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1028. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 1923 r. 

W sprawie podwyższenia podatku od zużycia 
olejów mineralnych. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy 
Z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 41. poz. 248) 
i art. 1 i 3 ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ng 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej zarządza się co następuje: 

§ 1. Podatek od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2 austr. ustawy z dnia 26 maja 
1882 r. (austr. Dz. U. P. N2 55) podwyższony roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 paździer
nika 1923 r. (Dz. U. R. P. 104, poz. 815, zmienia 
się w następujący sposób: 

a) oleje mineralne o gęstości do 
750°.F\r. przy + 12 R. (+ 15° C.) 
od 100 kg. na • • . . . . 9.000.000 mk. 

b) oleje mineralne o gęstości po
nad 750° do 865° .F\r. przy + 12° R. 
(+ 15 C.) od 100 kg. na . . 6.000.000 • 

c) oleje mineralne o gęstości po
nad 8650 do 885° .F\r. przy+ 12° R. 
(+ 15° C.) od 100 kg. na . . 900.000 • 

d) oleje mineralne o gęstości po
nad 885° .F\r. przy + 12° R. 
(+ 15° C.) tudzież ropał iwa-
selina od 100 kg. na. . . • 4.000.000' " 

e) parafina i świece od 100 kg. na 6.000.000 " 
f) asfalt miękki, koks i gudron 

(maź) od 100 kg. na. • . • 900.000 • 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jestpo 1) d6~ob
niżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, wy
mienionych w § 1 litera a) b) c), przeznaczonych 
do poruszania motorów w przemyśle i rolnictwie, , 

, do oczyszczenia szybów naftowych, do nawęglania 
gazu świetlnego , na potrzeby wojska, władz i przed
siębiorstw pailstwowych, wreszcie jako środek opa
łowy, rozczyniająC] lub wyciągowy w przemyśle na 
wąrunkach określonych już przez Ministra Skarbu, po 
2) do zwalniania wszelkich olejów mineralnych prze
znaczonych na wywóz za granicę Rrzeczypospolitej 
w całości lub w części od podatku od zużycia prze· 
widzianego w § 1. 

§ 3. Oleje mineralne wymienione w § 1 przy
wożone z zagranicy iub z obszaru w. m. Gdańska 
na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od 
zużycia w wysokości wymienionej w § 1. 

§ 4. Wszelkie zapasy w ilości ponad 100 I'g. 
oleju mineralnego wymienionego w § 1 lit. a) i b) 
przeznaczone na handel , znajdujące się w chwili 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia poza ra
fin e rjami nafty, podlegają zgłoszeniu celem dodatko
weg o opodatkowania w ciągu 5 dni wedle sta nu 
w dniu ogłoszenia nini ejszego rozporządzenia. 

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzeni:! po
ru~za si~ Ministrowi Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie 
z dniem 12 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczy
pospolitej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1029. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 24 listopada 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i l'VI.inistiem Sprawiedliwości w sprawie 'zmiany 
taksy za badanie żywności i przedmiotów użyt
ku w Państwowych Zakładach badania żywno-

ści i przedmiotów użytku. 

Na podstawie art. 2 p. 9 i art. 10 Zasadniczej 
Ustawy Sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. 
N2 63 poz. 371), dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o nad
zorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów' zastęp
czych - surogatów produktów spożywczych i przed
miotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. N2 14 poz. 161) 
i § 24 ustawy z dnia 16.1 1896 r. (Dz. p. p. austr. 
N!:! 89 z r. 1897) o obrocie żywnością i niektóremi 
przedmiotami . użytkowemi-zarządza si~ co nast~puje: 

\ 

§ 1. Wysokość opłat, objętych taksą za bada
nie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych 
Zakładach badania żywności i przedmiotów' użytku, 
ustanowioną rozporządzeniem z dn. 29 sierpnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. Ne 94, poz.751), podwyższa si~ pi~t
nastokrotnie we wszystkich pozycjach. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w Żył 
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Adamski 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

1030. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr 
, Państwowych 

z dnia 26 listopada 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i HandlU w przedmiocie norm szacunkowych 
zwierząt domowych dla wymiaru podatku pro-

centowego. 

Na zasadzie art. 1178 Ustawy Lekarskiej (Zbiór 
Praw b. Cesarstwa Rosyjskiego t. XIII wyd. 1905 1; .. ) 

w brzmieniu nadanem mu ustawą z dn. 18 listopada 
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