
'" 
obszarze Rzeczypospolite.j Połskiej, o He ' filj.c i od-
da.ici.y te cpia~ą z<!:Braniq od swych zysków ana
log-rc.zny po~ a dane pairstwQ stosUł€ tał<;j.e same 
u:.\gi do swych mjl i . odcrnał6w, zniijdl:l.jących się na 
te:ytor:fwn polskł'em. 

Prxe.pi:s;; przejśclawc. 

firt. 33. f\ź do 't"-"eJśda w życie powołanej 
w art. 17 ustępie 1 ustawy o ZiJ:ś.łen.iu funrl~u~zów 
miejskich i o ~3C1~1 n~Ja'chimych p-rzez grn-iny miej
sk-ie za fałsz\yv;;e ze-m.aRia pcx;ł,a1kQwe na obsznrzc 
b. zaboru rosyjsk'lego i 3I>lstrjad!rego, opodatkOv~'&nie 
prz.e~łu i .hand.J.u oraz os~stych zajęć przemysło
wych L1'a rzecz gm~n miejskich O<&ywa się według , 
nor:m, ustanowi:o,,:ych wart. 39 Hsmwy z dnia 6 l'ipca 
1920 r. ( Dz. U. R. P. ,Ng 66, p07_ 437). 

PJt. 34. Wykqn<mie niniejszej ustawy' porucza 
si~ J'Ąinis'trow1 Skarbu 'O:l poroz-umieniu z lv'ilnishem 
b. Dzielnicy Pruskk:j, o ile zaś chodzi o wykonenie 
ad. 13 - 26 - fldnistrowj- Sprawiedliwości 'N parozu-
mienht z Minishem Skarbu. '. 

f\rt. 35. Ustawa, wcnodzi w życie z dniem 
ogłoszeni-a. zad.owuj.ąc moc obowiązującą do keflca 
roku podatkowego 1923. 

MF.lI:sz.ałdc 

Trqmpczyiiski 

Prezydent Ministrów: 
w z. StdOWg 

f;1I.mtster Skarbu: 
Micbaf$kt 

Minister 1>. Dzielnicy Pruskiej: . 
Wybicki 

MlnisteI' Sprawied1iwo.śd: 
Sobolewski 

-
s. 

Rozporządzenie Rady ~nistró\V 
z dni.a 21 grudn3a 1921 r. 

o %:niesien,i,u Pal1stwowego llizędu Meljoracl i 
Rolnych. 

Na zasadzie aft. 18 dekr.e.tu<z 3- stycznia 1918 r. 
o tymczasowej orga ni;zacj i W'kldz naczelnych w Kró
lestwi~ Potski-e.m (Dz. P. K P. Jfj l, poz. l)-zarządza 
się co nastc:pu}e: 

§ 1. Znosi się par1stwowy urząd meljoracji rol
nych, utworzony przy Ministerstwie Re~nlctwa i Dóbr 
Pańs-t~'Owyc:h na mocy rozp<l:!fządzenia Rady Mini
strów z dnia 17 kwietnia 1919 f. (Dz. P. P. P. N2 34, 
poz. 272). 

§ 2. Czynoości parlstwow'cgo urzęcu meljoracji 
rolnych, wyszczególfl~one w powołanem tozpor.ządze
mu, z wyłączeniem tych, które z mocy tistawy 
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z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie 
dzinł.mii1 Ministerstwa ROOiSt Publicznych (Dz. P. P. 
P. NQ 39, poz. 283) należą do Kompetencji JVlinister
stwa Robót PŁ1l;;liczny:h, zakitv/i.anc odtąd będą przez 
lł\ini5ters::vro Rylnidwa i Dóbr Państwowych. 

§ 3. Wy!{on~nie niniejszego rozporządzenia po· 
IecCl się lVlinisrrowi Rolnictwa i Dóbr Puństwowych. 

D 4:. Rozporządzeni'e ninIeJsze zyskuje moc 
obowiqz'ując~ z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
w z. Steslowicz 

Minister Rolnictwa 
i ł Dóbr Państwowyc.h: 

RiZC::yfi:;!:1 

9. 

Rozporządzenie Rady Ministrów , 
z dnia 22 grudnia 1921r. 

W przedmiode opodatkowania droż'dży praso
wanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

Nz: mocy art. ' 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
ore!:jcl!owaniu podatkÓVI·od spożycia, zużycia względ
nie produkcJi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. 1921 r. Jo& 41 poz. 248), Rada ' Mi~i· 
strćw zarządza co nastiWUje: 

§ 1. r ... .oc obowią.zującą rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. R . . p.. 
.N2 50 poz. 307) w przedmiocie ujednostajnienia 
opodatkowa.nia drożdży prasowanych na obsza~e· 
b. zaboru ros~jskiego i austrjackiego a mianowicie: 
§§ 1, 2, 3, 4 punkt c, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 11 i 12 tego rozpo
~ządzenia rozciąga si~ na obszar b. dzielnicy pruskiej. 

§ 2. Znosi się postanowienia. § 43 uste,p 1 i 3 
i § 48 punkt 3 niem. ustawy o 9podatkowaniu, spiry
tusu z 15 lipca 1909 r. (Dl. U. Rze::-.zy niem. str. 661), 
o ile one clotycz-ą wyższej opłaty odpędowej opłaca
nej przez przedsiębrorców gorzelrl przy wyrobie droż
dzy oraz § 173 ustęp 2 lit. b., § 174 ustęp 2 i 3 
i § 175 a lit b) II części rozporządzenia v7ykonawczego 
Rady Związkowej z 31 sierpnia 1909 r. ogłoszonego roz- .. 
porz~d!leniem Kanclerza Rzeszy z dnia 9 wrześ
nia 1909 r. (Dz. CentralnY' Rzeszy niem. str. 969) oraz 
wszystkich innych przepisćw i rozporządzeń sprzecz
nych z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie I!iniejsze wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

§ 4. Wykonanie mniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej. 

Prezydent Ministrów: 
A. Ponfkowski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
WybickI 


