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§ 2. Opłata wywozowa od mięsa końskiego 

be:dzie pobierana w wysokości 500/0 zysku wywozo
wego. 

fi 3. Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego roz
porządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, 
Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dziel
nicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przed
miocie 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 października 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 drze
wa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej 
(Dz. U. R. P. Ne 54, poz. 381), zmienionego rozpo
rZZldzeniem 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 wywozo
wych 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 wy
wozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. U. R. 
P. N2 102, poz. 800) po wyrazach "opłat od wywozu" 
dodaje 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 . 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1004. 

Rozporządzenie 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 rozporządzenia Ministra Ro
bót Publicznych z ··dn. 15 października 192a r., wy-

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. 

§ 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 po
daje zarząd pocztowy podległym urzędom pocztowym 
celem obliczenia należytości pocztowych w obrocie 
z zagranicą; miarodajnym jest kurs franka złotego obo
wiązujący w dniu poprzedzającym uiszczenie opłaty". 

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

Minister Robót Publicznych: Łopuszański 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1005. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 20 listopada 1923 r. 

w sprawie niektórych formularzy związanych 
z post~powaniem celnem. 

", 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) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wymien ione w paragrafach 15, 27 i 35 
rozporządzenia 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 for
mularzy: 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. 

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

Minister Skarbu: W. Kucbafski 


