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-Oc 1742 Dziennik Ustaw. Poz. 950, 951, 952 i 953. 
-----------------------------------------------------------~----------------~" 

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 



N'2 104. Dziennik Ust.aw. Poz. 953, 954 i 955. , 
Poiskiej (Dz. U. R. P. N241 poz. 248), której ważność 
przywrócono ustawą z dnia 4 sierpnicl 1922 roku 
(Dz. U. R. P. N'2 67 poz:607) zarządza siE; co następuje: 

, § 1. Ustanowiony w ustępie drugim § 6 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 , październil~a 
1921 roku w przedmiocie opodatkowania spirytusu 
L wyrobów wódczanych na obszarze RzeCzypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. Ng 86 poz. 62.(j) pod~t2k spo
lYwezy (akcyzę) od jedn 2go stopia hektolit rowego 
~Ikoholu (jedneg:J litra stustopniowego alkoholu) wy
robionego w gorzelniach rolniczych i gorzelniach 
przerabiających owoce ' podnosi się z 2.000 mk. na 
2.500 mk. a w gorzelniach przemysłowych z 2.100 
mk. na 2 6 . .iO mk. 

§ 2. Zapasy spirytusu, jakie w dniu wejścia 
wżycie niniejszego rozporządzenia znajdować się 
będą na składzie w fabrykach wódek i rozlewni ach 
,spirytusu, czy to w postaci czystej, czy w półfabry
katach lub gotowych wyrobach, podlegają dodatko
wemu opodatkowąniu , a mianowicie spi rytus czysty 
po 500 mk. 2:<3 litr stustcpniowy, zaś gotowe wyroby 
wódczane po 200 mk. za litr objętości tych wyrobów. . 
, §3. Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm 
określonych w § 2 podlegają również te zapasy wy
robów wódczanych, jakie w dniu wej śc;ia w życie ni
J:liejszego rozporządzenia znajdować się będą we 
w~zystkich przedsiębiorstwach sprzedaży takich wy
robów (hurtowniach, detalicznych s;:medaż3ch, resta- , 
uracjach i t. p.), dalej zapasy spirytusu i wódek u osób 
prywatnych, o ile wynoszą więcej niż 5 litrów stu sto

'pniowych spirytusu i wódek, które wedle dokumen
tów przewozowych wysIane zostały pized dniem wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia i w tym dniu 
lub po tym terminie podjęte zostaną przez odbiorcę. 

,. §,4. .Przedsiębiorstwa i osoby wymienione w §§ 
2 i 3 niniejszego rozporządzenia obowi~zane są zglo
'sit w ciągu 3 dni po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia na piśmie w 2 egzemplarzach - a to 
w, b. zaborze rosyjskim właściwemu urzędowi akcyz 
:t monopolów skarbowych, za ś poza siedzibą tych 
lIr:z.ędów właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, 

'a w b. zaborze austrjackim i pruskim w równorzęd
nych urzędach skarbowych - cały zapas spirytusu 
i wyrobów wódczanych, jaki znajdować się będzie 
u nich na składzie w dniu wejścia W życie niniejsze
go ro~porządzenia. Odbiorcy posyłek wysłanych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
a odebranych po tym terminie są obowiązani zgło
sić je w przeciągu 3 dni po odbiorze. 

Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do 
ilości spirytusu, względnie wyrobów wódczanych, tu
dzież miejscowości i miejsca przechowania zapasów. 

Przyjmujący zgłoszenie zbada cis/ość dat wnie
sionego oznajmienia, oraz potwie rdzi na obu egzem
plarzac~ oznajmienia dzień zgłoszenia. 

§ 5. Postanowienia § 13, 14 i15 rozporządze
nia Rady . Ministrów z dnia ,14 października 1921 r. 
,w przedmiocie opodatkowania spirytusl,l i wyrobów 
-wódczanych na GbsBrze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N!~ 86 poz. 628) mają ar. -::, logiczne: za-
stosowanie co do dodatkowego opodatkowania za-

pasów spirytusLl zarządzo:1ego l1iniejszem rozpoiz~;, 
dzeniem. 

, §6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się , Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządze i1i~ niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 1922 roku. 

Prezydent Mini:>trów: Ju/jan Nowak

JIIiinister Skarbu: Jastrzęb$ki 

954. 

Rozporządzenie Ministra Sprawied.liwości 

z dnia 10 listopada 1922 r. 

o ulgach dla aplikantów zawodów prawnicz.ych, 
którym służba wojskowa przeszkodziła w od~ 

byciu aplikacji. 

Na zasadzie rozporządzenia cesarskiego z dnia 
17 sierpnia 1916 r. (austr. dz. u. p. N'2 262) rozpo
rządzam: 

§ 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 sierpn ia 1916 (austr. dz. u. p. Ng 268) 
w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem ogłoszonem 
w N2 67 Dz. U. R. P. z 1919 r. poz. 412, ulega zmia
nom nash::pującym. 

l, ,W § 3 do punktu 1 dodaje si~ następujące 
zdanie: 

"W czasokres, który spędzony być ma u ad
wokata po osiągnięciu stopnia doktora praw (§ 2 b. 
ord. adw.), wlicza się służbę wojskową, choćby peł
nienie jej przypadło na czas przed uzyskaniem tego 
stopnia"_ 

2. § 7 otrzymuje brzmienie nast:;:pujące: 
"l1.plikantom zawodów prawniczych, którzy z ja

kiejkol wiek godnej uwzględnienia przyczyny, pozo
stającej w związku z obecną wojną doznali przeszko
dy w wykonywaniu swego z;wJodu cywilnego, moze 
Minister Sprawiedliwości pozwolić na wliczenie cza
su przeszkody, chociażby nie wszystkie określone 
w §§ 2 -- 6 wymogi były spełnione". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

955. 

Rozpor:ządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z }v\.inistrem Skarbu 

z dnia '10 listopada 1922 r. 

w przedmiocie utworzenia Wileńskiego Okrloi9u 
Probierczego. 

Na mocy ustawy z d nia 16 lipca 1920 r. o upo
ważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawa
niu zarządzeń w zakresie nadzoiU nad przemysłem 
złotniczym i handlem wyrobami złotkniczemi oraz 


