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t1ot. 1000, 1001, 1002 I 1003• .

§ 2. PtJta~faf 9 I'GlZl'6fząQztSnie Rady Mińiśttów
(Inia 203 ITlaJa 19ż3 r. (Dz. U, R. P. N§ '6 f16ż.401)
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§ 3.
rucza

się

Wykóńanie niriie]szego tótpOtządzeńia poMinistrowi Skarbu.

§ 4. Rdżp6ttlfdżeTiie nltii§jsz~ WdHJrlzi w iyćie
z dniem 1 stycznia 1924 t. i ob6wiązl1j€l mt Ći:dyfu
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. Kuc!;arski

.,

1Q02.
R02:POrlilE!:tcnie (łady Ministrów

lub na (jffjrii.ejstetiie

tef1h.l; łub tlłz zachodźi ltifi~ jakiekolwiek przekrótzenie pttepisóW o optataćłi pz\tento\.v}ich z wyjątkiem
dełral1datji-uJegni~ Wiłifty karte potządkewej \v WysokóŚd nieprzekt~ttaj~ceJ 6drioSflej opłaty patetJtow~j.
fjó Gtasu wykupieni<t patttltu pfzt!dśiąl:lióistW0
tildga iatt1kóląciU.

niniejsze wchodzi W życie

Mit1iśter Sprawledli\.vdści: St. NfJw(Jdw()l'ski

10---2Ó·kfĆHMj HdŚei limrliejśtó·

tiafciźbtlej Bpłaty pateritdWej.
J~śli jedNak żachbdżi wypadek jedynie spMtiie·
nici t opłatą patetihl akćytówego, nie ias viypadek
pBtajettlnegó pl'ÓWadzeriia ptzedsiębiorstWa bez pa-

· ~

Mitl ist€f Skarbu. W. Kuol;arski

wańej W § 1 fjinit=jsze~6 fóżpattcjdi€!flial staje si€;
wiflN)'ffl d(!fttJOdatji psdatkówej i ulegnie kafże pl e-

w wysdk6śćl

rt

Prezes Rady Ministrów: Witos

l{tb prowadżl wysż(,teg6 lri iotle watt. 512, 51),
1035 i ustępie 2 artykułu 1057/1 załączliika dó § 1
rozporządzenia Rady MiliiśttQW Ż dnia 23 paździer
nika 1922 t. (Ot, (J. ~. 15'. ~ 95 pat. 819), tudzież
w. att. 948 i 949 zał~€t.tlika , .~ó f(jźp6fżąćl~€tlla Rady
Mmlsft6W t dn. 24 maja 1923 r, (Dz. <1. R. P. N9 %
póz. 401) zakłady przemysło w~ i 'hal1dltjw(! bez wykupiE'!t1ia pf:ż~piM.ńego patel1t11 VI ' Waft(jś~i tihbtrtio'
Iii~Żrtej

-'

ogłdśzenia,

tó§t§j~ zast~l"/{my tiei§tęptljąc~t1i1 pti@pIMmi:.

l."1ej

1·497

s

Rozporządzenie

§ 4.

z drliettl

,&lt

ż dnia 3

grudnia 1923 t.

w ł'tiedtlliótić ustalehta rtH1 o !ńej n1iatOdaJnc)
dla określenia dGpłaty na miesiąc gr'utb,ieIl
1~i3 r. do Upt)sazenia funJtG) tu1ilrjuszÓw PtUl'
stwowyełi i wOJśka.
Na hi6ty aff. 5 ustawy z dttia 9 paidzi~rnika
d ~posażetli(j fUńMtJd!JarjustÓW paflsfwowych
i wćljska (Dz. li. R. P. N5! 116, poz. 924) zarządza
sitl Cd m:st€!puje:
I

,1923 t.

rtia

§ 1. Ze wz§ lędu n'a WZfÓ3t kGlśztóW utrtymaW dtufliej połbwie Iisto~<1di1 1923 f. za ft ądż~ się

dÓ'pfi;'tt~ da pobmów na tlilć§!4c grUdtlHi 1923 L ,
(jblicwnyth na pbdstawie tTH1Bi ne], IJstaJbrtej w § 1
r ~żp(jtiąd1:mlla Rady Mlnishó\t' t dn.)9 IIstópada
1923 r. (Dż. U. R, P. 1\fu 121, ptji. 973), Według
mhdzflej, WytiOstącej 9UhJ~ 34.765 tftarek.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
de z dn/€nl b~łosź~f1ia.
Prezes

w żY·

Rady Ministrów: Witos

Minister Skarbu: W. Kiw!;arski

1001.
Rozporaąd%~nie

Rady

Minister Spraw Wewn~trżhych: Kli!rnlk

Młnisfr6w

S '·

z dnia 2~ listopada 1923 r.
rozciągnięćia na Ziemię Wileńską
m()~y obowiązującej ustawy' z dh. 24 marca 1920 f.
o nabywaniu rliettH:homośti przei: óbćOkra·
.
jow~óvł.

1003.

w przedmiócie

'. Ni! macy art. 5 llśtaViy z drlia 6 kWietnia 1922 r.
6 objęCiU . władzy pań~~wówej nad Ziem ią Wileńską
(Ot. O. R. P. N!ł 26 pOz. 213) tai'ządza sią co tiaśŁeWuje:
wileńsklegó, oszmiań ·
święciańskie!;Jó i bt~słaWskiegó

§ 1. Na obstat powhttOw:
skiego,

trockiego,
rozciąga się moc obowiązującą ustawy ż dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomóśd puez obcokrajowców (Dz. U. R. P. N2 31 poz. 118).

§ 2. Wszelkie przepisy prawne, obowiązujące
dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzeczne
z ustawą wymienioną w § 1 niniejszego rozporządze
nia tracą moc obowiązującą.
§ 3.
wierza

się

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poMinistrom Skarbu i Sprawiedliwości.
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.Mirtistra Skarbu w poro-

Ro:zpói"ządz~nie

zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu
z dnia 31 paździetJiika 1923 r.

o wprowad.zeniu
,

opłAt wyW'o~owyc:h od wywólSu

Jhię!ia

kOilSki go.

Na podstawie art. 18 ustawy z dMia 15 lipca

1920 t. Ó obfocie toWarowym z zagraniGą (Dz. ~.1. R.
P. N2 79, poz. 527) i pó zaS iągnięciu zdahia Głów
nego Urze, du Przywozu i Wywozu, z arząd za
następl! ; ':.
!

§ 1. Ustanawia
Poz. tar. celnej

34 p. 1 i 2

się opłat ę wywozową

się

co

od:

Nazwa towaru:
Mięso
żone

ne i

kOl"lskie świeże, solone i mro·
oraz gotowane, suszone, wędzo 
mąrynowane.

-

1498

N2 124,

Dziennik Ustaw. Poz. 1003, 1004 i 1005.

§ 2. Opłata wywozowa od mięsa końskiego
be:dzie pobierana w wysokości 500/0 zysku wywozowego.

fi

3. Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu,
Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N2 57,
poz. 365), zmienionego rozporządzeniami Ministra
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu
opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P.
N2 28, poz. 230), z dnia 23 paź d z ierni ka 1922' r.
o wprowadzeniu opłaty wywozowej 09 wywozu gęsi
(Dz. U. R. P. Ne 97, poz. 893), z dnia 27 stycznia
1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru
(Dz. U. R. P. Ne 11, poz. 74), z dnia 16 maja 1923 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej
(Dz. U. R. P. Ne 54, poz. 381), zmienionego rozporZZldzeniem Ministra . Skarbu w porozumieniu z Mini·
strem Przemysłu i Handlu z dnia 2 października
1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 120, poz. 970), z dnia
7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz
drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. N2 61, poz. 457),
z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat
wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych (Dz. U.
R. P. N2 100, poz. 787) oraz z dnia 29 września
1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. U. R.
P. N2 102, poz. 800) po wyrazach "opłat od wywozu"
dodaj e się wyrazy "mi~sa końskiego".
§ ,4. Rozporządzenie niniejsze stosuje się do
tranzakcji wywozowych, zawartych po 31 sierpnia
1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .
Przemysłu

i Handlu: Szydlowski

Ministra Robót Publicznych

z dnia 30 Iist0pada 1923 r.
wydane w porozumieniu :z Ministrem Skarbu
w p rzedmiocie pobierania opłat od statków,
tratew i spustu ~rzewa luźnego na wodach
publicznych śródlądowych.
Na mocy postanowień art. 32 ustawy wodnej
z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 102
poz. 936) zarządza się co następuje:

§ 1. Znosi się § 2
bót Publicznych z ·dn. 15

rozporządzenia Ministra
października 192a r.,

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Minister Robót Publicznych:

życie

Łopuszański

Minister Skarbu: W. Kucbarski

1005.
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 20 listopada 1923 r.

",
Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej
z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 51,
poz. 314) zarz ąd za się co następuje:

1004.
Rozporządzenie

§ 2. Zmienia się treść § 6 ust. 2 rozporządze
nia Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca
1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem
Skarbu (Dz. U. R. P. N!! 38 poz. 264) i nadaje .mu
się następujące brzmienie:
n§ 6 ust. 2. FU do czasu ustawowego określe
nia sposobu poborów należytości państwowych w zło
tych, opłaty od statków, tratew i spustu drzewa
luźnego na wodach publicznych śródlądowych be:dą
pobierane aż do odwołania w markach polskich
według stawek, podanych w § 1 i 3 tego rozporzą
dzenia (z dn. 28 marca 192.::! r.-Dz. U. R. P. N!! 38
poz. 264), przyczem ma być przyjmowana wartość
1 złp. równa 1 Jrankowi złotemu, przeliczonemu na
marki polskie według każdorazowego kursu, jaki podaje zarząd pocztowy podległym urzędom pocztowym
celem obliczenia należytości pocztowych w obrocie
z zagranicą; miarodajnym jest kurs franka złotego obowiązujący w dniu poprzedzającym uiszczenie opłaty".

w sprawie niektórych formularzy związanych
z post~powaniem celnem.

Minister Skarbu: W. Kucbarski
Minister

danego w porozumieniu z Ministrem Skarbu (Dz. U.
R. P. N2 105 poz. 824) w przedmiocie pobierania
opłat od statków, tratew i spustu drzewa lużnego
na wodach publicznych śródlądowych.

Rowy-

§ 1. Wymien ione w paragrafach 15, 27 i 35
z dnia 13 grudnia 1920r. o postępo
waniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. Ne 11, poz. 64)
wzory formularzy Nel-A; Ne l-B/C; N!! 2-A-B-C;
N2 6 - A wzgl. B lub C uchyla się, a zamiast nich
wprowadza się dołączone przy niniejszem wzory formularzy: do § 15 rozp. o postęp. celn.-wzory N21-A
i N2 l-B/C, do § 27 rozp. o postęp. celno - wzory:
N2 2-A-B-C, do § 35 rozp. o postęp. celn.-wzór:
N2 6-F\ wzgl. B lub C.
rozporz ądzenia

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: W. Kucbafski

