.

1553
N2 131.
DzIennik Ustaw. Paz. 1064, 1065, 1065 i 1067.
------------------------~------------------~------------------~-----------podatek jest

płatny najpóźniej

dnia 15

następnego

mie sią ca.

O ile na ten dzień przypada niedziela lub świ~to
natenczas podatek jest płatny dnia następnego.

§ 2.

Minister Skarbu uprawniony jest do wy-

zarządzenia, aby władze i przedsi~biorstwa
państwowe nabywające węgie l na podstawie umów
o dostawę od przedsiębiorstw kopałr} ' węgla opłacały
przypadający , pod.c:tek od w~gla bezpośrednio do
właściwej kasy skarbowej t. j. tej, w której okręgu
leży przedsiębiorstwo wysyłające wr;giel.
W tym wypadku przedsi~biorstwa kopalni węgla
nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za
zClleg ły podatek od ilości węgla wymienionego w ustę

dania

pie poprzednim.

utworzoną w ' ten sposób gmin~ miejską Zychlin rozciąga się moc obowiązującą dekretu
z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz.
P. P.- P. N!ł 13 poz. 140) i uzupełnia si«; jednocześnie wykaz miast, dołączony do tego dekretu jak

.§ 2.

Ne1

następuje:

170 .2ychlin·.
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po. wierza si~ Ministrowi Spraw Wewnf;trznych.
Rozporządzenie

§ 4.

obowiązującą z dniem

niniejsze uzyskuje moc

1 stycznia 1924

f.

Prezes Rady Ministrów: Wito",
Minister Spraw Wew~~trznych: Kiernill

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wcbodzi w życie
dniem ogłoszenia z mocą ' obowiązającą od dnia
1 grudnia 1923 r.

z

1065.
Rozporządzenie

Rady Mi.n istr6w
z dnia 17 grudnia 19a3 r.

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. ]\uc!Jars/ei

w

prz~dmiocie

stycze_~

ustalenia na miesh)c

1924 r. mnożnej dla określenia uposazenie funk·

c:jona'r juszów

1065.
RozporządzenIe

Rady Mlnistr6w

z dnie 10 grudnia 1923 roku

o utworzeniu ł\tiasta Żychlina w powiecie
kutnowskim.
'
Na zasadzie att. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz. 92) w przedmiocie
zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany
granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządza si~ co n~st~puJe:

§ 1.

OsadE: tych lin pow. kutnowskiego oraz
miejs~owości:.
•
_
Zych.!in litera 1\., Zych.!in litera B., Zyc~lin litera D., Z;ychlin litera C., ~ychlin litera F., ZychU n
litera Ci., ?:ychlin litera M., Zychlin litera N., ZychUn
litera P., Zychlin litera O., Zychlin litera R., Zychlin
litera S., Zychlin litera T., Szymanów, Fabjanów, Teodorów,' osada Podcmentarz, Stara Pasieka;-Józefów,
Wacławów, Źychlin mias.to N2 1, Źychlin miasto N2 2,
Zychlin miasto. N2 II, Zychlin miasto .NI! 9, Zychlin
miasto ...Rola", Zychlin miasto "f:osin", ZychU" miasto
N212, Zychlin miasto NI! 14, Zychlin miasto NI! 15,
osadę. fabryczną i fabrykę Walentynó~, kolonję folwa r k-Zyc~lin-miasto, kolonję folwark Zychlin miasto
(reszta), Zychlin Pru-szak~, Wieś Dobrzelin H, ,folwark
Zychlin miasto Budzyń-ogólnej prze~trzeni 1284 morgów wyłącza ' się z wieiskiej gminy ~ychIi!1 i tworzy
z nich gll)inę miejską Zychlin z siedzibą zarządu miejskiego w Zychlinie. Wobec tego granica miasta biec
będzie następująco: na zachodzie: wschodnią granicą
gruntów wsi Pasieka, mi południu: północną granicą
gruntów wsi i folwarku Dob.rzelin, na wschodzie: zachodnią granicą gruntów wsi Budzyń, Wola Popowa
i folwarku Raków, na północy: południową granicą
gruntów wsi Raków, Towarzystwa Izabelin i północn2ł
granicą gruntów wsi Stara Pasieka.

, państwowych

i wojska.

Na mocy IIrt. 5 ustawy z ' dnia g pllźdliernłka
1923 r. o ,upoSllteniu funkcjonarjuszów państwowyeh
i wojska (Oz,' U. R. P. Na 116, pOl. 924) zaJządza
si«: co nast~puje:

.

mięsiqc styczeń 1924
wysokości 165.109 mk.

§ 1. Na
_mnożntl

w

r. ustanawia si~

§ 2. RozporzZ\dzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. Kucbarski
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik

1067.
Rozporządzenie Ministra Pracy
Społecznej w porozumieniu z

..

,

Przemysłu

i Handlu

i Opieki
Ministrem

z dnia 15 grudnia 1923 r.,
rozciągnięcia na Ziemię Wileń
Spisz i Orawę oraz województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską,
masiewską i suchopolską powiatu bielskiego
województwa białostockiego rozporządzeń do
ustawy z dnia 18 g.rudnia 1919 r. o czasie pracy
w przemyśle i handlu oraz ustawy z dn. 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dn. 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i ,h andlu.

w przedmiocie
ską,

Na mocy art. 4 i 19 ustawy z dnia 18 grudnia
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. '
R. P. z 1920 r. N2 2 poz. 7), art. 3 ustawy z dnia
14 lutego 1922 r •• zmieniaj~c=j uatawt; z cln. 18 gru-

./

