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66 p. 3-b 

66 p. 3-e 

72 p. 3-a 
72 p. 3-f 
124 p. 2-a 
78 p. 2 

153 p~ l -b 

153, 154 

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

Kamienie budowlane, oprócz oddzielnie 
wymienionych: płyty do 15 cm. gru: 
bości włącznie, z powierzchniami opi
łowanemi lub obciosane mi. 

Cegły i płyty z gliny szamotowej. 
Cement szamotowy, zaprawa szamotowa. 
Ekstrakty garbnikowe suche. 
Szyby lustrzane nieobrobione po odla

niu t. j. niematowane, nieszlifowane 
i niepolerowane. 

Benzynowe lampki bezpiecz-eństwa gór
nicze. 

Części benzynowych lampek bezpieczeń
stwa górniczych na zasadzie pozwo
lenia 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 przyczep

ne do nich oraz cz~ści zapasowe, 
przywożone razem z samochodami. 

169 Cz~ści elektrycznych lampek górniczych, 

183 p. 6-c 

205 p. 2-c 

194 

198 

215 p. 2 

na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Przędza bawełniana nitkowana (oprócz 
wymienionej w p. 5) powyżej N2 80. 

Taśmy plecione z tagCllu, blichowane, 
ale niebarwione. 

Linoleum, p,łótno żaglowe do wyrob'u 
pasów transmisyjnych. 

Przybitki wojłokowe do nabojów my
śliwskich. 

Płytki celuloidowe z tkaniną wewnątrz 
(do wyrobu bielizny). 

'§ 6. Przewodniki elektryczne izolowane lecz 
ni'epokryte ołowiem (poz. 156 p. 2-c), o ile nie są 
wyrabiane w kraju, opłacają cło "zniżone", na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

§ 7. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu , i Handlu może z ważnych wzglę
dów gospodarczych zniżać cło do wysokości, prze
widzianej w § 3 niniejszego rozporządzen i a na insta
lacje fabryczne, jeżeH stanowią one używane urzą
dzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych jako ca
łóść lub jako kompletne oddziały do polskiego 
obszaru celnego. 

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

§ 9. Towary, nieobj~te ani nrnrejszem rozpo
rządzeniem, ani rozporządzeniem w sprawie wykazu 
towarów, podlegających cłu normalnemu, ani też 
rozporządzeniem w sprawie wykazu towarów, opłaca
jących cło w monecie złotej, podlegają opłacie cła 
zniżonego, którego wysokość wynosi 75% każdora
zowej , wysokości cła normalnego. 

§ 10. Przewidziane w §§ 2, 3, 4, 5 i 6 dla nie
których towarów u lgi, uwarunkowane pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu, mogą być udzielane na pod
stawie zaświadczeń Mini:5terstwa Przemysłu i Handlu. 
Warunki. potrzebne do uzyskania tych zaświadczeń, 
określa Minister Przemysłu i Handlu. 

§ 11. Termin ważności pozwoleń Ministershva 
Skarbu, wyda ilych 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) prze
dłuża się na mie si ą c od dnia wejścia w życie niniej
szego rozporządze 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 niniej
szego rozporządzenia ulga celna dla traków Ramo
wych (poz. 167 Pt.. p. l -f, 1), będzie obowiązywała 
ty lko do dn. 31 stycznia 1924 r., zaś termin waż
ności wydanych w tym wypadku pozwoleń M. Skarbu 
upływa z dn. 29 lutego 1924 r. 

Z dniem 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 

z dnia 13 grudnia 1923 r. 

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

1920 r. 

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 usta
wy 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: 
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§ 1. ftrfykuł 15 rozporządzenia Ministrów Skar
bu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 
czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314) otn:y
muJe następujące 'brzmienie: 

,,1\rt. 15. 

Rozdzi.d I. 

Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątka
mi przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaiu 
celnego Rzeczypospolitej Pols kiej, lub też wywożo
nych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej 
odp.rawie opłat~ mąnipulacyjną w następującej wy~ 
sokości: 

1\. 

Od towZlrów przywożonych, podlegających opłą
cie celnej - 50J0 od sumy da, najmniej jednąk 0,50 
franka z.łotego od każdej przesyłki. 

B. 
Od wymienionych niżej towarów przywożonych, 

wolnyćh od cła-0,25 franka z!otego od 100 kg. wa
gi surowej, najmniej jednak 0,50 franka złotego od 
każdej przesyłki. 

Pozycja taryfy 
celnej: Nazwa towaru: 

1 p. 

5 p. l-a 

34 p. 1 
37 p. 4-a 
51 p. 1 

51 p. 2-ą 

54 

Uwaga. 

.179 p. 1 

Zbo,ia w ziarnie, z wyjątkiem ryżu, groch 
i bób oprócz wymienionych w poz. 

. 5 p. 5. 
Swieże ziemniaki, buraki pastewne i cu

krowe, cykorja, marchew, brukiew 
i kapusta. 

Mięso świeże, solone i mrożone. 
Śledzie solone. 
Sadło zwierzęce nieprzerobione oprócz 

oddzielnie wymienionego. 
'Tran (tłuszcz wietoryba, psa morskiego 

i t. d.), sadło rybie i spermacet w sta
nie nieoczyszczonym. 

Skóry surowe (niewyprawione) w ką
wałkach i w całości. 

Skóry kożle i kożlęce (bastard bastila) nie
wyprawione i półgarbowane, ale nie
barwione i niewykończone. 

Materjały włókniste roślinne surowe: 
bawełna surowa, końce tkackie ba
wełniane; włókna brojeści pospolitej 
(asc!epiąs); wata torfowa oraz ma
terjały wymienione w p. 3 tej pozy
cji, chociażby kotonizowąne, odpądki, 
wyczeski bawełniane. 

179 p. 2 Juta surowa, wyczeski jutowe, również 
smołO'.vane. 

181 p. 1 Wełna, sierść i puch zwierzęcy, niecze-
sane i nieprzędzone; nieprane i prą
ne, wyczoski, końce i odpadki nie
barwione i barwicne również grem
plowąne. 

c. 
Od innych towarów przywożonych, wolnych od 

cła - 0,10 franka złotego od 100 kg. wClgi surowej 
najmniej jednak 0,50 franka złotego od każdej prze-
syłki. --

. , 

D. 
Od towarów wywożonych - 0,02 franka złotego 

od 100 kg. wagi surowej, na jmniej jednak 0,50 fran
ka złotego od każdej p rzesyłki. 

U w Zł g a. Od towarów wywożonych z po
wrotem zagranicę po uskutecznieniu odprawy 
celnej przywozowej pobiera się opłatę manipu
lacyjną według norm pr?:ywozowych oraz za 
manipul'Clcję wyVJozową według norm ustalonych 
dla towarów wywozC\vych. 

Od towarów wywożonych z powrote~ la
granic~ bez usimtecznienia odpraWY przywozo
wej pobiera się opłatę mąnłpulacyjną tylko we
dług normy wywozowej. 

Przesyłki omyłkowo przywiezione z iag,ra
nicy lub wywiezione zagra n i cę z winy kolei, . 
uwalnia sl«; od opiat manipulacyjnych. 

E. 
Od tow8rów odprawianych na zasadzie artyku

łu 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachet
niającym czynnym oraz w obrocie reperacyjnym czyn
nym, pobiera si~ opłatę manipulacyjną tylko przy przy
wozie w wysokości 0,02 franka złotego od 100 kg. 
wagi surowej, najmniej jednak 0,50 franka . złotego, 
od każdej przesyłki. 

Od towarów odprawianych na zasadzie artyku
łu 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachet
niającym bier:nym oraz w obtocie reperacyjnym bier
nym, pobiera się opłatę manipulacyjną tylko przy wy
wozie w wysokości 0,10 franka złotego od 100 kg. 
wagi surowej, najmniej jednak 0,50 franka złotego 
od każdej przesyłJ{i. 

F. 
Przy obliczaniu opłat manipulacyjnych niepełne 

100 kg. wagi przyjmuje siC; za pełne 100 kg. 

R Q Z d z i a ł II. 

Nast~pu~ące towary są wolne przy przywozie 
i wywozie od opłaty manipulacyjnej: 

a) w~gjel kamienny, brunatny, torfowy I drzewny, 
ceg i ełki wE:glowe (brykiety), koks i torf; " 

b) wszelkiego rodzaju żywe ptactwo i zwierzęta 
nie podlegające według taryfy opłacie celnej, 
oraz przywożone Z połowu na łodziach ry
backich ryby świeże:; 

c) towary odprawiane bez cła W myśl an. 10 
oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 11 
niniejszego rozporządzenia; 

d) towary wolne w przywozie od cła a pn;ę:tna. 
czone dla instytucji i osób wymienionych 
w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozpo-
rządzenia; ' . 

e) towary przewożone w ruchu granl.c;znym; \ 
f) przedmioty przewożone na zasadzie umów 

o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i re-
paracji (odszkodowaniu); • 

g) towary wywożone do Niemiec w myśl art. 268b 
Traktatu Wersalskiego z dnia 26NI1919 f. 

h) towary przewożone tranzytem. 
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R o z d z. i Ci ł III. 

_ Od przesyłek pocztowych, podlegających opła
de. celnej , pobiera się opłatę mani jJ uJacyjną w wy
sokości SOJo od sumy cła, najmniej jednak-O,50 fran
l~a złotego od każdej paczki. 

Przesyłki pocztowe wolne od cła są wolne rów
nież od opłaty manitlulacyjn~j. 

R o z d z i a ł IV. 

Przesyłki zadeklarowane w sposób niezupełny 
lub niezadeklarowane we właściwym terminie. podle
gają nie.zależnie od innych opłat manipulacyjnych 
dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 10% 
od przypadającego da. 

R o z d z i ~ ł V. 

Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych po
biera sie: od towarów przyjętych na skład urzędowy 
opłat~ składową. 

Urzędy celne posiadające własne składy urzę
. dowe, pobierać będą opłaty składowe według osob
nych przepisów. 

Za pierwsze trzy dni nie _ pobiera si€; opłaty. 

Rozdział VI. 

Ministerstwo Skarbu ustali w jakich wypadkach 
_ i w jakiej wysokości uiszczać należy opłat~ za wy

konanie czynności poza godzinami urzędowemi lub 
poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwo
jowanie lub strzeżenie towarów." 

§ 2. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1923 r. 
w przedmiocie nadania nO'v/ego brzmienia artykuło
wi 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. li. R. P. 
NS! 110 poz. 873) oraz rozporządzenia z dnia 30 listo
p2\da 1923 r. w przedmiocie podniesienia norm opłat 
manipulacyjnych (Dz. U. R. P. N2 122 poz. 994) 
uchyla się. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dnia 1 stycznia 1924 r. 

Minister Skarbu: W. Kucl;arski 

Minister Przemysłu i Handill: Szydlowski 

--
1128. 

Rozporzttdzenie Ministra Skarbu i Ministra 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 24 grudnia 1923 r. 

w sprawie uregulowania podattiu od wqgla na 
obsz:arze ' Rzeczypospolitej. 

I Na zasadzie art. 1 § 6 a niemieckiej ustawy 
l 20 kwietnia 1922 r. tudzjeż § 2 rozporzć:ldzenia Ra-
9Y Ministrów z 26 kwietnią 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 48 poz. 331) zarzqoza się cO następuje: 

§ 1. Przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra 
Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z 26 kwietnia 

1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 50 poz. 354) i w § 1 roz
porządzenia fv\ini'stra Skarbu i Ministra Przemysłu 
i Handlu z 9 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 48 
poz. 332) podatek od węgla zniża si~ w następujący 
sposób: . 

I. dla wt;gla kamiennego z kopalń Zagłębili 
Górnośląskiego na 250io wartości względnie cęny 
w~gla, -

lI. dla węgla kamfennegoz kopalń Zagłębia 
Dąbrowskiego prócz w~gla z kopalń pracujących wy
łącznie w pokładach nad i podredenowskich na 210f0 
wartości względnie ceny węgla, 

II I. dla węgla kamiennego z wszelkich innych • 
kopalrl Zagłębia Dąbrowskiego, tudzież z kopalń 
"Piłsudski ~ l'\ościuszko" Zaglębia Krakowskiego na 
'14% wartości wzgl:-,;dnie ceny węgla, 

IV. dla węgla kamiennego z wszelkich innych 
kOP1?lń Zagłębia Krakowskiego oraz z Kopalni Silesia 
na Sląsku Cieszyńskim na 1(;o/u wartosci względnie 
ceny węgla, -

V. w~giel bruna tny zwalnia się od podatku aż 
do odwołania . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 1923 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

1129. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

o zniesieniu generalnej dyrekcji regulacji rzek 
żeglownych, dyrekcji okręgów regulacji rzek 
żeglownych w i{rakowie i Toruniu , biura pr<?
jekŁów kanałów żeglugi w Krakowie oraz pan
stwowyc:h 2;arządów rzek w Szczucinie, Jaro-

sławiu i Włocławku. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 l(wietnia 
1919 r. o organizacji i zakresie działania Minister
stwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. N2 9 PQl~ 283) 
I!arządza się co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejącą przy Ministerstwie Ro
bót Publicznych generalną dyrekcję regulacji rzek 
żeglownych w Warszawie, dyrekcje okręgów regulacji 
rzek żeglownych w Kralwwie i Torun'lJ, biuro pro· 
jektów kanałów żeglugi w Krakowie, oraz państwo
we zarządy rzek w Szczucinie, Ją rosławiu i Włocław
ku, a ich agendy sprawować będzie departament 
wodny Ministerstwa i~ob6t Publicznych wzglt-;dnie wy
s;?:czegóinione niżej urzędy. 

§ 2. Istniejąca dyrekcja okrE:gu regulacji rzek 
ieglownych w Warszawie otrzymuje nazw~ dyrekcji 
dróg wodnych w Warszawie i obejmie pod wzglę· 
dem terytorjalnym: 

a) Wisłę poniżej ujścia Przemszy do gianicy 
Państwa i jej dopływy: -

1) Przemszę poniżej pOlclCZel'1ia się Białej i Czar
nej Przemszy, 


