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Nazwa

EE

Nazwa monety zlotej
Państwa

rJ III
tJl~
Il tJl

z dnia 21 grudnia 1923 r.

sztuk~

---! franków

~ ~

w przedmiocie zmiany §§ 2, 3 rozporządzenia
z dnia 16 'listopada 1923 r. w sprawie wykazu
towarów, opłacających cło w m o necie złotej
(Dz. U. R. P. N2 118, poz. 954).
Na zasadzie art. 14 rozporządzen ia z dnia 11
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N25lo
poz. 314) i w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r,
o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin,
niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorzą
dowe (Dz. U. R. P. N2 127, poz. 1044) zarządza się
co następuje:

Holandja
Danja
Szwecja
Norwegja

10 guldenów
20 koron
10
5

Portugalja

1 corea (10 milreis)
0,5 "
(5
" )
1/ 5
..
(2
.. )

czerw~a

1110

Turcja

(1

..

..)

500 piastrów (5 funt.)
250

leO

•

50
25

6,72
8,96
4,48
2,24

20,99

17,74
8,87
3,55
·1,77

56,07
28,04
11,22
5,61

36,08
18104
7,21
3,60
1,80

111,15
55,58
22,23
11,.12
5,56"

27,66
13,83
6,92

!

§ 1. § 2 rozporządzenia z dnia 16 listopada
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 118, poz. 954) otrzymuje
następujące brzmienie:
"Cia przypadające od towarów wymienionych
w § 1 niniejszego rozporządzeni a będą urzę
dy celne przyjmowały w monetach złotych
wyszczególnionych w poniższej tabeli według
ustanowionej w niej wartości.
Wartość

w frankach zł.
za jedną

Nazwa
Nazwa monety zlotej
Państwa

sztuk~

franków

§ 2. Paragraf 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz . .U. R. P. N2 118, poz. 954) otrzy·
muje nast ępujące brzmienie:
"Zwroty należności celnych, przypadające z jakiegokolwiek tytułu oraz resztę wypłacać będą urzę
dy celne jedynie w walucie polskiej po przerachowaniu przypadających do zwrotu kwot na marki
polskie (bilety P. K. K. P.) według .wartości franka
złotego, obowiązującej w dniu wypłaty, O ile chodzi
o resztę względnie w dniu wystawienia asygnat, O ile
chodzi o zwroty z jakiegokolwiek innego tytułu.
§ 3. Rozporząd zenie niniejsze wchodzi w
z dniem l-go stycznia 1924 r.

życie

Minister Skarbu: W. Grabski
'Francja
Belgja
Wiochy
Szwajcarja
Bułgarja

100 frank. wzgl. lI;ów, lewów, 132.26
drachm, lei, dinarów, pezetów

50
20

Rumunja
Grecja
Serbja
Hiszpanja

20

Niemcy

20 marek

10
10
5

..

10

5
Rustro,Wfjgry

..

20 koron
10
..
4 dukaty
1 dukat
8 guldenów

4
Rosja

Wielka Brytanja

15 rubli
10 ..
7,5 ..
5 ,.
5 funt. szterl. (5 Soverejgn).

2..
1..
0,5 ,.

..
1 Guinea

Stany Zjednoczone Rmeryki Północ
nej

20 dolarów
10

5
2,5
1

2
1
0,5

Minister

Przemysłu

16,13
50
6,45
20
6,45 , 20
3,23
10
3,23
10
1,61
5
7,96
3,98
1,99

24,70
12,35
6,18

6,775
3.387
13,96
3,49
6,45
3,23

21,00
10,50
47,42
11,85
20,00
10,00

12,90
8,60
6,45
4,30

40,00
26,67
20,00
13,34

39,94
15,98
7,99
3,99
8,39

33,43
16,72
8,36

..

100

4.18
1,67

126,16
50,46
25,23
12,62
26,45
103,74
51,87
25,94
12,97
5,19

i Handlu: Józef

Kiedl'oń

1126.
Rozporządzenie Ministrów Skarbu
Przemysłu i Handlu

oraz

z dnia 13 grudnia 1923 r.

o ulgach celnych.
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów
z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Uwalnia

Pozycja
taryfy celnej:

37 p. l-c
39 p. 1
68 p. 1

się

od

cła następujące

towary:

N a z w a t o war u:

Śledzie i inne ryby morskie ~prócz oddzielnie wymienionych, świeże (żywe
i śnięte), również mrożone.
Mleko świeże.
Bursztyn (również topiony), nieobrobiony.

§ 2. Następujące towary opłacają
w wysokości 2% cła normalnego:

cło

ulgowe

1605
Pozycja
taryfy celnej:

N a z wat o

p.

na zasadzie pozwolenia Ministe rstwa
Skarbu.
Szpagat z konopi "Manilia" i "Sisal"
do wiązałek za po",\'\/Oleniami Ministerstwa Skarbu.

a r u:

Tytoń W liściach j

bez;

/

V!

Wii';7kach z łodygam i lub
ty ton :owe, odp ,', dki : miał.
41 p. 3
Kości' poddane dzi la niu kW iO SU siarczanego; uźyźnbja::.e kompost'! i p udrety.
ł~oścj palone, p opió ł i we giel z kości.
41 p. 4
Sadło odsączon .:!, przetopione i przero51 p. 2-b
bione, oraz łój kostny.
58 p. 2-3 Drzewo cedrowe w balach, klocach i deseczkach, do wyrobu ołówków na za. sadzie pozwolenia Ministerstwa Ska rbu .
Gra fit mielony.
71 p. 2
Siarczan amonu.
98 p. 3
Kwas azotowy, nitroza.
108 p. 3·a
Wiórki, api/ki i złomki z mosiądzu l in143 p. 2-a
nych stopów metalowych, oprócz oddzielnie wymienionych.
R~'Y proste, żelazne i stalowe, bez szwu,
152 p. 2
niełączone, o średnicy zewnętrznej
powyżej 300 mm., zaopatrzone n a koń
cach w wint naci~ty na długośc i nie·
mniejszej niż pół zewnętrznej śred / nicy rury.
167 C p. 3 Maszyny i narzędzia rolnicze, następu
jące: maszyny żniwne, kosiarki, żni
wiarki , \'viązałki , aparaty do kosiarek.
p.6 Niewyrabiane w luaju części maszyn wyżej wymienionych sprowadzane razem
z maszynami lub oddzielnie, na zasadzie pozwolet li:l Ministerstwa Skarbu.
Wozy kolejowe (wagony) dla kolei nor174 p. l-a
malnych następując e : pomostowe, platI
formy i węglarki .
Cysterny kolejowe.
174 p. tb
Statki zeIazne, parowe i nieparowe, !'Kecz175 p. 2
ne (do 600 ton pojemności).
'
Statki drewniane.
175 p. 3
176 p.4-a, b Błonnik roślinny (celuloza) suchy i wilgotny.
\
177 p. 2-c, I Papier drukowy i ilustracyjny, bez ozdób
i znaków wodnych, oraz papier fari II
bowany białą farbą jedno i dwustron177 p. 2·f, I
nie, \'vszystko dla instytucji społecznych lub rządowych o Char<:lKl:erze
wydawniczo·naul<owym, na zasadzie
pozwolenia l'łlinisterstwa Sk<::,b u.
Przędza bawełniana ws zelka nitkowana
183 p. 6
z dwuch lub więcej nici pojedyóczych
numerów (oprócz wymienionych w p.5),
do wyrobu sieci rybackich, n a zasadzie pozwolenia Ministe rstwa Skarbu.
134. Uwaga. Przędza wymienioM w tej pozycji (z materjałów włóknistych wymienionych
w pozycji 179 p. 2 i 3), nitkowana,
nie na drewnianych szp ulkach, do
wyrobu sieci ryback ich, na zasadzie
pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
186 p. 2-a, I Przędza z szerści wiel błąd zi ej do N!ł 57
włącznie, PQjedyńcza i nitkowana,
, p.3-a, I
niebatwiona.
Szpagat i sznurki z juty, konopi, lnu,
l
190
pakuł i innych włóknistych materjałów roślinnych, wymie: lionych wp. 3
poz. 179; do wyrCbl.l ~;:cc i rybC:KI~ic h
21 p. 1

N!! 135.

Dziennik Ustaw. Pot. 1126.

łodygi

§ 3.
\V

I'bst~pujące

wysokości

Pozycja
taryfy celnej:

13

24

p. 4

52 p. 2, 5

55

57 p. 4-a
64 p. 3

65 p. 3
66 p. 6 i
Uwa ga
71 p. 5-b

n p. 3-b
72 p. 3-c
81

91 p. 2

105
105
106
112

p.
p.
p.
p.

4
7-b
2
l-e

112 p. 6, 9

112 p. 7, 9
112 p. 9
112 p. 9
112 p. 9

112 p. 9

140 p. 2
150 p. 2-a

153 p. 1-b
153 p . 5-a

towary opłacają cło ulgowe

100 /Q da norm8I n ~go.
N a z wat o war u:

Konserwy ze sIe d zi, niez:awierając e oliwy
(Kipered HeIings).
.
Mleko zg~sz czone, mączka m le czna z cukrem lub bez.
Woski roślinne: carnauba, japoński. Wosk
bitumiczny z węgla.
Skóra do wyrobu zgrzebeł (grempli),
rzemyczków i cholew do maszyn włó 
kienniczych na zasadzie pozwolenia
IV\inisterstwa Skarbu.
Bicze tkackie.
Taśmy plecione ze słom y, wiórów drzewnych, łodyg cho ciażby z dodatkiem
włosia, bawełny, lnu ...,j. konopi, niefarbowane i nieblichowane.
Gips rodzimy (alabaster) w kawałka ch,
niepalony.
Płyty łupkowe piłowane, również szlifowane oprócz wyrobów z łup ku oraz
płyty łupko we nieobrobione, łupane.
Wyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, o wadze sztuki powyzej 3 kg.
Ceg ły i płyty z kwa rcu i dynasu.
Cegły i p łyty z magnezytu.
Rn tra cen, naftalina, fe nol (kwas karbolowy), benzol, surowe (nieoczyszcż o rie).
Sia rka oczys<:c20na, kwiat siarczan y.
D wuwęglcln sodu.
Wodorosiarczek sodu.
Siarczek we,gla .
Benzol i naftaiina oc,zyszczone; antta chinon.
Nafto le i sulfopo chodne, o prócz naleią 
cych do poz. 135.
Nitro i am idopo chodne szeregu aromatycznego i ich sole.
Chlorbe nzol, wodorosiarczek wapni a.
Fluorek sodu; dekalina, tetralina (dekahydro i tetrahydro naftalina) z zapachem, przypominającym naftalinę .
Rz~tany toru, ceru, berylU, alumi nium
i magnezu do wyrobu koszulek ż aro
wych, na zasadzie pozwolenia tV\ini·
sterstwa Ska rbu.
Toluol, ksylol, karbazol. Produkty destylacj i smoły pogazowej, surowe. F\ntracen, oczyszczony.
Szyny żłobkowane.
Walce z żelaza lanego utwardzane, nieobrobione, bądź o średni cy 400 mm.
i wyżej, bądź o długości 1500 mm.
i wyżej.
Butle żelazne i sta lowe.
Łańcuch y na potrzeby wiertnictw a , na zasadzie pozwole nia MioisterstwaSkatbu.

Nt 135.
156 p. 2-b

161 p. 2

16711 p. l -a
p. 2'
161 ,#'\

p. l-b

1671\

p. l-b

1671\ p. 1·c

167 R p. l -c

1671'\

p. l-d

161 ł\ p. 1-e
167 ł\ p. l -fU.

167 fi p. l -g

1671\ p.

l ~h

167 ł\ p. l-a

p. l-h

VI.

167 P;. p. 1 i II.
167 f\ p. 4"a

161 B p. 1
167 C · p. 2
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TkMinll -drUtielne z [meCZl, bronzu fosfotowego i innych stopów miedzi
(s ita).
Natz~ dz i a o ddzielnie niewymienione z żelaza i st ali zwyczajnej (świdry ciesiels kie i t. p.), z wyjątkiem pił ręcznych
do drzewa, kowadeł, żelazek kraw ieckkh i dcmovv'ych (do prasowania,
g lansowania i t. p.), młotów, toporów,
siekier, babek do kos, strugów kolistych i prostych.
Niewyrabiane w kraju maszyny oddzielnie niewymienione i niewyrabiane
VI k r3ju aparaty, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
ParO i elektrowozy, wagony parowe, spaIi'n owe i elektrytme; mechanizmy
d źw i gów (wind) elektrycznych osobowych (bez elektromotorów) i parowych.
Traktory, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
Ma'szyny parowe nicwyrabiane w kraju,
silrr,iki spalinowe następujące: żeglu
gowe, samochodowe i lotnicze; silniki spalinowe systemu Diesla, leżące
i stojące, niewyrabiane w kraju; sprę
żarki· (kompresory) i ekshaustory typów nie\vyrabianych w kraju. Wszystko
na zasadzie pozwolenia r,'iinisterstwa
Skarbu.
Maszyny do wyrobu lbdu, sikawki poiarowe motorowe i parowe.
Lokomobile parowe typów niewyrabianych w kraju, na Zasadzie pozwoleniaMinIsterstwa Skarbu.
Turbiny . pa rowe.
Obrabiarki do drzewa. oddzielnie niewymienione, typów niewyrabianych
w kraj u, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa S karbu.
O brabiarki do metalu typów niewyrabiatlych 'IN kraju, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
Maszyny wł6kiennicze typów niewyrabianych \li kraju, na zasadzie pozwolenia NUhisterstwa Skarbu.
Maszyny papiernicze typów niewyrabianych IN kraju, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
Łożyska kulkowe, bez płyt podstawo wych i bez konsol.
Niewyrabiane w kr2\ju czqści maszyn
i aparatów, sprow;O\dzane oddzielnie
lub razem z maszynami, na zasadzie
pbzwt>!ellia Ministerstwa Skarbu.
Maszyny elektryczne: prądnice i silniki,
wagi powyżej 2.500 leg.; przetwornice wszell<ie, transi:lrmatorv.
Maszyny i narzędzia wInicie następu·
jące : siewniki łańcuchowe do nawożów sztucznych; śrutowni~;i kombino'
wane z gniotownikami;

p.3

pługi

parowe; bukowniki przewoźne d o
koniczyn i traw siewn iki kombin owane do równoczesnego wysi ewu zboża i nawozów sztucznych; maszyny
d'o czyszczenia nas50n buracza nych
ł konkzyny fi& sitach lub płót nie;
aparaty do ostrzenia noży do maszyn

p.4

pługi

żniwnych;

motorowe niewyrabiane w kraju
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa
Skarbu; siewniki rę czne do warzyw;
tryjery o bębna ch z blachy fre zowa-,
nej do czyszczenia nasion; oprysl,iwacze do dezynfekcji drzew i budy-nków; WirÓWKi co mleka, pasteryzetoryi t. p. maszyny ml'e cza rskie o prócz
masielnic i wygniatarek do masła;
inkubatOł:Y
ap<i1Taty do hodo wli
ptactwa;
p. 6 niewyrabiane w kraju części maszyn
wyzeJ wymienionych (z wyj ątkiem
cz~śc:i trybowych do wi rówek do mleka, jak kółka, wałki i t. p.) sprowadzene razem z maszynami lub oddzielnie na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
Liczniki energji elektrycznej.
169 p. 3-<:
Pod",vozia samochodów cięż arowych.
173 p.S
184 i Uwaga : Przędza z włókien ramji nienitkowan a
i njtkowana, do wyrobu koszulek ża
rowych, na zasadzie pozwolenia Mi·
nisterstwa Skarbu.
Sieci rybacl<ie.
190 p. 2
Taśmy plecione z tagalu, niefarbowane
205 p.2-c
i nie blichowane.

§ 4.

Następujące

towary

'Opłacają

cło

ulgowe

w v.rysokosci 20% da normalnego:
Pozycja
N a z wat o w ar u:
taryfy celnej:
57 p . 4-a
S!,órzone wyroby techniczne ",frott'Olrs",
na zesadzie pozwolenia Ministerstwa

Skarbu.
77 p. 2
98 p. 2

104 p. l-b
105 p. 1

i07 p. l-b

112 p. l-e
112 p. 9

11 2 p. 9

Baiony, rurki i bagietki szklane do wy-

robu lampek elektrycznych.
f\z otan amonu.
Chlorek wapnia I'lie o czyszczony, wyłą.cz
nie do wyrobu chło r o form u , na zasadzle pdzwolenin Ministe rstwa Skarbu.
Octan wapnia surowy, wyłącznie .do wyrebu acetonu i kwasu octowego, na zasadzie pozwoleni.a Ministerstwa Skarbu.
Chlorek wapnia o'Czysztzo ny (wapno bielące), wyłącznie do wyrob u chloroformu, na zasadzie pozWO lenł<l ,M,i'nister.stwa Ska rbu.
Kwaskalibolowy krystaliczny oraz płyn
ny, betbi!lrwny.
Leukon in, -t errar, kryolit sztuczny, soda
krzemowofluorowa (fluorokrzemian sodu), do 'łJyrobu naczyń e maljowanych,
na z-asaazie pt>zwo1lenia Ministerstwa
Skarbu.
Chlorek siarki, na zasadż ie ~ozwołenja
[Ą·inis:i:erstwe.

Skarbu.

1608
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z maszynami lub oddziel nie na zasadzie pozwolen ia Mi nisterstwa Skarbu.
169 p. l'a
Wodo-paro-spirytusq i gazo mierze.
169 p. l-a
Części gazcmierzy, n1
i ewyrabiane w kraju,
117 p. l-a
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa .
Skarb u.
169 p. 3·a III f\paraty i przyrządy elektryczne, objęte
117 p. 3
lit. CI., o wadze sztuki p o w yż ej 150 kg.,
niewyrabiane 'w kraj u, na zasadzie
pozwolenia Ministe rstwa Ska rbu.
171 p. 4'a
Tarcze (cyferblaty) do zegarów ściennych, również posrebrza ne, pozłacane
125 p. 1
lub oksydowane; soczewki do wahadeł
n e ńska.
do zegarów ściennych, łu ski do wag
129 p. 2
Karmin koszenilowy.
do zegarów ściennych;
135
Pigmenty i laki pigmentowe do wyrobu 177 p. 2-b Papier d ru kowy biały niesatynowany
farb artys'tycznych, na zasadzie pozwoi nieklejony, z i a wartości ą nie mriiej
lenia Ministerstwa Skarbu.
niż 60% masy d rzewnej, wagi nie
140 p. 4
Blacha żelazna ' i stalowa, grubości
mniej niż 48 gr. w metrze kw.: 1) ro0,28 mm. i mniej.
ta cyjny w rola ch o śr ednicy nie mniej
149 p. l-a 1,11 Rury miedziane i ze stopów miedzi, wyniż 70 cm., 2) w arkuszach.
łącznie bez szwu , gołe, niepolerowane.
177 p. 2-c I Papier drukowy nieklejo ny i słabo kle-149 p. 2-b Oprawki (czopy, cok le) mos iężne z łeb
jony, biały, be z ozdób i znaków wodkiem porcelanowym, szklanym lub
nych, z zawartością m asy drzewnej,
witrytowym do wyrobu lampek elekwagi nie mniej niż 48 gr. w metrze
trycznych.
.
kwadratowym. Pap ie r zeszytowy kle~
149 p. 2-b, 3 Dzwony kościelne z miedzi i stopów miedzi.
jowy, biały, be z o zdób i znaków
150 p. 1
Elektrody magnetytowe, na zasadzie powodn ych, nieli njowany lub też zazwolen ia Ministerstwa Ska rb u.
opatrzony w jednosta j ną linj at urę ze152 p. 2
Rury proste, żelazne i stalowe, bez szwu,
szytową niebieską lub s zarą, z zawarniełączone o średnicy zewm:trznej potością masy drze wnej, wa gi nie mniej
wyżej 100 mm. do 300 mm. włącznie,
niż 65 gr. w metrze kw. B i buła atrazaopatrzone na końcach · w gwint namentowa do zeszytów b i ał a lub kocięty na długości nie mniejszej niż
lorowa, z z a w a rt ości ą masy drzewnej.
pół zewnętrznej średnicy rury.
183 p. 4
Przę dza
b a w e ł n iana
pojedyńcza
poSprężyny do zegarów · ściennych.
153 i 154
w yżej N2 80.
161 p. 3-21 Narzędzia stalowe hartowane do obra- 185 p. 3'8 Czesanka z odpadków jedwabiu sztutz·
biania, o ile nie są wyrabiane w kraju,
•
ne go (nienitkowa na), ni ebarwiona.
na ;!:asadzie pozwolenia Ministerstwa 187 p. 2, 3 Tkanina be we łnian a camb ric do. wy ro!:>u
SI{arbu.
188 p. 2, 3
haftów, na zasadzie pozwolenia Mini162 p. 2, 3, Przybory zecerskie i drukarskie,. z wysterstwa Skarbu.
4,5
jątkiem czcionek.
, • 198
Wojłok prasowany i na s iąkn i ęty l<lejem
167 f\ p. l-b Maszyny wydobywcze (hasple) dla górw taflach grubości 3~ 15 mm. do wynictwa, o ile nie są wyrabiane w kraju,
robu przybitek myśliwskich , na zasana zasadzie pozwolenia Ministerstwa
dzie pozwolenia Ministerstwa SkarbIJ.
Skarbu.
203
Wełniane osnowy dla dywanó w, druko;:
1 67ł\p.l-f, I Traki ramowe dla przemysłowców tarwane, nawini~te na wały.
'.
hlcznych i le śnych, na zasadzie po- 217 p. 1
Proch czarny do wyrobu l onŁów, na zazwolenia Ministerstwa Skarbu.
sadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
1678 p. 1 Niewyrabiane w kraju prądnice i silniki
elel<tryczne, wagi powyżej 300 kg. do
§ 5. Następujące towary oplacają cło ulgowe,
2500 kg. włącznie i części maszyn w wysokości 40% cła normalnego:
elektrycznych, wszystko na zasadzie
Pozycja
Nazwa towaru:
taryfy celnej:
Doz wolenia Ministerstwa Skarb u.
51 p. 5
Margaryna jadalna i sztuczne masła
1678 p. 2 f\k·umul atory.
jadalne.
167C p. 2 Maszyny i narzędzia rolnicze następu
64 p. 3
Taśmy plecione ze słomy, wió rów d rzew~
jące: prasy do słomy i sia na; siecznych i łodyg, chociażby z d odatkiem
ka r,de tarczowe (nożowe) o szerokości
włosia, bawełny, lnu i konopi, b lichogardła powyżej 310 mm.;
wane, ale niebarwione.
p.4 noże do sieczkarni; masielnice i wygnia66 p. 3-a
Kamienie budowlane, oprócz oddzie lnie ·
tarki do masła;
wymienionych, nieob robio ne lub zgru- '
p.6 sortownil,j do zboża, na zasadzie pozwoba obtłuczone, w kształcie b rył i p ł yt,
lenia Ministerstwa Skarbu;
bez obrobienia powierzchni (obciosa·
p.6 niewyrabiane w kra ju części maszyn wynia, opiłowania).
żej wymienionych, sprowadzane raze m

/

Eter siarczany do wyrobu sztucznego
jedwabiu oraz prochu bezdymnego,
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa
Skarbu.
Olej bawełniany do wyrobu margaryny
i innych tłuszczów jadalnych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
Olej słonecznikowy, kokosowy i palmowy,
oleje roślinne, oddzielnie niewyrnienione, wszystko do wyrobu m"rg arynyi innych tłuszczów Jadalnych, na zasad zie pozwolen ia Ministerstwa Skarbu.
Ziemie farbiarskie: kasselska i wero-

I
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Kamienie budowlane, oprócz oddzielnie
wymienionych: kamienie, bryły i płyty,
grubości powyżej 15 cm., opiłowane
lub obcio$ane w całości lub tylko
częśc i owo.

66 p. 3-e

Kamienie budowlane, oprócz oddzielnie
wymienionych: płyty do 15 cm. gru:
bości włącz nie, z powierzchniami opiłowanemi lub obciosane mi.
72 p. 3-a
Cegły i płyty z gliny szamotowej.
72 p. 3-f
Ceme nt szamotowy, zaprawa szamotowa.
124 p. 2-a
Ekstrakty garbnikowe suche.
78 p. 2
Szyby lustrzane nieobrobione po odlaniu t. j. niematowane, nieszlifowane
i niepolerowane.
153 p~ l -b Benzynowe lampki bezpiecz-eństwa górnicze.
153, 154
Części benzynowych lampek bezpieczeń
stwa górniczych na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
155_p. 2-a, b Dr~t miedziany i ze stopów miedzi,
o szerokości lub średnicy od 10 do
5 mm. włącznie.
156 p. 3
Kable elektryczne obłożone ołowiem.
191 p. 2
Młoty, siekiery, topory i babki do kos.
169 p. 3-h Elektryczne lampki górnicze.
173 p. 8, p_ 2 Samochody ciężarowe i wozy przyczepne do nich oraz cz~ści zapasowe,
przywożone razem z samochodami.
169
Cz~ści elektrycznych lampek górniczych,
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa
Skarbu.
183 p. 6-c
Przędza bawełn ia na nitkowana (oprócz
wymien ionej w p. 5) powyżej N2 80.
205 p. 2-c
Taśmy plecion e z tagCllu, blichowane,
ale niebarwione.
194
Linoleum, p,łótno żaglowe do wyrob'u
pasów transmisyjnych.
198
Przybitki wojłokowe do nabojów myśliwskich.

215 p. 2

Płytki

celuloidowe z tkaniną
(do wyrobu bielizny).

wewnątrz

'§ 6. Przewodniki elektryczne izolowane lecz
ni'e pokryte ołowiem (poz. 156 p. 2-c), o ile nie są
wyrabiane w kraju, opłacają cło "zniżone", na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
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§ 9. Towary, nieobj~te ani nrnrejszem rozporządzeniem, ani rozporządzeniem w sprawie wykazu
towarów , podlegających cłu normalnemu, ani też
rozporządzen ie m w sprawie wykazu towarów, opłaca
jących cło w mon ecie złotej, podlegają opłacie cła
zniżonego , którego wysokość wynosi
zowej , w y sokości cła normalnego.

75%

każdora

§ 10. Przewidziane w §§ 2, 3, 4, 5 i 6 dla niektórych towa rów u lgi, uwarunkowane pozwoleniem
Ministerstwa Skarbu, mogą być udzielane na podstawie z a świadczeń Min i:5terstwa Przemysłu i Handlu.
Warunki. potrzebne do uzyskania tych zaświadczeń,
określa Minister Przemysłu i Handlu.
§ 11. Termin ważności pozwoleń Ministershva
Skarbu, wyda il ych na zas:ldzie §§ 2, 3 i 4 rozporzą
dzenia z dn. 28 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 66,
poz. 517, j\f.q 109, poz. 871, Ng 118, poz. 952) przedłuża się na m ie si ą c od dnia wejścia w życie niniejszego r ozp o r zą d ze nia.

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 1 styczn ia 1924 roku i będzie obowiązywało do
dnia 31 marca 1924 roku. Zawarta w § 4 niniejszego rozporząd z enia ulga celna dla traków Ramowych (poz. 167 Pt.. p. l -f, 1), będzie obowiązywała
ty lko do dn. 31 stycznia 1924 r., z aś termin waż
ności wydanych w tym wypadku pozwoleń M. Skarbu
upływa z dn. 29 lutego 1924 r.
Z dni e m wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia tracą moc obowiązującą:
1) roz porządzenie z dnia 28 czerwca 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 66, poz. 517).
2) rozporządzen ie z dnia 22 października 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 109, poz. a71).
3) rozporządzen i e z dnia 16 listopada 1923 r.
w sprawie cz~ściowej zmiany rozporządzenia z dnia
28 cze rwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P.
N2 118, poz. 952), oraz
4) § 4 rozprządzenia z dnia 16 listopada 1923 f.
(Dz. U. R. P. N2 118, poz. 953).
Minister Skarbu: W. Kucbarski
Minister

Przemysłu

i Handlu: Szyd/owski

1127.
Rozporządzenie Ministrów Skarbu
oraz Przemysłu i Handlu

§ 7. Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu , i Handlu może z ważnych wzglę
dów gospodarczych zniżać cło do wysokości, przewidzianej w § 3 niniejszego rozporządzen i a na instalacje fabryczne, jeżeH stanowią one używane urzą
dzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych jako całóść lub jako kompletne oddziały do polskiego
obszaru celnego.

w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15
rozporządzenia o taryfie celnej z dn. 1 t czerwca
1920 r.

§ 8. Gdzie w rozporządzeniu z dnia 16 listopada 1923 r. w przedmiocie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U.
R. P N2 118, poz. 953) jest mowa o dopłacie walutowej normalnej (mnożniku celnym normalnym)
względnie o dopłacie walutowej zniżonej (mnożniku
celnym zniżonym), tam należy rozumieć cło normalne, wzgle:dnie cło zniżone.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r., uchwały Rady Ministrów
z dnia 26 maja 1919 r. oraz w myśl §§ 7 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej·
jednostki do obliczania danin, niektórych innych
dochodów publicznych oraz kredytów udzielanych
przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. Ust.
R. P_z r .1923 N2 127 poz. 1044) zarządza si~ co nąstc;puje:

z dnia 13 grudnia 1923 r.

