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Załqcznik do § 2 rozp. Min. Sk. z dnia 13 maja 1922 r. do pOL 318. 

Spis kategorji blankietów wekslowych. 

Kate- I Przy sumie Cena 
gorja I (Veksla Z terminem marek 

do marek 

1 
__ ___ 1.000 ~ ~ 6 mieSi'~L 

2.000 3 .. 
I ' 

2.000 6 D 

2 - - I 12 
4.000 3 .. . 
5.000 6 .. 

3 --------- 30 
10.000 3 .. 

I 
10.000 6 .. 

4 ._------- 60 
20.000 3 .. 

, 20:000 6 Ol 
I 

5 . ------ I 120 40.000 3 
" ... _--- t----

30.000 6 .. 
6 180 

60.000 3 .. 
<' ~ -

40.000 6 
" 7 240 

80.000 3 
" 

I 
50.000 6 

, 
., 

8 300 
100.000 3 ' 

" 

319. 
Rozporządzenie Ministra SkarbI.! w poro
zumieniu z j'Viinistra!)1i Spraw Wewnętrz
nych, Sprawiedliwości , oraz Poczt i Tele-

grafów 

z dnia 8 maja 1922 r. 

W przedmiocie opłat stemplowych od podań 
oraz od świadectw urzędowych. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dn . 7 kwietnia 
1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania 
stawek przy niektórych opiatach stemplowych (nale
żytościach) (Dz. U. R. P. N!2 38 poz. 315), art. 12 
ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. () tymczasowej orga
nizacji v·/ladz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
N2 65 poz. 391) oraz art. Il ustawy austrjackiej z dni:! 
24 lutego 1905 r. [austr. Dz. u. p. N2 32], zarządza się: 

I. 
Moc obowiązujątą przepisów następujących: 
1) §§ 33, 36, 66 i 67 aust rjackiej ustawy na-

Kate- Przy sumie l Cena 
gorja weksla Z terminem marek 

do marek 

100.000 6 miesięczn. 
9 600 

200.000 3 
" 

200.000 6 
" 10 . 1200 

, 400.000 3 fi 

11 500.000 3 .. 1500 

4~-r6 • 12 
800.000- 1 3 

2400 
• 

500.000 6 
" 13 ----- - - , 3000 

1.000.000 3 Ol 

-

I 
1.000.000 

I : .. 

I 14' 6000 
2.000.000 » 

2.000.000 6 » 
15 12000 

4.000.000 3 
" , 

3.000.000 6 • 16 18000 
6.000.000 3 Ol 

leżytościowej z dn. 9 lutego 1850 r. [austr. Dz. u. p. 
N2 50] jak również § 81 tejże ustawy, o ile nie ulega 
uchyleniu na skutek ush;:pu II (punktu c) rozpor~ą-
dzenia niniejszego; , 

2) następujących pozycji austrjackiej taryfy na
Ieżytośdowej z dn. 9 lutego 1850 r. [austr. Dz. u. p. N250] 
względnie z dn. 13 grudnia 1862 r. (austr. Dz. u. p. N289}: 
17 lit. c), 44 lit. e), f), g), I), s), 79 lit. a I, 117 lit. a, m), 
jak równi~i:: 2 lit. a), "7 lit. g), h), 43 lit. b 1. b, 2-
w brzmieniu ustalonem w punktach 1 i 2 art. 1 
względnie w punktach 2 i. 3 art. 2 ustawy I ' dnia 
7 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) 44 lit. ą, 
o ile nie ulega uchyleniu na skutek punktu 5 arty
kułu 1 ustawy z dn. 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N~ 38 poz.315) i na skutek ust~pu II) punktu d) ni
niejszego rozporządzenia; 

3) § 5 ustawy austrj'ackiej z dn. 7 <:zerw~8 
1883 t., [austr. Dz. u. p. N2'92 oraz § 13 ustawy &ustrjac
kiej z dn: 7 czerwca 1883 r. [eustr. Dz. u. p . .N2 94], 
o ile te przepisy dotyczą opłat od podań; 

4) § 4, ustępu f) pruskiej ustawy o opłatach 
stemplowych or~z pozycji 43 pruskiej taryfy stem
plOWej VI brzmieniu ustalonem W punkde 6 art. 2 

• 
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ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 T,' (Dz. U. R. P. NI! 38 
poz. 315); 

5) nastE:pujących artykułów dekretu z dn. 7 lu
tego 1919 r. (Dz. P. P. P. Ng 14 poz. 145): 1 do 3; 
5, 8 do 10, 13, 17 do 19,21; 25, 26, 35 do 37 oraz 40, 
, jak również art. 6, 7, 24 i 34, o ile nie ulegają 
uchyleniu na skutek ustępu II) punktu g) niniejszego 
rozporządzenia, 

tudzież art. 1:1, 14, 22, 30, 31 t 32 tegoż de
łuetu w brzmieniu, ustalonem w punktach 1, 3 i 8 
att. 1, w punkcie 2 art. 2 oraz wart. 3 (ustępie 
drugim) ustawy z dn. 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. P. 
P. N2 38 poz. 315), 

rozciąga się niniejszem na cały obszar Rzeczy
pospolitej. 
, Dla takresu opiat stemplowych od podań i świa
dectw urzędowych rozciąga się na obszar Rzeczy-
pospolitej moc obowiqzującą: , 
, 6) § 77 oraz punktu 2 § 93 Zlustr. ustawy nale
;iytościowej z dn. 9 lutego 1850 r. [austr. Dz. u. p. N250]; 

7) pozycji 75 lit. a) austr. taryfy należytościo· 
wIj z wyjątkiem uwagi do tej pozycji. 

n. 
Uchyla się: , , 
a) pozycję 9 taryfy, załączonej do rozporzą. 

dzenia b. Gen. Gubernatora warszawskiego z dnia 
19 lipca 1916 r. , o poborze opłat stemplowych 
(Dz. rozp. dla Gen. Gub. Warsz. z 1916 r. N2 40 
pOl. 126 I 127); 

b) ust~p:3 artykułu 13, ustęp 4 art. 14 oraz 
ustęp 5 art. 20 rosyjskiego zbioru ustaw o opIatach; 

c) następujące przepisy austrjackiej ustawy na-
1eżytcśclowej z dn. 9 lutego 1850 r. [austr. DZt u. p. N2 50] 
§ l, ust~p C 1 oraż D 1; § 4, ustępy: F\. 1, 2; ustęp 
drugi § 81, o ile nie dotyczy załatwienia ze wzglę-
dów publicznych; ustęp trzeci § 81; , 
: d) nastąpujztce pozyc.je austrjackiej taryfy nale
iytościowej z dn. 9 lutego 1850 r. [austr. Dz. u. p. N250] 
wlgI~dnie z dn. 13 gru,dnla 1862 r. [austr. Dz. u. p. 
N2 89]: 2 lit. e), f) oraz uwagę 3 do pozycji 2; 20; 21; 43 
lit. b, 2) o ile dotyczy podań o zezwolenie na tiwale 
prowetdzenie przedslctbiorstw zarobkowych; punkty 
a), b), k) pozycji 44, jak również ustęp pierwszy 
punktu q, tej~e pożycji, o ile dotyczy rekurs6w prze
ciw należytościom stemplowym i bezpośrednim; 
poz:. 66 lit. a) 65, 86, 116 lit. a, bb, 116 lit. b.. 116 
lit. c, OlelI: 1,lwage: 1 do poz. tar. 116, 117 z wyjąt
ki@m punktów a), 01), u); ~) § 1 ustawy austrjackiej 
:z: dn. 4 kwietnia 1894 r. (a ust/'. Dz. u. p. N2 71]; .. 

f) następujące pOl.ycje pruskiej taryfy stem
plowej: 5, 6, 11 a, 12, 22, 26, 31, 37, 39, 49, 51; 

g) naste:pujące postanowienie dekretu z dnia 
7 lutago 1919 r. (Dz. P. P. P. N'! 14 pOl. 145), punkt 13 
ąrtykułu 6: punl<t 23 tegoż artykułu, o ile dotyczy 
punktu 5 art. 34; art. 7 o ile dotyczy opłaty od ar
kusza pierwszego; art. 23; ~anie trzecie art. 24; 
art. 27 do 29; punkt 5 oru zdanie osŁalnie art. 34; 
punkt 1 art. 34, o ile nie · dotyczy punktu 8 1'lrt. 6; 
punkt 2 art. 34, o ile dotyczy punktów 8, 9 i 16 
art. 6; punkt 3 art. 34, o ile dotyczy punktów 3 i 4 
ąrt. 8 oraz ęrtykułu 9. Nadto wart. 24 ulegają 
skreśleniu słowa: "i wyznaclłl termin, w <:ią9U któ· 
rego opłato winna być: uiszczona", 

h) następujące artykuły dekretu N2 446 Pre, 
zesa Tymcza~wej Komisji Rządzącej Litwy Srodko
wej z dnia 27 grudn ia 1921 r. (Dz. U rz. N<;! 1 
z 1922 r.): 3, 4, 5, 6, o ile nie dotyczy akt stan u cy
wilnego; 25, o ile dotyczy odpisów, duplikatów i po
świadczeń, wydawanych przez urzędy pilństwowc . 

III. 

Punkt b) ustępu 3 pozycji 77. taryfy stemplowej 
pruskiej nie ulega zmianie. 

Inne postanowienia tej pozycji jak również po
zycje 1, 7, 11 i 52 pruskiej taryfy stemplowej 
w brzmieniu lIstalonem wart. 3 (ustępie drugim) 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 38 poz. 315) stosowane będą tylko o tyle, o ile do
tyczą sądów i notarjuszów. W innych przypadkach 
świadectwa, wymięnione w powołanych pozycjach, 
podlegają ogólnym przepisom o świadectwach, wy
mienionym w ustępie I niniejszego rozporządzenia 
(w dziale II załączonych "Przepisów w przedmiocie 
opł~t stemplowych od podań oraz od świadectw 

'urzędowych"). 

Pozycji 10 pruskiej ta,ryfy stemplowej nie sto
~tosuje się w przypadkach, w których dokument 
urzędowy, określony w powołanej pozycji, podlega 
opłacie w myśl pozycji 10 do 17 ~anrfy, załączonej 
do "Prz~pisów w przedmiocie opłat stemplowych od 
podań oraz od świadectw urzędowych " lub wydany 
został na skutek podania, do którego stosują si l:; 
przepisy działu I powołanych "Przepisów". 

IV. 

Ze w~ględu na dokonane wart. 1 i 29) pun
kcie 1) ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. 
R. P. z 1922 r. NI! 2 poz. 7) uchylenie dz iałów I i II 
austrjackiej ustawy o bezpośrednich podatkach oso
bistych i zastąp'ienie z dniem ~ stycznia 1922 r. po: 
datku "zar()bkowego" podatkiem "przemysłowym"
pozycja 43 lit. b. 1 austr. taryfy należytości owej 
( w brzmieniu, ustalonem lIstawą z dn. 24 lutego 
1905 r., 8ustr. Dz. u. p. N~ 32); o ile dotyczy obliczeni:l 
należytości według wysokości podatku zarobkowego, 
nie będzie stosowana w przypadkach, w których po
d()nie wnIes iono po dniu 31 grudnia 1921 r. lub 
w których mimo wcześniejszego wniesienia Podania 
nie nastąpił wymiar podatku zarobkowego za czas, 
poprzedzający dzień 1 stycJnia 1922 r. (§§ 65 i 117 
austr. ust. o bęzp. pod. osob.) 

v. 
Załączone do niniejszego rozporządzenia "Prze

pisy w przedmiocie opIat stemplowych od podań 
oraz od- świadectw urz<;dowych" ogłasza się jako tekst 
jednolity postanowień ustawowych (punkt 3 artykułu 6 
ustawy z dn. 7 kwietnia 1922 r. Dz . . U. R. P. N2 38 
poz. 315), obejmujący zarazem przepisy wykonawcze. 

~rzepisy te obowiązują na całym obszarze Rze
czypospolitej. 

VI. 

Ustęp IV niniejSZego rozporządzenia wchodzI 
w życie z dniem ogłoszenia. 
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Inne przepisy mmeJszego rozporządzenia wcho
dzą w życie na obszarze b. dzielnic łOsyjskiej i au
strj .::ckiej w miesiąc po ogłoszeniu. 

Na obszarze b. dzielnicy pruskiej przepisy ni-
I niej szeJo rozporządzenia, dotyczące świadectw urzę

dowych, wchodzą w żyCie w miesiąc po ogłoszeniu, 
przepisy zaś, dotyczące podari i załączników w trzy · 
miesiące po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: Micbalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kamieński 

Minister Sprawiedliwości: Sobolewski 

Minister Poczt i Telegrafów: Steslowicz 

Załącznik do rozp. Mln. Skar
bu w poroz. z . Min. Spraw W. 
i Sprawiedł. oraz P. i T. z d. 8. V 
1922 r. do poz. 319. 

Przepisy w przedmiocie opłat stemplowych 
od podań oraz od świadectw urzędowych. 
I. Opłaty od podań, wnoszonych do urzędów 

państwowych. 

Przedmiot. 

§ 1-
(Pozycja 43. b. I, 43. b. 2 oraz 117 a austr. ta

ryfy należytościowej; art. 1, 2. 11. 13, 14, 17. 18 i 19 
!dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., bz. P. P. P. 1'& 14-
~QZ. 145; punkty 1 do 5 . oraz 7 artykulu 1 ustawy 
'z dnia 7 kwietnia 1922 r.. Dz. U. R., P. M 38 pOf. 315) 

Podania, wnoszone do urzędów państwowych
z wyjątkiem sądów i urzędów wymiaru sprawiedli
wości - podlegają opłatom, wymienionym w części 
pierwszej ,załączonej taryfy. 

Załączniki do takich podań podlegają opłacie. 
wymienionej w części drugiej (poz. 9) tejże tli ryfy: 

§ 2. 
(Art 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r., Dz. P. 

P. P. N2 14, poz. 145). 
Przepisy niniejsze, o ile dotyczą podar't, stoso

wać należy - o ile nie postanowiono inaczej - rów
nież do załC\cznlków. 

§ 3. 
(Poz. 79 lit. a. 1) austr. taryfy naleiytościowej). 
Protokuł, zastępujący podanie, podlega opłacie 

takiej . samej, jakaby się należała w razie wniesienia 
podania · tej samej treści. 

§ 4. 

(§ 33 austr. ustawy należytościowe] z dn. 9 lu
tego 1850 r" a\lstr. Dz. u. p. N2 50; art. 5 dekretu z dn. 7 
lutego 1919 r., Dz. P. P. P. ]\f: 14, poz. 145). 

Podanie, wniesione przez dwie lub więcej 
osób - lub przez jedn[j osobę, dz iu!ającą w ch araK
terze ustawowego zastGPcy lub pełnomocnika d vJU 
lub więcej osób-podlega op!aci~ jednokrotnej, tylko 
o tyle, o ile odnośne osoby zgłosiły żądanie, w po
dan iu zawarte, jCi !;O współwłaścici e le co do majątku 
",spólne~o lub o i:;; ;:ąclanie opiera się [,a jednyrn 

i tym samym tytule prawnym. W braku powyż.szych 
warunków podanie takie podlega opłacie tyle razy, 
ile ósób wniosło je w imieniu własnem lub ile jest 
osób, w których imieniu wniósł podanie zastępca 
ustawowy lub pełnomocnik. Załączniki do podań, 
określonych w niniejszym paragrafie, podlegają 
zawsze opłacie jednokrotnej. 

§ 5. 
(§ ·36 austr. ustawy należytościowej z dn. 9 lu

tego 1850 r., austr. Dz. u. p. N~ 50; art. 7 dekretu z dn. 1 
lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145). 

Podanie, od którego, opłatę uiszczono zwrócone 
petentowi bez rozpatrzenia, z powodu wniesienia do 
urzędu niewłaściwego lub z powodu innych braków 
formalnych, podlega w razie ponownego złożenia 
w urzędzie właściwym-lub po usunięciu braków for
malnych ponownej opłacie tylko co do arkusza 
pierwszego, a to - z wyjątkiem przypadku, w następ
nym ustępie przewidzianego - w wysokości 200 mk. 
(w poz. 8 taryfy); arkusze następne, jak również 
następne egzemplaize, odpisy i załączniki nie podle-
gają ponownej opłacie. , 

Od podań, określonych w poz. 7 taryfy, naJeży 
w przypadku, wymienionym w usbąpie poprzednim, 
zamiast 200 mk. uiścić 50 n1k. 

Uwolnienia przedmiotowe. 

§ 6. 

(Pm:. 44 e, f. g, l, q, s, austr. taryfy należytośclo. 
we]; § 5 ustawy austrjackiej z dn. 7 czerwca 1883 r., 
austr. Dż. u. p. N2 92; § 13 ustawy austrjackiej z dn. 7c;.erwca 
1883 r., austr. Dz. u. p. N2 94; art. 6 dekretu z dn. 7 lutego 
1919 r" Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145; art. 10 ustawy 
z dn. 19 maja 1920 r., Dz. U. R. P. }\f! 48, poz. 297). 

Opłacie w myśl przepisów niniejszych nie pod
legają podan ia następujące.: 

1) zawierające wnioski w sprawach publicznych; 
2) zawierające wiadomości, udzielone w spra

wie publicznej w myśl obowiązującego przepIsu lub 
na żądanie władzy; 

3) podania o zwrot wydatków, poniesionych ce
lem wykonania czynności, zleconej przez wład;!ę pań~ 
stwową lub celem odwrócenia szkody, grożącej Pań
stwu, jak również o wynagrodzenie szkody, o He do 
wynagrodzenia obowiązany jest Skarb Państwa; 

4) podania do władz oświatowych oraz do za
kładów naukowych i szkolnych - z wyjątkiem podań 
w sprawach gospodarczych tych władz i zakładów; 

5) dotyczące wyborów do Sejmu i Se~atu lub 
do ciał reprezentc:cyjnych samorządowych jak również 
do komisji podatkowych; 

6) podania w sprawie służby wojskowej; 
7) w sprawie osobistych lub rzeczowych świad

czeń woJennych (art. 19 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r., 
Dz. U. R. P. N2 67, poz. 401, oraz ·art. 14 ustąwy 
z dn. 11 kwietnia 1919 r., Dz. P. P. P. N2 32, poz. 264) 
jak również' w sprawie obowiC)zku odstępowania zwie
rząt pocic;gowych i wozów na rzecz Państwa (art. 27 
ust~wy z dn. 21 lutego 1922 r., Dz. U. R. P. N2 21, 
poz. 166). 

8) w sprawach, dotyczących orde ru "Virtuti Mi
I litar i" (art. 15 ustawy z dn. 1 s ierpnia 1919 r., Dz. 
U. R. P. X2 67, poz. 409) ja!( również w sprawach, 
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dotycząwchodznakiwojskowej pod nazwą "Krzyż 
Walecznych" (urt. 6 rozporządzenia Rady Obrony 
Państwa z dn. 11 sierpnia 1920 r., Dz. U. R. P. N287 
poz. 572). 

9) podania osób, które pozostają lub pozosta
wały na służbie Państwa lub związków samorząd
nych oraz członków 'rodzin tych osób w sprawach, 
dotyczących stosunku służbowego; 

10) o posady w urzędach państwowych; 
11) wnoszone do urzędów państwowych, spra

wujących zarząd majątkiem państwowym lub pry
watnym, o ile dotyczą bezpośrednio eksploatacji tego 
majątku; 

12) podania osób, korzystających z usług kolei 
żelaznej, poczty telegrafu, telefonu" Pocztowej Kasy' 
Oszcz'E:dności 1mb innych urządzeń użyteczności pu
blicznej, dotyczące tego stosunku do wspomnianych 
przedsiębiorstw, jeżeli te przedsiębiorstwa są własno
ścią Państwa lub p~)Zostają pod zarządem państwo-
wym; / 

13) zawierająte dane celem dokonania wymia
ru lub poboru danin publicznych; 

14) zawierające dane co do rodzaju lub wyso
kości danin publicznych, lub innych kwot, wnoszo
nych do kas państwowych, - w szczególności też 
deklaracje płatnicze; 

15) pod~mia o zwrot nienależnie pobranych da
nin publicznych, jeśli je uiszczono bez nakazu płat
niczego władzy, powołanej do wymiaru odnośnej 
daniny, lub w kwocie wyższej, niż ustalona w naka
zie płatniczym, albo w decyzji, wydanej na, slmfek 
odwołania si ę; 

16) o ustawowo nakazane uwolnienia, obniżki 
lub odro€.zenia płatności w zakresie danin publicz
nych; 

, 17) podania w postępowaniu w przedmiocie 
, scalenia gruntów oraz podziału wspólnot gruntowych; 

18) w sprawach przymusowego wywłaszczenia 
na użytek publiczny, wnoszone przez osoby, których 
majątek ulega wywłaszczeniu; 

19) dotyc-zące ubezpieczeń przymusowych; 
20) o udzie,Jenie patentów na wynalazki, o ochro

nę wzorów rysunkowych i modeli oraz o ochron~ 
znaków towarowych; (podania te podlegają nato
miast opłatom osobnym, przewidzi3.nym wart. 7 de
kretu z dnia 4 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. Ng 13 
poz. 137, w alt. 12 dekretu z tejże daty, Dz. 'P. P. P. 
N2 13 poz. 138 i wart. 14 dekretu z tejże daty, 
Dz. P. P. P. N2 13 p-oz. 139) - względnie w ustawie 
z dnia 31 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nil 11 poz. 89); 

21) dotyczące spraw, należących do zakresu 
działania Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, 
'oraz urzędów podwładnych mu; 

22) dotyczące spraw, należących do zakresu 
działania instruktora stowarzyszeó przemysłowo - rze
mIeślniczych; 

23) podania w sprawie pożyczek ulgowych dla 
drobnych przemysłowców, rzemieślników, ich organi
zacji wytwórczych oraz przemysłu ludowo-domowego 
(art. 2 ustawy z dn. 30 maja 1919 r., Dz. P. P. P. Ne 44 
poz. 314 oraz art. 2 ustawy z ' dn. 17 grudnia 1920 r., 
Oz. U. R. P. z 1921 r: Nil 4 poz. 16); 

24) wnoszone do Komisji Państwowego Fundu
szu Mieszkaniowego łub jego organów (art. 9 usta-

wy z dn. 1 sierpnia 1919 r., Dz. U. R. P. N2 72 
poz. 424); 

25) dotyczące czynów, zagrożonych karą w ko
deksie karnym albo w przepisach administracyjnych 
lub skarbowych - Vf szczególności też występków 
i wykroczeń służbowych (art. 66 ustawy z dn. 17 lu
tego 1922 r., Dz. U. R. P. Nz 21 poz. 165); 

26) podania w sprawach, unormowanych roz
porządzeniem z dn. 13 lipca 1920 r. w przedmiocie 
nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl 
art. 91 traktatu wersalskiego (pz. U. R. P. z 1920 r. 
N2 57 poz. 358) oraz rozporządzeniem z dn. 11 
czerwca 1921 r. w przedmiocie nabycia i utraty oby
watelstwa polskiego na zasadzie art. VI traktatu po
koj u między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego 
w Rydze (Dz. U. R. P. z 1921 r. N!2 59 poz. 375); 

27) o wydanie świadectw urzędowych, wymienio
ny<!h w § 21 przepisów niniejszych pod liczbami 1 
oraz 5 do 9; 

28) podania osób, którym sqd przyznał prawo 
ubogich, wnoszone do władz administracyjnych, a po
zostające w związku ze sprawą, codo której petent 
uzyskał prawo ubogich; 

29) podania osób, dotkniętych klęską żywioło
wą o zapomogi lub ulgi przy stosowaniu obowiązu
jących przepisów; 

30) podania w sprawie pomocy państwowej na 
odbudowę i uruchomienie gospodarstw, zniszczonych 
lub uszkodzonych na skutek wojny (art. 15 ustawy 
z dn. 8 lipca 1919 r., Dz. P. P. P. Nil 63poz. 368); 

31) podania składane na mocy ustawy z ' dn. 2 
marca 1920 r. o organizacji odbudowy teclmicząej 
wsi, miast i miasteczek (Dz. U. R. P. NI! 24 poz. 143) 
przez osoby bezpośrednio zainteresowane . w spra
wach technicznej pomocy przy odbudowie lub-w przed
miocie świadczeń przymusowych albo wywiaszczenia 
na ce·le odbudowy, jak również w sprawach regula
cji działek budov.r1anych (art. 35 powołanej ustawy). 

32) podania o udzielenie pomocy rolnej z .kre
dytu, przewidzianego w ustawie z dnia 24 marca 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 24 poz. 198), art. 9 ustawy 
z dn. 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. N!l 30 poz. 174). 

Uwolnienie ospbiste. 
§ 7. 

(Poz. 75 lit. a) austr. taryfy należytościowej; art. 8, 
25 i 40 dekre tu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. 
N2 14 po,z. 145). I 

Od opłat, unormowanych w dziale przepisów 
niniejszych są zwolnion~ 

1) Państwo Polskie oraz polskie, zakłady pań
stwowe, będące o,drębnemi osobami prawnemi; 

2) związki samorządne mające siedzibę na ob
szarze RzeczypospoMtej; 

3) kościoły i gminy wyznaniowe przez Pańśtwo 
Polskie uznan e; 

4) fundac}e, zakłady i zrzeszenia, prawnie istnie
jące, jeżeli siedziba tych instytucji znajduje się na 
obszarze Rzeczypospolitej, a za cel mają wyłącznie 
działalność dobroczynną albo naukową, oświatową, 
kultu mIną lub religijną; uwolnienie to dotyczy rów
nie~ podań o · legalizację; każda z tych instytucji 
winna jednp.~k uzyskać decyzję Ministra Skarbu~ 
stwierdzającą, że zachodzą powyższe warunki uwol
nienia 'od opłat i na każde m podaniu (z wyjątkiem • 

/ 
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podań o legalizację) wymieniać-w miejscu , przezna
czonem do naklejania znaczków stemplowych (§ 10)
datę i liczbę owej decyzji; 

5) osoby, które do podania załączyły świade c
two ubóstwa, jeśli urząd, do którego ,podanie wpły
nęło, uznał złożone świadectwo za dostateczne. 

§ 8. 

(Art. 9 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. Dz.P.P.P. 
N! 14 poz. 145). 

fundacjom, zakłl:ldom i zrzeszeniom, które ma
j~ na celu działalność, określoną w § 7, jeżeli ich 
siedziby znajdują s i ę zagranicą, może być przyzna
ne uwolnienie osobiste decyzją Ministra Skarbu. 

§ 9. 
(Art. 10 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz.P.P.P. 

M 14 poz. 145). 
Jeżeli jedno i to samo podanie wniosły dwie 

lub więcej osób, . przycze'm niektóre tylko są zwol
nione od opłaty, to osoby nieuwolnione obowiąza
ne są solidarnie do uiszczenia całej opiaty. 

" 
Uiszczenie opłaty. 

(§§ 21 i 22 dekretu z dnia 7 lutego 191 9 r. , Dz. 
P. P. P. N~ 14 poz. 145; art. 3, ustęp drugi ustawy 
z dn. 7 kwietnia 1922 r., Dz. U. R. P. N~ 38, poz. 315). 

§ 10. 
Na pierwszej stronicy podania, a w razie wnie' 

sienia w dwu lub więcej egzemplarzach, na pierwszej 
stronicy jednego egzemplarza, należy naklei ć znaczki 
stemplowe, których wartość równa się sumie opłat, 
naletących się od wszystkich arkuszy i wszystkich 
egzemplarzy, · tudzież od odpisów podania oraz 
od wszystkich załączników. 

W .braku znaczków stemplowych można opłatę 
uiścić przez wniesieni e należnej kwoty gotówką do 
kasy skarbowej za pokwitowaniem, ~mieszc~onem 
przez kasę na podaniu. Na żądanie petenta na leży 
mu wydać osobny kwit kasowy; w tZlkim razie jednak 
kasa nie umIeści potwierdzenia odbioru na podaniu, 
a petent obowiązany jest kwit kasowy . na podaniu 
nakleić. . 

§ lI. 
Jeżeli osoba, która wniosła podanie, żąda po' 

kwitowania z przyjęcia podania, to pokwitowanie ta
kie, (obejmujące: imie: i nazwisko lub firmę petenta, 
krótką treść podania oraz kwotę, uiszczoną tytułem 
opłaty) będzie wydane przęz urzędnika, przyjmują
cego podanie. Pokwitowanie to podlega osobnej 
opłacie w ltwocie 20 marek, która winna być uisz
czona przez naklejenie znaczków stemplowych na 
tern pokwitowaniu i skasowanie ich w sposób, po' 
dany w ustępie pierwszym § 12. 

§ 12. 
Ur~~dnik biura podawczego winien w razie uisz

czenia opłaty Za pomocą znaczków stemplowych 
(§ lO, ustęp pierwszy) skasować te znaczki, jeśli nie 
nasuwa się podejrzenie, iż je podrobiono lub prze
robiono albo zdjęto z innego papieru. W celu ska
łowania należy albo 

a) na każdym znaczku stemplowym wycisnąć 
p;'tc~eć urzędową w ten sposób, aby część pieczęci 

- -'. _--~. 

znajdowała się na znaczku, część zaś poza nim na 
papierze, albo 

b) każdy znaczek stemplowy przekreślić na 
krzyż, bądź ll t ramentem bądź za pomocą pieczątki 
(kasownika) VI t en sposób, aby końce Iinji znajdo
wały' s ię .poza znaczkami na papierze. 

O ile przyjęcie podania lub otwarcie koperty, 
w której ono , się m i eści, następuje poza biurem po
dawczem, kasuje znaczki stemplowe urzędnik, przyj
mujący podanie lub otwieraj ący kopert~, albo urzęd
nik, przezeń upoważniony. 

Znaczki stemplowe, skasowane w sposób po
dany IN poprzednich dwóch ustępach, ulegają po~ 
nownemu skasowaniu za pomocą wypisania daty 
a tramentem ra znaczkach przez urz~dnika, któremu 
poruczono załątwienie podania lub przez urzędnika 
przezeń upoważnionego-z wyłączeniem jednak urzt;d
nika biura podawczego (ustęp 1 niniejszego paragrafu). 

§ 13. 
Celem uiszczenia opłaty od podania, wniesio

nego w drodze telegraficznej, winien petent nakle~ 
ić znaczki stemplowe odpowiedniej wartości na blan
kiecie mieszczącym odnośny telegram. . 

Urząd, przyjmujący telegram, uzupełnia tekst 
elegramu, umieszczając po podpisie nadawcy uwagę: 

"Stempel. < ••••• Mk.". 
Urząd, przyjmujący telegram, kasuj~ znac;zkl 

stemplowe odciskiem stempla kalendarzowego. _ 
. Urzędy, powołane do przyjmowania telegrl;l.mów, 

nie odmawiają przyjącia telegramów, nleostempło
wcmych. Nie jest też ich rzeczą badać, czy poszcze .. 
gólne podanie telegraficzne podlega opłacie ( w Ja
kiej wysokości. Mają jednak przy telegramach, za
wierających podania, wystosowane do urzędów pań
stwowych, a niezaopatrzonych w znaczek stemplowy, 
zwrócić uwag ę nadawcy. że podanie odnośne-Jeśli 
podlega opłacie-nie będzie załatwione. O lIeby na
dawca mimo tej uwagi nie chciał zaopatrzyć tele:
gramu w zń aczek stemplowy, urząd przyjmujący te:' . 
legram stwierdzi to umieszczając po podpisie · na~ 
dawcy uwagę: "Stempl a odmówiono"_ . 

Uwagi, wymienione w ustępach drugim i CZWl;l.r
tym niniejszego parag rafu, mają być telegrafowane 
narówni z tekstem właściwym. Przy obliczaniu ilości 
wyrazów, celem ustalenia należności za telegram, . 
wlicza się również wyrazy, z których składają si~ 
wspomniane uwagi. 

Skutki nieuiszczenP& opłaty. 

(§ 81 ustępy pierwszy i drugi austr. ustawy nale
żytościowej z dn. 9 lutego 1850 r., austr. Dz. u. p. 
N! 50; art. 24 i 25 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. 
P. p. N2 14 poz. 145). 

§ 14. 
Jeśli podanie, podlegające opłacie, wniesiono 

bez uiszczenia opłaty lub jeśli uiszczono ją -niedo, 
statecznie, to podanie pozostawia się bez biegu aż 
do zupełnego uiszczenia opiaty - o ile nie zachodzi 
przypadek, przewidziany w § 15. 

Jeśli wniesienie podania stanowi czynność, dla. 
której ustanowiony jest termin preklu?yjny, to ter~ 
IT,lin ten uważać się będzie za zachowany tylko w ra~ 
zie uiszczenia opłaty p rzed upływem czasokresu l 

wyznaczonego w myśl § 18. 

f 
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------------------*~. ----------------------~----------------~--------------------------
§ 15. 

Jeśli VI razie nieu iszczenia lub niedosŁatecznego 
uiszczenia opłaty za załatwieniem podania przema
wiajZ! wzglc::dy publiczne, to urząd, do którego po
danie wniesiono, może załatwić podanie o tyle, o ile 
tego wymaga interes publiczny. 

Postępowanie w razie nieuiszczenia opłaty. 

(§ 81 ustęp pierwszy oraz § 93, punkt 2, austr. 
ustawy należytościowej z dn. 9 lutego 1850, austr. Dz. 
\l. p. N2 50; art. 21, 24, 25 i 40 dekretu z dn. 7 lutego 
1919 r., Dz. P. P. P. N2 14 poz. 145). 

§ 16. 

Jeśli podanie, WnIeSIOne bez uiszczenia opłaty, 
nie podlega opiacie (§§ 6 do 8 przepisów niniej
szych), to urzędnik, któremu poruczono załatwien ie 
podania, winien na podaniu lub na referacie załat
wienia umieścić odpowiednią uwagę i swój podpis. 

W razie zastosowania § 15 należy umotywować 
w tej samej formie , jakie względy publiczne prze
mawiają za załatwieniem podania. 

§ 17. 

Jeśli podanie, podlegające opłacie, wniesiono 
bez uiszczenia opłaty lub jeże li uiszczono ją nieclo
statecznie (a nie zachodzi przypadek, przewidziany 
Vi § 15), to urząd, do którego takie podanie wpły
nęło, wzywa petenta lub jednego z petentów do 
u,iszczenia opłaty. W tym celu urzędnik, któremu 
P?TUCZOnO załatwieni~ podani.a, umieszcza na poda-
mu uwagę "KancelarJa wezwie ." ............ "" ......... _" .. _,, __ .. _ .... _ 
w""." ...... """ .. " do uiszczczenia opłaty ... .... ,,: .. .............. _ mk". 

. Kancelarja sporządza wezwanie na druku w for
mie katty pocztowej, ułożonym według załączn ika 2 
i wysyła je pocztą, jednak bez uiszczenia opłaty po
cztowej (art. 6 rozporządzenia z dn. 5 wrześni a 1919 
r., Dz. U. R. P. N2 78 poz. 442), potzem umieszcza poni
żej polecenia uwagę "Wysłano dnia .••••••.•. " 

Adresat winien przy odbiorze f:awiadomienia 
uiścić pojedyńczą opłatę pocztową, według taryfy 
ogólnej. Jeśliby odmówił uiszczenia, to poczta zwra
ca pismo jako niedoręczone urzędowi wysyłającemu, 
który ma pismo to przechować przy podaniu. 

W razie dodutkowego uiszczenia opłaty k~nce
Jarja. notuje na podaniu datę dostarczenia zńaczków 
stemplowych lub nadesłania kwitu kasy skarbowej 
i kasuje znaczki stemplowe w sposób, wsI,azany 
w § 12 ustępie pierwszym wzgl~dnie nakleja kwit 
kasowy na podaniu. 'Urzędnik, któremu poruczono 
załatwienie podania, kasuje znaczki s~eITl plo\ve w spo
sób wskazany w § 12 ustępie ostatnim. 

§ 18. 

Jeśli wmesIenie podania stanowi czynnośc, dla 
której ustanowiony jest termin prekluzyjilY (usb~p 
drugi § 14), to należy w wezwaniu do tliszczenia 
opłaty (§ 17) wyznaczyć te~min, który ma wynosić 
najmniej miesiąc, · licząc od dnia w którym wezwr..· 
nie wysIano. Urzędnik, któremu poruczono z<'lłah'iie
nie podania, winien udzielić kancelarji odpowiedniej 
wskazówki. 

Środki prawne. 

§ 19. 
(§ 17 austr. ustawy należytośclow.ej z dn. 9 lutego 

1850 r., austr. Dz. u. p. j\fu 50; art. 26 dekretu z dn. 7 
lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N214 poz. 145; art. 9 i 12 
ustawy z on. 31 lipca 1919 f ... Dz. P. P. P. N2 65 poz. 391). 

Zwrotu opła ty od podania lub załącznik6w 
uiszczonej nienależnie- bądź przy wniesieniu podania, 
bądź przy uiszczeniu dodatkowem (§ 17 - można żą
dać \V ciągu lat trzech od dnia uiszczenia. 

Decyzja należy do zakresu działania tej władzy 
skarbowej pierwszej instancji, powołanej do załatwia
nia spraw opłat stemplowych w ogóle, w której okr~' 
gu ma siedzibę urząd, do którego odnośne podanje 
wpłynęłó. 

Przeciw wezwaniu, określonemu w § 17, nie 
służy w razie nieuiszclenia opiaty żaden środek 
prawny. 

II. Opłaty od świadectw urzędowych. 
Przedmiot. 

§ 20. 

(poz. 2 a, b 7 g, h oraz 17 c austr. taryfy llale
żytościowej; poz. 43 taryfy stemplowej pruskiej; art. 30 
31. 32 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N~ 14 
poz. 145; punkt 8 art. 1, oraz punkty 2, 3 i 6 art. 2 usta· 
wyz dn. 7 kwietnia 1922 L, Dz. U. R. P. N238 poz. 315). 

Zaświadczenia, wydawane stronom w ich spra
wach prywatnych przez urzędy państwowe - z wy
jątkiem sądów i urzędów wymiaru sprawiedłiwości
podlegają opłatom, wymienionym w części trzeciej 
załączonej taryfy. 

Uwolnienia od opłaty • 
§ 21. 

(poz. 75 lit. a oraz poz. 117 lit. m taryfy naleźy· 
tościowej austrjackiej.; § 4 punkt f pruskiej ustawy o opła" 
tac h stemplowych; art. 25, 34 i 31 dekretu z dn. 7 lu
tego 1919 r., Dz. P. P. P. N2 14 poz. 145). 

Opłacie w myśl przepisów niniejszych nie po
dlegają, świadectwa: 

1) których posiadanie nakazane jest przez obo~ 
wiązuj ące przepisy ze względów publicznych (np. wy· 
mienione w § 9 rozporządzenia z dn. 30 stycznia 
1922 r. w przedmiocie zwalczania wścieklizny, Dz. 
U. R. P. N2 10 poz. 79; tymczasowy dowód osobisty, 
przewidziany w rozporządzeniu Ministra Spraw We
wnętrznych z dn. 30 listopada 1918 r., Monitor Pol
ski NI! 223 i t. p.). 

2) wydane celem załączenia do podań, wymie· 
nionych w § 6, z . wyjątkiem wymienionych w punk· 
tach '11, 12 i 20 § 6. 

3) wydane na żądanie urzędu państwowego lub 
zakładu państwowego, będącego odrębną osobą 
p.rawną lub zwiąZKU samorządnego, mającego sie
dzibę na obszC\rze Rzeczypospolitej - jeśliby opłata 
miała być poniesiona ,ze Skarbu Państwa Polskiego 
lub z majątku zakładu państwowego albo związku 
samorz?;dnego: 

4) szkolne; 
5) ~wiadectwa (w szczególności też kopje I wy

ciągi), wydane na podstawie o peratów pomiarowych 
(katastralnych); (uwolni enie to nie ma jednak wply-
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wu na obowiązek uiszczenia opłat, przewidzianych 
w ustawie austrjackiej z dn. 23 maja 1883 r., fIUstr. 

Dz. u" p. NQ 83 względnie w ustawie pruskiej z dn. 
8 lutego 1867 r., Zb. Ustaw pruskich str. 185); 

6) wydawane w postępowaniu, dotyczące m na
bycia i utraty obyw~telstwa polskiego, w myśl prze
pisów powołanych w punkcie 26 § 6 przepisów ni
niejszych; 

7) wydawane osobom, które pozosŁaJ Cl lub po
zostawały na służbie Państwa lub związków samo
rządnych, oraz członkom rodzin tych osób - w spra
wach, dotyczących stosunku służbowego; 

8) szczepienia ospy; 
9) ubóstwa; 

10) wydane osobom, które przedstawiły świade
ctwo ubóstwa. jeśli urząd wydający świadectwo, uznał 
złożony ' dowód ubóstwa za dostateczny; 

11) .wyuaw1u'Ie przez urzędy państwowe, sp.rawu
Jące zarząd majątkiem państwowym lub prywatnym, 
o Ile dotyczą bezpośrednio eksploatacji tego majątku; 

12) patenty na wynalazki or?!z świadectwa ochron
ne co do wzorów rysunkowych, modeli i znaków to
warowych; 

Przewidziane wart. 1 ustawy z dnia 24 paździer
nika 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. U. 
R. P. N288, poz. 478) całkowite lub częściowe uwol
nienie od opłaty za zmianę nazwiska (poz. 11 załą
czonej taryfy) pozostaje w mocy. 

Uwolnienia od opłaty, przewidziane w paragra
fie niniejszym pod LL 2, 3, 6 i 7, nie ' odnoszą s~ 
do duplikatów I odpisów (pOz. 13, 14 I 15 taryfy). 

§ 22. 

(Art. 36 dekretu z do. 7 lutego 1919 r., Oz. P. P. P. 
Hr' M, poz. 145). 

W przypadkach, określonych w punktach l, 2, 
3, 6 I 10 art. 21 ma urząd, wydający świadectwo, 
uwidocznić na niem powód uwolnienia od opłaty. 

• § 23. 

(Art. 35 dekretu z do. 7 Mego 1919 r. Dz. P. P. ,P. 
Hl 14, poz. 145). 

Jeśli świadectwo, określone w punkcie 2 § 21, 
ma być użyte nie według przeznaczenia pl e rwotne.go, 
to należy przed tern , użycIem uiścić opłatę, przewi
dzlan~ w taryfie (w sposób. określony w § 26). 

Uiszczenie opłaty_ Skutłd nlewszczenła. 

(§§ 66 i 61 austr. ustawy należyto€ciowej z dn. 9 
lutego 1850 r., austr. Dz. u. p. )'& 50; art. 21, 24. 25 
i 37 dekretu z do. 7 lutego 1919 r •• Dz. P. P. P. Ni 14, . 
poz. 145). 

§ 24. 

Opłate: od świadectw, wymienionych w pozyc}ach 
10 i 11 załączonej taryfy, należy uiścić gotówką w ka
sie skarbowej; opłatę zaś od świadectw, wymiątio
nych w pozycjach 12 do 17 taryfy, przez dostarcze
oie urzędowi znaczków stemplowych. 

Przed dostarczeniem kwitu z uiszczenia opłaty 
gotówką, względnie znaczków stemplowych dostatecz
nej wartości, nie może nastąpić wydanie świadectwa. 
W razie zastosowania punktu 10 § 21, ma urząd, 
wydajZlCY świadectwo, zostawić w aktach notatkę, wy-

.. 
Jaśnlając(\, z Jakich motywów uznał złotony dowód 
ubóstwa za , dostateczny. 

Urząd, wydający świadectwo, ma kwit z uisz
czenia opłaty gotówką przechować w swych aktach, 
et znaclki stemplowe nakleić na świadectwie I ska-
sowaĆ. 

§ 25. 

Dodatkowe uiszczenie opłaty w przypadkach. 
o!<reślonych w § 23, następuje przez naklejenie znacz" 
ków stemplowych na świadectwie i skasowanie ich 
(§ 24) przez urząd, który wydał świadectwo lub wobec: 
którego ono ma być użyte. 

Środki prawne. 
§ 26. 

(.§ 77 austr. ustawy nale~ytościoweJ % dn.. 9 lutego 
1850 r. a1l1sir. D~ u. p. N! 50; art. 26 1 31 dekretu 
z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N! 14, po~ 145; 
art. 9 1 12 ustawy z dn. 3'1 lipca 1919 r.., Oz. P. P. P. 
Nt 65. poz. 391). 

Co do zwrotu opłaty, uiszczonej od świadectwa 
niezależnie, stowje sie: odpowiednio § 19. . 

Przeciw odmowie wydania świadectwa z powo· 
du niezłożenia opłaty ,nie służy żaden środek prawny. 

Ul. Podania, wnoszóne dQ urzędów sąmorządow.ych orZlz 
świadectWa wydawane przez takie urzędy. 

§ 27. 
(Art. 30 dekretu z dnia 7 lu~go 19],9 r., Dz. p_ 

P. P •. N'~ 14. poz. 145~ art. l. punkt 6 ustawy z dn. 7 
kWietnia 1922 r .. Dz. U. R. P. N~ 38, po%. 315.) 

Podania, wnoszone do władz l urz~d6w samo
rządowych w sprawach, należących do własnego lub 
poruczonego zakresu działania gmin lub innych związ
ków samorządnych, nie podlegają opłacie na rzecz 
Państwa. 

To samo dotyczy świadectw, wydawanych przez 
takie władze i urzędy . 

IV_ WeJ~cłe w' łycie przepisów ninlejsz,ych. 

§ 28. 
Dzi~ł· II ł' 1lI przepis6w niniejszych (-§§ 20 do 27) 

wchodzą w życie na całym obs~arze Rzeczypospolitej 
w miesiąc po ogłoszeniu. 

Dział I (§§ 1 do 19 wchodzi w życie na obsz·a· 
rze b. dzielnicy rosyjskiej l austrjacklej w miesiąc: 
po ogłoszeniu, na obszarze zaś b. dzłelni~y pruskiej 
w trzy miesiące p6 ogłoszeniu. 

Dzia1 I ma zastosowanie do podań, wniesionych 
od aasu wejśoia w życie tego działu. 

Dział II bądzfe stosowany do świadeclw, 1d6-
~h data !'Ile jest wcześniejsza nli dzień wejścia 
w życie tego działu. Do odpisów l wyciągów, spo
nądzonych przez urząd, a niezaopatrzonych w za
świadczenie zgodności z pierwopisem. stosują slE: 
odnośne postaFłowienia działu II, j~śli odpis lub wy
ciąg wydano stronie po wejściu w życle t.ego działu. 

Minister Skarbu: 
Micbalsld 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
l\amiefiski 

Minister Poczt i Telegrafów: 
St4s1owio~ 
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Załącznik 1 do §§ 1 i 20 Przep. w przedm. opiat 
stempl. od podań oraz od świadectw urzęd. do 
poz. 319. 

Taryfa opłat stemplowych od podań, załączników do podań, oraz od świadectw 
urzędowych. ' 

Część pierwsza: P o d a n i a. 

_1_· _ł _________________ 2· ______________ 'I ___ ~3~· ___ I-------~·------4~.-------------n 

rc:s 
'17 
>. 
N 
O o.. 

1 

PRZEDMIOT 

Wysokość 

opłaty 

m a rek 

u W fi G l 

Podania o zez';o]enie na nabycie nie-l 1. Do pozycj i 1 do 8: Stawki, wy-
ruchomości przez obcokrajowca (ustawa 5.000 mienione przy pozycjach 1 do 8, odno-
z dnia 24 marca 1920 L, Dz. U. R. P. szą się -do pierwszego arkusza podania. 
N!~ 31 poz. 178). Każdy arkusz następny podlega opłacie ______________ , ____ .~------_I stemplowej w kwocie 50 mk. Takiej sa-

mej opłacie po 50 mk. podlega każdy 
Podania o zatwierdzenie statutu lub arkusz drugiego i dalszych egzemplarzy 

2 zmiany statutu spółki akcyjnej lub ko- 3.000 podania, wniesionego w dwóch lub wię-
mandytowo-akcyj nej. cej egzemplarzach - jak również każdy 

____________________ ( _______ 1 arkusz odpisów podania, wniesionych 
wraz z egzemplarzem oryginalnym. 

3 

Podania: 
a) o zezwolenie na prowadzenie przed

siębiorstwa zarobkowego lub 
b) zawierające przepisane ustawą prze

mysłową zgłoszenie przedsiębiorstwa, do 
którego prowadzenia nie jest wymagane 
zezwolenie. -

3.000 

Za jeden arkusz uważa się papier, któ
rego powierzchnia po jednej stronie nie 
przewyższa 1750 cm.2• Niecały arkusz , 
liczy si~ za cały. 

_ 2. Do pozycji 4: Przepis, zawarty I 
w pozycji 4, nie zmienia obowiązujących 

---.(------------------1-------1 przepisów, w myśl których koszty ogl~

4 

Podania o zezwolenie na urządzenie 
lub zmianę instalacji, potrzebnej do wy
konywania przedsiębiorstwa zarobkowe
g<> - jeśli załatwienie podania wymaga 
oględzin na miejscu. 

3.000 

dzin mają być zwrócone władzy pan
stwowej. 

3. Do pozycji 7: 'Suma opłat, naJe- _ 
żących się od określonego pod pozycj ą 7 l 
podania (od wszystkich arkuszy, wszyst- R; 

1--1------------------, .------! kich egzemplarzy i odpisów) wraz z opła

5 

6 

Podania o zezwolenie na wykonywa
nie poszczególnych czynności zarobko
wych, np. na urządzenie widowiska, kon
certu, wystawy, zabawy, loterji fanto
wej i t. p. 

Podania o zezwolenie na niezamyka
nie lokalu publicznego (restauracji i t. p.) 
mimo nadejścia pory, wyznaczonej zarzą
dzeniami Fc)icyjnemi. 

500 

500 

:~--I'------------------------!I----------I 
I 

t ami od załączników do takiego podania 
(pozycj a 9 niniejszej taryfy) nie może wy
nosić więcej niż czwartą część sumy spor- , 
[lej. Ułamek marki zaokrągla si~ wzwyż 
do pełnej marki. 

; 7 
Podania, któremi petent żąda' zmiany 

decyzji, wydanej w przedmiocie daniny 
publicznej (podatku, opłaty, cła). 

50 

8 Podania, niewymienione pod pozycja
mi 1 do 7. 200 

'I-:-~---------------------------------~---------~----------------·------------------I 

\ 
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Część druga: Z a ł ą c z n i k i d o P o d a ń. 

~--~I~-
2. 3. 4. . 

____ o Wysokosć 
. .... _ -------- --

, 

'v 
>. 
N o 

c.. 

9 

P RZEDMIOT 

_ .. --~ ~, . J 
Załączniki do podań, podlegających 

opłacie stemplo\vej. 

opłaty 

m a rek 
I 

50 
od każdego za
lątznika bez 

, względu na 
ilość arkuszy. 

I. 
U W fi G I I 

, 

1. Opłatę od załącznika należy uiściĆ 
bez względu na to, czy załącznik jest do· ' 
kumentem oryginalnym czy odpisem oraz 
czy ód pisma, stanowiącego załącznik, 
uiszczono już poprzednio jakąkolwiek 
opłatę skarbową. 

2. Świadectwo ubóstwa, nawet w ra
zie załączenia do podania, podlegającego . 
opłacie stemplowej, żwolnione Jest od ' 
opłaty, przewidzianej w pozycji 9. I 

' . ,. . '6 ., H ) '_- 'c 

: 

Część trż~cia: Ś w i a d e c t VI a u t % ę d () w eó 

: 4.:' 
.. H 

:' 
·c t& , 

i - I 

I 

t-l-": '-ł~~_'-"'-" _-'"-____ ' -,P .;..2~_' " _~ ... V _T ___ o T_"_K:_W_:~ - g " f t 3. ___ ~._'-_' ____ ''::'''' _____ -''''_''''I . , I Wysokość I 
'v 

" ~~'~3 ___ T_ .. _,. ~ __ P __ R_. _Z __ E~D~! ~_M~k _I_. ~~~T ____ . • ! ____ ~I~H. __ ~_;_~_:_tY_~ __ "t _-~I ______ ~ __ ~ __ ~ ____ ~~ ____ ~ u W I\ G I 

' t .. _et; ,,_ 
l .. 1) "" 

AD . -, P .. , 

10 

f\kt nadania obywatelstwa polskiego 
(art. 8 i 9 ustawy z drt 20 styczńia 1920 r., 
Dz. U. R. P. Ni 7 póz. 44, oraz art. 14 
rozporządzenia z dn. 7 czerWca 1920 r., 
Dz. U. R. P. N2 52 pot. 320). 

5.000 

---: _____________________ ~,_-_· ~, ______ , ______ ~K~?~ 

1. DO pozycji 1~: Od świadectwa, : 
zaWierającego koncesję do prowadżenia : 
domu bankowego lub kantoru wymiany/ i 
należy zamiast opłaty, wytniet1ioh@j w po- i 
zy«:ji 12 niniejszej t aryfy, uiśc>:ić opłatę 
prżewidzianą wart. 5 ustawy z dn. 23 mar
ca 1920 r. (Dz. U. R. P . .N2 30 poz, 175). 

11 

f\kt zezwolenia na zmian~ nazwiska ~ 
(art. 1 ustawy z dn. 24 paźdZiernika 1919 r., 
Dz. U. R. P. N2 88 pdZ. 478 i § 8 rozpo- ::ł.OOO 2. Do pozycji 13 do 15 Oraz 17: , 
rządzenia z dnia 16 września 1921 r., Za jeden arkusz uważa si~ papier, które" 
Dz. U. R. P. N2 92 poz. 678). go pOWierzchnia po jednej stronie nie I 

ł---I----... '---"'----"I-----........... -·-.. -· .. -3"l .... · ... ·--I-...--.......... -~ł przewyższa 1750 cm.2, Co do planów 
Świadectwa: uważa się Zt:1 jeden arkusz papier 0po· 
a) stwierdzające uzdolnienie do wyko- wietzchni, nieprzeWyższającej ps jednej 

nywania zaweQu lub sttonle 3500 c01.2• Niecały arkusz liczy 
b) zawierające zezwolenia, wymienio- 500 się za cały. 

ne w pozycjach 3 lit. a), 5 i 6 niniejszej Za stronicę uważa się jedną stronę 
taryfy, wydane oprócz zawiadomienia papie.ru, .którego ppwierz(:hni.a po je.dn~j 

12 

o przychylnem załatwieniu podania. . . strortle nie ptt eWyzsza 875 cHi.2. Strom-- - -----1----.... '....-·"· .......... tą, nie Vi ti1łQś(i l~rpisatiąi liczy śi~ za 
Duplikat (t. j. drugi lub dalszy: egżem- 100 Gałą. 

plarz dokumentu urzędowego, wydany od każdej , 

13 przez ten sam urząd, od którego pocho- stronicy, całej 
dzi egzemplarz pierwszy-równobrzmiący lub 
z egzemplarzem pierwszym i zaopatrzo- zaczętej. 
ny w podpis równorzędny). I _____ ~· ________________ ~ ________ f ____ .~-_ •. • ______ ~._.·_· ·~ 

Odpis lub wyciąg, sporządzony przez 
urząd - bez względu na to, czy urząd za-

14 świadczył zgodność z pierwopisem cz,:! nie. 

100 
od każdej 

stronicy, całej 
lub 

zaczętej. 

o 
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2. 3. -
Wysokość 

PRZEDMIOT 

I 
opłaty 

m a rek 
I ' 

Odpis lub wyc;:iąg, sporządzony przez 50 
sttonę, a zaopatrzony przez urząd \II po- od każdej 
świadczenie zgo'dności z pierwopisem. stronicy, całej 

lub zaczętej. 

Poświadczenie własnoręczności pod- I 200 
pisu. co do każde-

go podpisu: -------.-. . " , 
I .. _ .. ~· l I 

Świadectwa, nieWymienione 
zycjami 10 do 16. 

pod po- 200 
od arkusza 

pierwszego i 
. 50 

I 
od każdego 
arkusza na-
stęphego. 

,(Stl'ona pi~flwsza) • 

- -.. 
4. 

I U W J fi G 

. 1" 

, 

Załąezhik 2 do § 18 przepis. w prz~drh. opiat 
stem~l. od podań oraz oc! świa.aect'l'l' 
ul':t~d. de pot . 319. 

......... __ ....... ~~_ ............. ~._ ...................... dnia i . u .. ' ......... ...... " ........ .... ; . . .. .. .. .. ......... , 192 r. 

I 

L .......................... _ 
Przy wnoszeniu opłaty należy przedsta
wić niniejsze za\viadomiehie lub poWołać 

się na powyżsżą li cźb f::J-

Przypadaniu z daty ........ _......._ ........... ~ _._-----.... -.... -........ :.-..... --...................................... 192~ .. __ W ptżedmidćie 
~--~ • • _ ._.~ •••••••• • -- _.-.- - • ••. • • •• _- •••• • • •• • •• • ••••• - • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• · ..... . .... • .. . ... . . . .. . .. u ...... ___ ........ ••• ••• _ · .·.·· ·.· ... ... . .... .................................... . ............ .. . _ ...... _ •••• - • • _ -

brak opłaty stemplowe.; w kwocie _ .......... ___ .. __ ........................ __ ............. _ ...................... mk. 
Należy złożyć VI podpisanym urzędzie znaczki stempiowe wartości poWyższej lub za

miast nith kwit kterejkolwlek kasy skarbowej z uiszczenia kwoty powyższej gotewką. W prze-
ciwnym razie podanie nie będzie załatwiol1.e. . 

Poapls 
(Okrcślc'nie urzędu i oddziału kance l ~ ryjnego) 

U r Z El ci d W i1 i e. 
b " ,( ~ 

(Strona druga). 

P .... ...... ....... ; ... ......... ; ... ; ...... .. : .......... .......... __ .......... _ .... __ .............. __ , ... ;;;:;.;.,.:;; .. : ... ;;: .... ::; ......... ;; ........ ; .. ..... ; ....• 

_ . .. . ... . ... .. ......... . . ..... . . ... . " .. .. . ...... ... . . ... . . . . .... ...... ... . .... . ....... .. . . .. .. ~ .. . ...... . . . .... . , .. . ... . ................. . ........ . .... ..... h ...... _ .... .. 

. ....• ...••.•.•• _ .... .. ...... . .... . .. ..... . ......... ... , . ... .• ,;; :L . .. .. . ';; ... ; ..•• t.: .. ... 

(U L ... ........................ __ ............. ....................... ............ -

poc z.t::: .. ..... ........... -.. .... .... ............. .. 

Opłatę pocztową iJiści adreSat. 


