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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 wysokości SOJo od sumy cła, najmniej jednak-O,50 franl~a złotego od każdej paczki.
Przesyłki pocztowe wolne od cła są wolne również od opłaty manitlulacyjn~j.

R o z d z i a ł IV.
Przesyłki zadeklarowane w sposób niezupełny
lub niezadeklarowane we właściwym terminie. podlegają nie.zależnie od innych opłat manipulacyjnych
dodatko wej opłacie manipulacyjnej w wysokości 10%
od przypadającego da.

R o z d z i ~ ł V.
Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych pobiera sie: od towarów przyjętych na skład urzędowy
opłat~ składową.
Urzędy celne

posiadające

własne składy urzę

.dowe, pobierać będą opłaty składowe według osobnych 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 wykonanie czynności poza godzinami urzędowemi lub
poza obr ębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie lub strzeżenie towarów."

§ 2.
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Rozporządzenie

Ministrów Skarbu oraz
Przemy słu 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) o raz rozporządzenia z dnia 30 listop2\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
20 kwietnia 1922 r. tudzjeż § 2 rozporzć:ldzenia Ra9Y Ministrów z 26 kwietnią 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 48 poz. 331) zarzqoza się cO następuje:
l

§ 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 rozporządzenia 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 nast ępuj ący
sposób:
.
I. dla wt;gla kamiennego z kopalń Zagłębili
Górnośląskiego na 25 0 io wartości
względnie cęny
w~gla,
lI. dla węgla kamfennegoz kopalń Zagłębia
Dąbrowskiego prócz w~gla z kopalń pracujących wyłącznie w pokładach nad i podredenowskich na 210f0
wartości wzgl ędni e ceny węgla,
II I. dla węgla kamiennego z wszelkich innych •
kopalrl Zagłębia Dąbrow skie go, 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
z dniem 1 grudnia 1923 r.

życie

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 panstwowyc:h 2;arządów rzek w Szczucinie, Jarosławiu i Włocławku.

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

§ 1. Znosi się istniejącą przy Ministerstwie Robót 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 Ministe rstwa i~ob6t Publicznych wzglt-;dnie wys;?: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 ujś cia Przemszy do gianicy
P a ństwa i jej dopływy:
1) Przemszę poniżej pOlclCZel'1ia się Białej i Czarnej Przemszy,

