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T...ŚĆ: 1060. Ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie :znIesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego
i061. Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
1062. Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy o podatku giełdowym. • •
1063. Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego,
poleskiego 1 nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak r6wnieź gmin:
białowieskie;, suchopolskie; i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileń
skiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowicltow
skiego i wilejskiego Ziemi Wileńskie; mocy obowiązującej ustawy z dnia 26 marca 1920 r.
w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej LoterJi Klasowej • • •
1064. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany terminu płatności
podatku od węgla na ob!!zarze Rzeczypospolitej. • • • •
. • • • •
1065. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1923 r. o utworzeniu miasta Żychlina w po• • . • • •
wiecie kutnowskim. . . • • • • • • • • ,. • • •
ł066; Roiporza,d!enic Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc styczeń 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
1067. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu z dnia 15 grudnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ZiemiQ Wileńską, Spisz
i Orawę oraz województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołko
wyski oraz gn;tiny; białowieską, masiewską i suchopolsk" powiatu bielskiego województwa białostockiego rozporządzeń do ustawy z dnia 18 grudnia' 1919 r. o czasie pracy w przemyśle
i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustaw~ z dnia 18 grudnia 1919 r.
e'- ""
o czasie pr.acy w przemyśle i handlu • • • "
••••••.••.
1068. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie skrócenia terminu
.
wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych •
1069. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
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1060.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustaWI;

na-

ałępujqcej treśc:f:

, Ustawa
l

d~ia

28 Ilstopada 1923 r.

w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia
Publicznego.
I
1\rt. 1. Utworzone dekretem z dnia 30 paź
dziernika 1918 r. (Dz. P. P. P. N!! 14, poz. 41) Ministerstwo Zdr'owia Publicznego znosi si~.
Prawa i obowiązld Ministra Zdrowll!l Publicznego przechodzą na Ministra Spraw Wewn~trznych
i Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
1\rt. 2.

Pirt. 4. Ustawa
z dniem ogłoszenia.

niniejsza ' wchodzI

w

1551
1552

1552
1552
1553
\

1553

1553
1554 .
1554
życie

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Woiciecbowski
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw

Wewn~trznych:
!

Kiernik

'

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St. Sm~lski

1061.

"a mocy art. 44 Konstytucji

ogłeszam

stępującej treści:

ustewę

ne-

Ustawa
z dnia 5 grudnia 1923 r.

Rozgraniczenie kompetencji przeprowadzi rozporządzenie Prezydenttt Rzeczypospolitej,
powzie:te na zasadzie uchwały Rady Ministrów.

w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Poczt
i Telegrafów.

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Spraw Wewn~trznych i Ministrowi
Pracy i Opieki Społecznej.

f\rt. 1. Utworzone dekretem z dnia 5 lutego
1919 r. (Dz. P. P. P: N!! 13 poz. 142) Ministerstwo
Poczt i Telegrafów znosi si~.

si~

Dż1ennik .Ustaw.
................-..,.,...,......--~......-~~~.~-~.

1552

----_._---

Brawa i obowiązki Ministerstwa Poczt i Tele·
grafów, okre ślone ust~wq z dn. 27 maja 19i 9 r. o pań
stwowej . wyłączności poczty, telegpafu i telefQrJu
(Dz. P. P. P. .Nh 44 poz. 310), ustawą z dn. 18 grudnia 1920 r. o p9cztach, radjotelegrafnch, telegrafach i telefonach w czasie wojny (Dz. U. R. P.
z r. 1921 N!! 7 poz. 36) Oiaz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie
przehazania Ministrowi Poczt i Teleg rafów zarządu
poczt, telegrafów i teleronów na obsza,rze b. dziel·
nicy pruskiej (Dz. U. R. P. N!! 119 poz. 786), przechodzą na Ministra Przemysłu i Handlu.

Rrt. 2. Reorganizację urzędów, wymaganą do
wykonania przepisu art. 1, przeprowadzi rozporzą
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, powzięte na zasadzie uchwały Rady Ministrów. Reorganizacjata nastąpi z zachowaniem odrębności Zarządu poczt i telegrafów w ramach Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
się

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Przemysłu i Handlu.
flrt. 4.

z dniem

Ustawa
.

niniejsza

wchodzi

w

życie

ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecl;owski
Prezes Rady

"'inisŁrów:

Jv\inisŁer Przemysłu

Witos

i Handlu: Szydlowski

1062.
l'Ia mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

na-

Gt~pującej treści:

Na mocy art. 44

~onstyt!.lc:ji

ogłaszam

ustawę

giełdowym.

F\rt. 1. U$tęP . pierwszy . art. 11 ustawy z dnia
2 lipen 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P.
Ne 73 poz. 500) otrzymuje brzmienie następujące:
"Podatek wynosi od każdego pełnego lub Z2lc ::;tego tysiąca marek sumy, która stanowi podstawę
wym i:.::ru :
.
a) o ile przedmiotem umowy są papiery e stałem oprocentowaniu-po 1 marce,
b) co do akcji, udzi a łów w gwarectwach (kuksów)
i innych papierów o niestałem oprocentowaniu ~ zasadniczo po 8 marek, a przy umowach, przewidzianych wart. 2-po 4 marki".
Hrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
się Ministrowi Skarbu.
życie

w ty·

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecbolVski

na-

stępującej łre,ci:

Ustawa
l

dnia 5 grudni8 1923 r.

o rozciągnięciu na obszar woj ewództw: śląskie
go, wo łyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego,
powiatów: grodzieńskiego i w ołkowyskie go, jak
również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i ma·
siewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańsh:iego, święciań
skiego, trockiego, brasławskiego, dziś.nieńskie ..
go, 'duniłowiczowskiego i wilejskiego Ziemi Wileńskiej
mocy Obowiązującej ustawy z dnia
26 marca · 1920 r. w przedmiocie urządzania 10terji i założenia Polskiej Państwow'ej Loterji

Klasowej.
1\rt. 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia
26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji
i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej (Oz,
U. R. P. N!! 31, poz. 180) rozciąga sie: na obszar
województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego I no'
wogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołko
wyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego orOl
powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, świ~ci6ńskiego,
trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowl
czowskiego i wilejskiego Ziemi Wileńskie;.
si~

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Skarbu.
ogłoszenia.

Prezyd~nt

w przedmiocie zmiany ustawy o podatku

Minister Skarbu: W. Kucl;arski

1063.

z dniem

z dnia 5 grudnia 1923 r.

Prezes Rady Ministrów: Witos

- - - - - - - - -- - - , .,...,..-

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w

Ustawa

Mrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w
dzi eń od dnia ogłoszenia.

Ng 131.

Poz. 1061, lqó2, 1063 i 1064.
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źyd~

.

Rleczypospolltej: S. WoJciec/Jow.ski

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. I\ucl;arski

t064.
Rozporządzenie Rady

Ministrów

z dnia 3 grudnia 1923 r.

w sprawie zmiany terminu

płatności podatk",
od wt(gla na obszarze Rzeczypospo}itej.

Na zasadzie postanowień art. 1 i 2. ustawy
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248)
i art. 1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P
N2 30 poz. 188) o regulowaniu podatków od spożycia
zużycia . względnie . produkcji na obszarze Rzeczy,
pospolitej zarządza się co następuje:

§ 1. Ustęp 1 § 4 nięmieckiej ustawy o podatku
od \V{~gla z dnia 8 kwietnia 1917 r. (Dz.U. Rzeszy
Niem. str. 340) zmienia si"l w ten sposób, że "obowiązek opłaty podatku od węgla krajowego powstaje
w chwili dostawy węgla, odstąpienia go lub użycia
we własnem przedsi~biorstwie albo na swoje potrzeby;

