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15) od węgla brunatnego z kopaltl Scowandorf 
i Scomidgaden - & 'bwarzenfeld w Bawarji 80 
od sta, 

16) od węgla brunatnego z kopalń Dcttingen w Ba
warji 60 od sta, 

17) od Wi!g/a bl'UlIatnego z wszelkiel; innyci} ko
palii bawarskic!; po prawej stl't>lIie Renu SO 
od sta. 

Od węgla niepocbodzącego z wyżej wy
mienionycb kopalń należy pobierać od kamien
nego 100, od brunatnego 90, zaś od węgla, 
którego pochodzenie nie da się stwierdzić, 
1000/,) podatku, Minister Skarbu Rzeszy jest 
uprawniony po wyslucJyaniu Rady Węglowej 
i Rady /~zeszy zarządzić, aby od WłJ9/a kra
jowego, który niewątpliwie zostal wydobyty 
na innyci} obszaraci} kopalnianyc!;, jak wyżej 
wymieniono, pobierano większy lub mniejszy 
procent podatku. To upwwrtienie nie odnosi 
się do W(HJla kamiennego wydobytego z ko
palIi gÓl'lwś[qskici), do/no saskicb z kopalń 
z po",yż~'zemi sąsiadującycb i z lcopaJń west
falskicb nad dolnym Renem. 

5) po § 6 należy następujące postanowienia 
wstawić jako § 6a. 

,,§ 6a. 

Minister Skarbu Rzeszy Jest uprawnIony po wy
słuchaniu Rady W~glowej i za fgodą Rady Rzeszy 
do zniżenia albo podwyższenia normy podatkowej 
wymienionej w § 6, ust. 1 zależnie od panujących 
stosunków gospodurclych a w szczególności wedle 
stunu waluty i kosztów przewozu; obniżenie musi 
na:st,Wić, jeieli zaż'Ida tego Rada Wt;Ulowa i Rada 
Rzeszy". 

6) w § g ust. 1 należy po slo wie "z zagranicy· 
wstawić slowa: "I z obszarów usuniętycb w cbwili 
ob~cnej z pod suw~rGnnej władzy podatkowej Rzeszy". 

7) w miejsca zdania 2) ust. 1 § g wcbodzą na
.tępujqce przepisy: jeżeli ta wartość w cbwili przy
WOZlJ jełt wY10iza qniżeli: 

a) przy węglu kamh.mnym warto~ć podatkowCf 
grubego węgla tfustego z kopalń wostfalskie/; 
llad dolnym Renem, . 

b) przy koksie 4/3 warto~ci podatkowej wymie
nionej pod a) 

ej przy węglu brunatnym wartość podatl<owt,f 
brykietów na opal "omowy Centralnego Okrę
gu Węglowego, średnio-ni(łmieckiego, 

to nie bierze się za podstawę wymiaru 
ceny nabycia z dolicz(tniem kosztów powsta
Iycl) aż do granicy państwa, lecz wartość po· 
równawczq podaną pod a) b) c), 

8) po § 9 najeży jako § 9a wstawić następują
cy przepis: 

Dla węg!<l sprowadJ5onego ~ ~agranloy i z ob
szar6w llSU11.iętyci} w obecnej ci}wili z pod suweren
nej wladzy podatkowej Rzeszy przeznaczonego wy/q
cznie do zaopatrywallia okrqtów w węgiel i niewąt
pliWIe do tego celu używanego, ' może Millister Skar
bu Rzeszy na czas trwallia obecnej niedoli gospodar
()~lIj ppdatek obni ży6. 

9) po § 37 należy wstawić naste;pujący prlepls, 
jako § 37a: 

§ 37a. 

Kraje i gminy (Związki gmin) nie mogą nakła· 
dać podatku na produ kty kopalt\ w~glowych, na ko
palnie węgla I ich dochód, ani na prawo własności 
na kopalniach węgla. 

Wyjqt~k st~nowlq powszecóne podatki zarobko
we ; powszec!me podatki gruntowe, jakotd: opIaty na 
podstawie takicb prywatnycb regale, które w drodze 
ustawodawczej prz6cbodzq na Państwo na zasadzie 
§ 155 ustęp TV zdania II konstytucji. 

Nie uważa się za podatki od prawa wlasno.§ci 
na kopalniacb węgla takici} powszecbnycb opIat, któ
re nakladajq lub zaprowadzają kraje, cele.m uporząd
kowania powiarzcbni pól, albo ceJem popierania budo
wy nowycb kopalń tytulem opIat za nadanie wlasno
~ci gÓl'l1iczycf; wedle obszaru tycoże. 

Opłaty od wydobycia i podobne świadczenia 
opierające się na osobnych umowach, pozostają bez 
zmiany. 

10) § 38 otrzymuje następujące brzmienie: 
.Ustawa obowiązuje do 31 marca 1923". 

flrt. 2. 

Postanowienia § 37 ustawy O podatku od w~-
9121 z d. 8 kwietnia 1917 r. mają tu an·alogiczne za
stosowanie. To odnosi się ró wnież do wszelkiej zwyż
ki lub zniżki podatku mającej nastąpić na podsta
wie § 6a. 

flrt. 3. 

Niniejsza ustawa wchodzi w życie od 1 kwietnia 
1922 r. Z tą chwilą traci moc obowiązującą ustawa 
o przedluż~niu wużności u:stawy, o podalku od w~
gla z 27 czerwca 1921 f. (Dz. Ust. Rz. N. str. 766). 

910. 
Rozporzl\dzenie Rady 1,\inistrów 

z dnia 3 listopada 1922 r. 

w przedmiocie podwyis~enia akcyzy od zapa
. łek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

·Na mocy art. 1 12 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
O regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N9 41, poz. · 248) tudz ież § 1 ustawy 
z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 1'fs 67, poz. 607) 
zarz'ldza si~ <;0 następuje: 

§ 1. Ust2lnowiony dla b. dzielnicy rosyjskiej 
i elustrjackiej w § 1 rozporządzeń Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 1921 (Dz. U. R. P. N2 50, poz. 304) 
l z dn. 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, 
poz. 718), tudzież ustanowiony dla b. dzielnicy pru
skiej w § 1 rozporządzenia Rady Min istrów z dn. 24 li
stopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, poz. 719)-po
datek od zapałek w wysokości 2 mk. podwyższa si~ 
n~ 6 (sześć) mk. od pudełka zawierającego nie wię
cej, jak 60 zap2lłek. 

§ 2. Opaski podatkowe (banderole) wykupion'e 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia 
po dotychczasowej cenie b~dą mogły być użyte po 

/ 
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tym dniu do naklejania na pudełka z zapałkami po 
uprzedniem dopłaceniu różnicy pomic:dzy dotychcza
sową, a podwyższoną stopą podatkową w kwocie 4 mk. 

§ 3. Zapasy zapałek opodatkowanych według 
dotychczasowej stopy znajdujące się na obszarze 
Rzeczypospolitej w składach, lokalach handlowych 
lub transporcie w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, przekraczaj ące ilość 100 (sto) pude
łek normalnych (o zawartości nie więcej, jak sześć
dziesiąt zapałek), podlegają zgłoszeniu i dodatkowe
mu opodatkowaniu po mk. 4 od pudelka. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy
pospolitej z wyłączeniem województwa śląskiego. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

911. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 listopada 1922 r. 

W sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy 
na 3 zmiany w tartakach. 

Na zasadzie art. 15 I 6 p. d. ustawy z dnia 
18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920, NI! 2, poz. 7) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Zezwala się na pracę w tartakach w porze 
nocnej i utrzymywanie ich w ruchu bez przerwy 
w ciągu 6 dni tygodnia przez wprowadzenie trzeciej 
zmiany pracowników. 

§ 2. Czas pracy poszczególnych pracowników 
w myśl przepisów art. 1 i z zachowaniem przepisów 
art. 10 wyżwyszczególnionej ustawy winien wynosić 
w dni powszedn ie 8 godzin na dobę, w soboty 
6 godzin na dobę, a ich odpoczynek niedzielny Wi
nien conajmniej trwać 24 godziny co tydzień. 

§ 3. Zezwolenia na wprowadzenie pracy na 
3 'zmiany w poszczególnych tartakach wydawać bę
dzie inspektor pracy właściwego obwodu po przed
stawieniu zi'lświadczenia organów Ministerstwa Robót 
Publicznych, że wydanie takiego zezwolenia potrzeb
ne jest ze względu na odbudowę , kraju. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 1 lutego 
1923 r. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski 

912. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 listopada 1922 r. 

O włączeniu gminy Sławatycze powiatu bial
skiego do powiatu wlodawskiego. 

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca] 921 r. 
w przedmiocie dokonywania zmian gra nic powiatów 
na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgier
skiej, jak rów nież dokonywania na obszarze b. dziel
nicy austrjacko·węgierskiej zmian obszaru działania 
samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. 
P. N2 64, poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ 1. Gminę Sławatycze wyłącza się z powiatu 
bialskiego i włącza jednocześnie do powiatu wiO-I 
dawskiego. ' , 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1923 roku. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński 
\. 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

913. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 18 października 1922 r. 

w przedmiocie przystąpienia Republild Czesko
słowackiej do Międzynarodowej Konwencji Ko· 
lejowej Berneńskiej z dn. 14 października 1890 r. 

o przewozie towarów kolejami żelaznemi. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, zgo. 1 
gnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, Repu
blika Czeskosłowacka zgłosiła przystąpienie bez za
strzeżeń do Międzynarodowej Konwencji Kolejowej 
Berneńskiej z dn. 14 października 1890 roku o prze
wozie towarów kolejami żelaznemi (Dz. U. R. P. 
r. 1922, Ne 76 poz. 685) i, że przystąpienie to za
cznie obowiązywać Czechosłowację z dniem 14 listo
pada 1922 roku. 

Minister Spraw Zagranicznych: a. Narutowicz 

i 
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