Na 51.

869

Dziennik Ustaw. Poz. 458, 459, 460 f 461.

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, względnie ustaw, których moc obowią
zująca zostaje nim rozciągnięta, tracą moc wszystkie
przepisy prawne dotychczas na Ziemi Wileńskiej
obowiązujące, a normujące przedmioty objęte prze-

§ 4. R orządzenie niniejsze obowiązuje na
obszarach, n
tórych obowiązują przepisy ustawowe
o powstawaniu spółek akcyjnych w drodze rejestracji

pisami ustaw w § 1 wymienionych.

z

sądowej.

§ 5.

mmeJszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Skarbu, w sprawach celnych
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

§ 3. Wykonanie

Rozporządzenie
ogłQszenia.

§ 4.
de

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie

dniem jego ogłoszenia.

Minister Przemysłu I Handlu:

Stefan Ossowskl
Minister Skarbu:

Mieba/ski

niniejsze wchodzi w ty-

z dniem

Prezydent Ministrów:

Antoni Ponikowskl
Minister Skarbu:

Micbalski

'

460.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 12 czerwca 1922 r.

Minister~ Przemysłu i Handlu:

Stefa!) Ossowski

o

uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 13
opłatach za czynności urzędów

1922 r. o

459.
Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i HaJldlu oraz Skarbu
z dnia 31 maja 1922 r.

w przedmiocie spółek akcyjnych, mających
t.naczenie państwowe lub użyteczności publicznej.
Na mocy art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia
1919 r. w przedmiocie zatwierdzania i zmiany sta~utów spółek akcyjnych (Dz. P. P. P. z r. 1919
N2 39 poz. 282) zarządza się cO następuje:
spółek akcyjnych, maznaczenie państwowe lub użyteczności publicznej , zatwierdzenie statutu spółki może być uzależnione od udziału kapitału krajowego w kapitałe
zakładowym spółki, od udziału większości obywateli
polskich w zarządzie spółki i wogóle od innych warunków, które wzmiankowani Ministrowie uznają za konieczne zastrzec w statucie spółki.

§ 1. W odniesieniu do

Jących

§ 2.
państwowe

Do
lub

spółki, mające

spółek akcyjnych, mających znaczenie
użyteczności publicznej, zaliczają sis:

g) eksploatację rzeźni,
h) operacje kredytowe

§ 3.

§ 13 (cz. I)
Ministra Przem y słu i Handlu z dnia
13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów
miar (Dz. U. R. P. N2 39 poz, 326), udziela się tylko
przy sprawdzaniu narz~dzi mierniczych, dostarczonych do um;du miąr.

§ 2. Przy wtórnej legalizacji przyrządów mierniczych do płynów poza urzędem, na miejscu ich
statego użycia, op/atę dodatkową , wymienioną w § 3
(cz. I) powolanego wyżej rozporządzenia, pobiera się
w rzeczywistej wysokości 20% od opiaty zasadniczej
bez stosowania wymienionych tamże minimum tej
opłaty.

Wykaz

spółek

Rozporz ądzenie niniejsze otrzymuje moc:
z dniem ogłoszenia.

§ 3.

obowiązującą

Minister

ł

i) asekuracje.

w § 2,

Zniżki opłat, wymienionej w

§ 1.

rozporządzenia

przemysłu

wojenno-chemicznego,
b) budowę i eksploatację kanałów wodnych;
c) budowę i eksploatację dróg żelaznych og61nych,
d) żeglugę morską i rzeczną,
e) eksploatację telefonów, telegrafów ( radjotelegrąfów,
f) eksploatacje: wodociągów, trarnw~jów, elektrowni okręgowych, jak również elektrowni
i gazowni miejskich,

akcyjnych,

wskazanych

moźe być uzupełniony na mocy rozporządze·

nia Ministrów Przeml/słu I Handlu oraz Skarbu.

J'

Na podstawie art. 23-90 dekretu o miarach
(Dz. P. P. P. r. 1919 N2 15 poz. 211), rozporządze
nia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej t dnia 28 maja
1921 r. o miarach (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. rok 1921
N2 20 poz. 138), rozporządzeń Rady Ministrów l d.
17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 100 poz. 716)
i z d. 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. NI! 104 poz. 752)
zarządza się co następuje:

na celu:

a) wyrób broni, amunicji i produktów

maja
miar.

Przemysłu

i Handlu:

Stefan Oss()wskl

461.
Rozporządzenie Ministra . Przemysłu
i Handlu
z dnia 21 czerwca 1922 r.
VI

sprawie

urządzania wyjść w
nych kotłowniach.

nowobudowa-

Na mócy art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r.
o nadtorze nad kotłami parowemi (Dz. U. ~. ?
N2 50, poz. 303) w brzmieóiu ustalariem ustawą
z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Ni:! 108, Pdz.
786) zarządza si~ co następuje :

,

I

