządzenie niniejsze Wchodzi w.życie 
z dni,em ogłostenla. 

Minister Skarbu! 
, Hicbafsld 

274. , 

ż dnia 7 kwietnia 1922 r; Rozporządzenie Ministra Skarbu 
w sprawie . nadania I\utomobilklubowi PolskI z dnia 13 kwietnia '1922 r. 
w Warszawie prawa wydawania tryptyków sa-

. mochodowych. o przewozie spirytusu i wyrobów spirytusowych. • 

~a ,.zasadzie art. 10 p. 12 I art. 21 rozporzą' 
dzenia ;,z ' d. 11 ' czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. 
U. R. P. N251, poz. 314): oraz w myśl § 2 rozpo· 
rządz~nia z dnia 31 grudnia .1921 r. VI przedmiocie 
ruchu fSami:?c:hodówego • . motocyklowego i rowerowego 
przez granlteRzeczypospolitej Polskłej (Ot. "U. R. P. 
z .1922r. N2 ,8, poz. 57) ;; " upoważniasic::, ;!li do od· 
wołania, f\utomobilklub Polski w 'WarszaWie do wy
dawania zarządom zagranicznych .klubów ' turystycz
nych ~ .tryptYków, ~,zwalniających ;posiadatzy.,ic:h od skła
dama . :osobnego ';zabezpiei::zenia . cełnego .od'samocho
dów ..iłlmotótykliwprowadzanych czasowo do obszaru 
celnego,' Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Skarbu: 
!1ic!;alski 

Na mocy § 1 lit. d i § 16 rozporządzenia Ra· 
dy Ministrów z dnia 14 października 1921 r. wprzed
miocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódcza
nych na obszarze Rżeczypospolitej Polskiej (Dz, U. 
R. P. Nl! 86, poz. 628) zarządza się co nastc::puje: 

§ 1. Kaida przesya~a spirytusu I wyrobów 
wódczanych z wytwórni lub handlu hurtowego po
winna posiadać świadectwo przewozowe z wytnie_ O 
nieniem firmy wysyłającej i firmy odbierającej, 
miejsca przezt1aczenia, . liczby tary j ilości litrów 
przesyłanych wyrobów. 

§ 2. Jeden egzemplarz świadectwa przewozo· 
wego wysyła się razem z przesyłką , a przy ekspedy
cji koleją żelazną lub żeglugą dołącza się do listu 
przewozowego (frachtu), drugi zaś po $prawdzeniu 

. kont~la ::s~~~bowa odsyła ~za pc>ś,redniC!wem miejsoo' 
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wego inspektora skarbowego do inspektora w miej
scu przezn~czenia przesyłki dla jej sprawdzenia. 

§ 3. Na beczkach l skrzyniach przesyłek nale· 
ży oznaczać firm~ wysyłającą i zawartość w litrach 
lub flaszkach. 

§ 4. Przesyłki wypuszczane l wytwórni I skła· 
dów muszą być przewożone do miejsca przeznacze
nia w tern opakowaniu, w jakiem wyszły z wytwórni 
i składów; zabrania si€; sortowania, przepakowania 
i t. p. zabiegów w czasie przewozu. 

§ 5. Ekspedycją wyrobów spirytusowych mog~ 
trudnić ~ię tylko takie firmy ekspedytorskie, które 
posiadają na to uprawnienie od władzy skarbowej 
II instancji. 

Uprawnienie takie moźe być w razie niestos0-
wania się ekspedytora do przepisów skarbowych 
odebrane przez pomienioną władz~ skarbową na 
czas ' jakiś lub na zaWSle. 

§ 6. Wykaz ekspedytorów uprawnionych do 
przewozu spirytusu i wyrobów spirytusowych ogłas~i1 
się w Monitorze Polskim. 

I , 

§ 7. Ekspedytorzy powinni prowadzić rejestr 
ekspedjowanych przesyłek spirytusu i wyrobów wód
czanych z wymienieniem daty przyjęcia i daty ode
słania przesyłki, firmy wysyłającej, firmy odbierają- I 

cej z oznaczeniem miejscowości, numeru i daty 
świadectwa przewozowego, faktury tudzież ilości 
ekspedjowanych skrzyń lub Iiec,zek z ich zawartością 
w litrach lub flaszkach. -

Rejestr ekspedytora podlega kontroli władzy 
skarbowej. 

§ 8. Przesyłki spirytusu i wyrobów wódcza· 
nych nie mające świadectwa Przewozowego lub też 
niezgodne z tym świadęctwem ulegają zatrzymaniu 
przez władze skarbowe lub policyjne, które wdrożą 
odnośnie do pochodzenia i przeznaczenia przesyłek 
stosowne dochodzenie i prześlą takowe. do rozpo· 
rządzenia miejscowego inspektora skarbowego. 

Zatrzymane przesyłki traktować należy jako 
dowody rzeczowe i powinny być oddane na prze· 
€hówanie do załatwienia sprawy osobom odpowie
dzialnym. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy 
obowiązującej z dniem 15- maja 1922 r. na obszarze 
całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Skarbu: 
Nieba/ski 

275. 

Rozporządzenie J'v'inistra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 ł:wietnia 1922 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia działania art. 14 
dekretu o miarach z dnia 3 lutego 1919 roku 
na narzqdzia miernicze, służące do ważenia 

osób za opłatą. -

Na podstawie art. 15 dekretu o miarach z dJi1iZl 
8 lutego 1919 r. (Dz: P. P. P. N2 15, poz. 211) u
rządza si~ co następuje: 

§ 1. Dzialania art. 14 dekretu o miarach 
z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P.1'-& 15, poz. 2~ 1) 
rozciąga się na wagi i odważniki, służące do waze
nia osób ?:a ppłatą. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenią. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Stefan Ossowslci 

276. -

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
Państwowych 

z dnia 27 kwietnia 1922 r. 

i Do'])r 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w przedmiocie pomocy rolnej w r. 1922. 

Na mocy art. 11 ustawy z dnia H~ marca 
1921 r. o przyznaniu kredytu 3 !l1i1jardów marek na 
pomoc rolnej (Dz. U. ~. P. Nh 30, poZ:. 174) o~az 
art. 4 ustawy z dnia 24 marca 1922 r. w przedmi.P' 
cie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. 
R. P. N!! 24, poz. 198) zarządza się c.o na5tąpuje: 

§ 1. Do pomocy rolnej, udzielanej w r. 1922 
na podstawie ustawy z dnia 18 marca 1921 r. () przy
znaniu kredytu 3 miljardów marek na pomoc rolną 
(Dz. U. R. P. N!! 30, poz. 174), zmienionej ustawą 
z dnia 24 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 24, poz. 
198), będą stosowane postanowienia rozporządzenia 
z dn. 22 kwietnia 1921 r. w przedmiocie pomocy rol
nej w 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 3~J poz. 232) z na-
stępując~mi zmianami: - .. _ 

1) ustęp ~) § 2 wymienionego ro~por~dzenia 
b~dzie stosowany w milstąRującem brzmieniu: 

"a) gospodarstwa rolne, położone na tere
nie województwa nowogródzkiego, poleskiego. 
wolyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowo 
skiego, lwowskiego oraz w województwia 
białostockiem gospodarstwa położone w pO" 
wiatach: bia~ostockim, bielskim, białowieskim, 
wolkowyskim, grodzieńskim, sokólskim, augu· 


