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l!10że Minister Skarbu przekazać, według swego 
uznania, władzom celnym lub skarbowym I względnie 
II instancji. . 

f\rt. 12. Przeciw orzeczeniu komisji nie przy
sługuje żaden środek prawny. 

. . Rrt. 13. Wykonanie . niniejszej ustawy powie
rza ·. s i ę J'VI.inistrowi Skarbu, a o ile zarządzenie mia
loby dotyczyć bataljonów celnych, to w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, lub Ministrem 
Spraw Wojskowych. 

l\rt. 14. Niniejsza ustawa wchodzi w życie 
. z dniem jej ogłoszenia i z tym- dniem traci moc 
swoją obowiązująca ustawa tymczasowa z dnia 
19 grudnia 1919 r. o przyznawaniu nagród za pomoc 
w zwalczaniu przemytnictwa (Dz. U. R. P. z 1920 r. 
N2 2, poz. 9), oraz wszelkie wydane na jej podsta
wie rozporządzenia. 

Marszałek: Trqmpczyński 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Minister Spraw Wewnętrznych~ A. Kamieńs.ki 

Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski 

951. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
. z dnia 13 listopada 1922 r., 

o włączeniu wsi Podbulkowo gminy Rohoźna 
powiatu kobryńskiego do gminy Kosice powiatu 

. brzeskiego. 

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. 
w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów 
na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-wę
gierskiej, jak również · dokonyw c: nia na obszarze b. 
dzielnicy austrjacko-wE;gierskiej zmian obszaru dzia
łania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. 
U. R. P. N2 64 poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wieś Podbulkowo wyłącza się z gminy 
Rohoźna powiatu kobryńskiego i włącza się ją do 
'gminy Kosice powiatu brzeskiego. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dni'em 1 stycznia 1923 r. 

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

952. 

Rozporządzenie Ra.dy Ministrów 
z dnia 20 listopada 1922 r. 

w sprawje podwyższenia podatku spożywczego 
od cukru na obszarze · Rzeczyp_ospolitej~ .. 

. > 
Na zasadzie postanowienia art. 1 i.2 ustawy 

z · 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P .. N2 41 poz. 248) 
i art. 1 ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R.P. 
N2 67 ' poz. 607) o regulowaniu podatków od spoży· 
cia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczy~ 
pospolitej Polskiej zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 26 września 1921 r. ) Dz. U. R. P. 
N2 83 poz. 584) i z dnia 11 października 1922 r. (Dz. 
U. R. P. N292 poz. 850) podatek spożywczy od cukru 
podwyższa się z dotychczasowej · kwoty 30.000 Mk. 
na 60.000 Mk. od 100 kg. cukru wagi netto. . 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jest zwolnic 
w całości lub w części od podatku przewidzianęgo 
w § 1rot;porządzenia cukier wy ... vożony za grank_~ 
Rzeczypospolitej w stanie naturalnym lub wprze~~ci;' 
rach cukrowych. 

§ 3. Wszelkie .zapasy cukru znajdujące slępq
za magazynami z nieopodatkowanym cukrem W cq
krowniach w ilości 100 kg. i wyżej podlegają ?:głd.
szeniu celem dodatkowego opodatkowania W ciągu 
5 dni wedle stanu w chwili ogłoszenia ni-niejszę99 
rozporządzenia. 

§ 4. Niezgłoszenie posiadanego zapasu cukru 
w całości lub w części w terminie oznaczonym w §3 
celem dodatkowego opodatkowania podpada uka
raniu wedle przepisów obowiązujących w poszcze
gólnych dzielnicach o wywozie cukru z magazynów 
cukrowni bez dopełnienia przepisanych formalności 
i opłacenia przypadającego podatku spożywczego • . 

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

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rze~zypospo
litej z wyłączeniem obszaru Województwa Sląskiego. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

953. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 listopada 1922 r. 

w przedmiocie zmian w postanowieniach
o opodatkowaniu sp irytusu na · obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy art. 2ust?Jwy Z dnia 10 m21ja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia 
względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej 


