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564. 
Protokuł wymiany. 

Niżej podpisani, zebrawsly si ę dla dokonania 
wymi any ratyfikacj i przez Naczelnika Państwa Pol
skiego i Prezydenta Republiki Francuskiej Układu 

. Pol itycznego, podpisanego w Paryż u dn. 19 lutego 
1921 roku między Polską a Francją, po okazaniu 
dokumentów ratyfi kacyjnych i uznan iu ich, po zba
daniu, za dobre i należyte co do formy, wymiany 
ich dokon a li. 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do 
tego upoważnieni , s porządz ili nini ej szy protokuł i za
opatrz yl i go swemi pieczęciami. 

Sporząd z ono · w Pa r yżu w podwójnym egzem
plarzu 27 czerwca 1922 roku. 

,., 

(m. p.) Maurycy Zamoyski 

(m. p.) Poincard 

565. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 sierpnia 1922 r. 

zawierające przepisy przechodnie w przedmio
cie oby"vatelstwa na obszarze Ziemi Wileń

skiej. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 - go 
kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad 
Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) 
i uchwały Sejmu Ustawod awczego z dnia 24 marca 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 20, poz. 162) zarządza si~ 
co nash:puje: 

§ 1. Osoby, które na obszarze powiatów: wi
leńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego i trockiego 
w dniu 24 marca 1922 r. na zasadzie przepisów, ja
kie tam obowiązywały od dnia 15 stycznia 1921 r., · 
posiadały przynależność państwową do tego obszaru, 
są obywatelami polskimi. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 24 marca 1922 r. 

Prezydent Ministrów: 
Nowak 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
A. Kamieński 

,-

Proces-Verbal d'Echange. 
Les soussignes s'etant · reunis '·pour proceder 

fi I'echang t:! des ratifications du Chef de I'Etat Polo
nais et du President de la Republique fran~aise sur 
I'accord politique signe a Paris le 19 Fevrier 1921 entre 
la · Pologne et la France, les instruments ant et€! 
produits e t ayant ete, apres examen, trouves en bonne 
et due forme, I'echange en a ete open~. . 

En foi de quoi, les soussignes dQment autorises 
ił cet effet, ant dresse le present proces·verbal .qu'i1s 
ont re vetu de leurs cachets. 

Fait a Paris en double exemplaire le 27 Juin 1922.. 

(L. 5.) Maurice Zamoyski' 

(L. 5.) PoincartJ 

566. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 19 lipca 1922 r. 

w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1 czerw- . 
ca 1922 r. o monopoJu tytoniowym w pierwszym 

okresie przejściowym. 

Na podstawie art 62 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N247, 
poz. 409) zarządza się co nast~puje: 

§ 1. Osoby, które w myśl art. 50 do 53 po
wołanej wyżej ustawy obowiązane są przedłożyć wła
dzy skarbowej zgłoszenia w tychże artykułach szczegó
łowo omówione, winny to uczynić najpóźniej do 29 
lipca 1922 r. włącznie. 

Należycie i we wszystkich szczegółach wypeł-
,ni one doniesienia składać należy w przynależnym 
urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwo
wych w dwóch równobrzmiących egzemplarzach 
z których jeden po potwierdzeniu daty doręczenia 
przez urząd akcyz i monopolów zostanie przez tenże 
ostatni zwrócony zgłaszającemu się i służyć mu ma 
jako dowód złożenia doniesienia. 

Prócz powyżej wymienionego zgłoszenia winien 
jest każdy producent i każdy sprzedawca wyrobów tyto
niowych, przedłożyć równocześnie również w dwóch 
egzemplarzach deklarację tej treści, czy ubiega si~ 
o zezwolenie na dalszą produkcję, względnie sprze
daż wyrobów tytoniowych. Urząd akcyz i monopo
lów podda przedłożone sobie zgłoszenia szczegó
łowemu- zbadaniu na miejscu, uwidoczni wyniki 
sprawdzenia na oryginale doniesienia i prześle je 
drogą służbową w ciągu 14 dni odnośnej izbie 
skarbowej. 

Z osobami, które obowiązkowi wyrażonemu 
wart. 50 do 53 w terminie zadość nie uczynią spisze 
urząd akcyz i monopolów odpowiednie protokuły 
i wraz ze sprawozdaniem służbowem przedłoży je 
przełożonej izbie skarboweJ. .. 


