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DziennIk Ustaw. Por. 1013, 1014 i \1015.

§ 1. Osoby, wJmienione w § 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia Publicznego z, dn. 20 stycznia 1922 r.,
wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy
Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków
leczniczych oraz: określania ich ceny (Dz. U. R. P.
NI! 11, poz. 100), mogą za pr8C ~ przy recepturze
pobierać ceny mZ!ksymalne o 36%
wyższe od cen,
jakie obowiązywały zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej z dn. 19 listopada 1923 r.
(Dz. U. R. P. NR 118, poz. 949).
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
dnia 7 grudnia 1923 r.
Równocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Ząrowia Publicznego z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.
U. R. P. NI! 118, poz. 949).
Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Adamski

1014.
Rozporządzenie

Ministra Przemysłu i Handl,u

z dnia 1 grudnia 1923 r.

"M 124.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyd e
z dniem ogłoszenia.
Minister

Przemysłu

i Handlu: Szyd/owski

1015.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu
z dnia 3 grudnia 1923 r.

o

podwyższeniu opłat

za
miar.

czynności

urzędów

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dn.
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Ns 15, poz. 211), rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr.
Ne 20, poz. 138), rozporządzeń Rady Ministrów: z dnia
17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, poz. 716),.
z dnia 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. N2. 104, poz. 752}
i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52,
poz. 470), oraz na podstawie § 16 Ustawy Rzeszy
Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach (Dl.
U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 28, poz. 166) zarządza sic co nast~puJe:

o zmianie rozporz ądzenia z dnia 10 kwietnia
1923 r. w przedmiocie wys okoś ci opłat pobieranych przez Stowarzyszenie DOloru Kotłów
w Poznani.. za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

§ 1. Wszystkie be2wzgh;dne stawki opłat, wymienione w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach za uynno'ci
urzędów miar (Dz. U. R. P. Nt 51, pOl. 358) ze zmiElnami, wprowadzonemi rozporządzeniem Ministra Pfl~
mysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. (Dz. U.
NZ! podstawie § 4 ustawy z dnia 8 łipca 1905 r. R. P. Ne 63, poz. 488), powiększa sl~:
(Zbiór ustaw pruskich str. 317)zar!ądza się co na- ,l) stawki, wymienione w § 6, - sle~ćdzlesi~ciokrołnłe,
. stępuje:
2).
Ił
1/ § 28 p. 3,-clterdziestokrotn.,
\
3)
Ił
"
"
~ 26,-stokrotnie,
§ 1. § 2 rozporządzenia Ministra ,Przemysłu
i Handlu z dnia 10 kwietnia 1923 roku w"Przedmio- 4} wszystkie pozostałe sławki bezwzględne - osiemdliesięciokrotnie.
cie wysokości opłat, pobieranych przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urz~
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży.
dzeń wymagających dozoru (Dz. ,U. R. P. Ng 43,
de z dniem 10 grudnia 1923 r.
poz. 295) otrzymuje brzmienie następujące:
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
"Opłaty ustalone w § 1 w złotych polskich mają
dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listobyć przy wnoszeniu ich przerachowywane na marki
pada 1923r. o podwyższeniu opłat za czynności
polskie według średniego kursu franka złotego z 1'10- urzędów miar (Dz. U. R. P. 116, poz. 932).
towań giełdy pieniężnej w Warszawie za ubiegły tyMinister Przemysłu i Handlu: Szyd/owski
dzięń poprzedzający datę uiszczenia opłaty, przyczem
1 złoty polski równa się 1 frankowi złotemu".
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