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297. 

Rozporządzenie Rady Ministrów . 
z dnia 13 kwietnia 1923 r. 

~ zmianie granic miasta Ostrowca w powiecie 
. -opatowskim. · . 

. Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w po
czet miast oraz zmiany gran miast na obszarze b. 
zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. NS! 19, poz. 92) za
rzqdia się co następuje: 

§ 1. Za granicę miasta Ostrowca ma być uwa
żana na północy Iinja obecnej granicy miejskiej, aż 
do drogi wiodącej z Ostrowca do Iłży. Od punktu 
stycznego obecnej granicy miejskiej z ' wymienioną 
drogą, nowa granica miejska biegnie w kierunku 
zachodnim' przez las do przecięcia się z drogą , wio
dącą z lasu do Piasków; po przecięciu tej drogi -
dalej. na zachód granicą Piasków a lasem, następnie 
~aś drogą do Sadłowizny dochodzi do lasu podu
chownego. 

Zachodnia granica 'miasta, rozpoczyn.i3jąc się 
przy punkcie zetknięcia się drogi do Sadłowizny 
z drogą do Wymysłowa biegnie na ' południe wzdłuż 
wschodniej granicy lasu poduchownego i dochodzi 
W. ten sposób do skraju łąk, należących do folwarku 
Piaski. Stąd granica miejska biegnie na zachód i na 
południe zachodnią granicą wymienionych łąk, do
chodząc w ten sposób do rzeki Kamiennej; następnie 
wzdłuż tej rzeki, aż do kanału, przeprowadzającego 
wodę do zakładów ostrowieckich; dalej kanałem 
w kierunku wschodnim, aż do drogi wiodącej z Czę
.stocic do Kuzni; od wymienione'j drogi - dalej na 
wschód północną granicą terytorjum cukrowni Czę
~tocice 'do północ!1egq skraju gruntów "Błonie"; na
stępnie granica miejska zwraca na południe i w tym 
kierunku biegnie zachodnią granicą " Błonia" do pun
ktu przecięcia się drogi gruntowej z odnogą linji ko
lejowej. Od tego punktu granica miejska dalej na 
wschód biegnie granicą gruntów "Błonia", aż do dro
gi · wiodącej z Ostrowca do Częstocic. Następnie
wzdłuż wschodniej strony tej drogi, aż do południo
wo-zachodniego ~rańc.a gruntów pofolwarcznych Czę
stadce i Ostrówek (Zamłynie). Dalej granica miej
ska biegnie granicą gruntów po wsi Ostrówek oraz 
wschodnią stroną odcinka szosy opatowskiej do Kopca. 
Od Kopca, 'granicazwraca się na wschód i biegnie 
zarówno we wschodnim, jak i północnym kierunku 
granicą gruntów po wsi Ostrówek, a następnie wscho
dnią granicą "Ludwikowa" , cegielni "Łąki", Rzu
chowa i gruntów po wsi Ostrówek, Doszedłszy w ten 
sposób do rzeki Kamiennej, granica miasta przekra
Cza ją i dochodzi do obecnej granicy miejskiej, którą 
się utrzymuje bez zmiany, aż do punktu wyjścia. 

§ 2. Obszary, znajdujące się w opisanych 
w § 1 granicach, a należące dotychczas do gm. Czę-

• stocice względnie Bodzechów wyłącza się z tych gmin. 

§ 3. Granicę opisaną w § 1 ustali na miejscu\ 
komisja, zwołana pod przewodnictwem przedstawi
ciela właściwej władzy administracyjnej I instancj i, 
"wY skład której w charakterze członków wejdą po 

jednym - przedstawiciele miasta i zainteresowanych 
gmin wiejskich. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po~ 
wierza się Ministrowi Spraw . Wewnętrznych. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1923r. 

Prezes Rady Ministrów 
Minister Spraw Wewnętrznych: W. Sikorski 

298. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumfeniu z Mini~trami Spraw Wewnętrz-

nych, oraz Poczt i Telegrafów ' 
z dnia 24 kwietnia 1923 r. 

,. '. " I 

W przedmiocie opłat stemplowych od podań 
oraz od świadectw urzędowych. . 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dn. 7 kwiet· 
nia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania 
stawek przy niektórych opłatach stemplowych (na
leżytościach) (Dz. U. R. P. NS! 38, poz. 315), art. 12 
ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
NS! 65, poz. 391) oraz art. 27 ustawy z dnia 24 marca 
1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplo
wych oraz podatków: spadkowego i od · darowizn 
(Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296) zarządza się co na-
stępuje: . 

I. 

"Przepisy w przedmiocie .oplat stemplowych 
od podań oraz od świadectw urzędowych", za
łączone do rozporządzenia z dnia 8 maja 1922 .r . . 
(Dz. U. R. P. NS! 38, poz. 319), przestają obowiązy
wać, a -w ich miejsce wstępują "Przepisy w przed 
miocie opłat stemplowych od podań oraz od świa
dectw urzędowych", załączone do rozporządzenia ni-
niej/szego. ' 
. . Przepisy te obowiązują na całym obszarze Rzeczy. 
pospolitej z wyjątkiem górnośląskiej części wojewódz~ 
twa śląskiego. 

Uchyla . się, pozycję 35 prus~iej taryfy stem
plowej. 

111. 

Rozporządzenie ' nInIejsze wchodzi W życie 
w dwa tyg0dnie po ogłoszeniu ustawy z dnia 
24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat 
stemplowych oraz podatków: spadkowego i od da
rowizn (Dz. U. R" P. NS! 44, poz. 296). Pozycja 12 
załączonej taryfy opłat stemplowych od podań, .za
łączników do podań oraz od świadectw urzędowych 
będzie jednak stosowana od dnia ogłoszenia powo
łanej ustawy do wszystkich spraw zmiany nazwiska, 
w dniu tym jeszcze nie załatwionych prawomocnie. 

Minister Skarbu: W. arabski 
Minister Spraw Wewnętrinych~ W. Sikorski 
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów: 

MQuc;%ytiski . 
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Załącznik do rozp. Ministra 
Skarbu w porozum. z Min. Spraw 
Wewn., oraz Poczt i Telegrafów 
z dn. 24 kwietnia 1923 r. poz. 298. 

PRZEPISY W PRZEDiVlIOCIE OPŁflT STeMPLO
WYCH OD PODRŃ ORRZ OD ŚWIflDECTW 

URZĘDOWYCH. 

L OPŁflTY OD PODf\Ń, WNOSZONYCH DO URZĘ
DÓW PF\ŃSTWOWYCI-I. 

Przedmiot. 

§ 1. 

pierwszego, a to - z wyjątkiem przypadku, w następ' 
nym ustępie przewidzianego ~ w wysokości 15.000 mk. 
(poz. 9 taryfy); arkus;ze nastl;:pne, jak równiez na- I 

stępne egzemplarze, odpisy i załączniki nie podle~ 
gają ponownej opłacie. 

Od podali, określonych w punktach a), b), w po
zycji 8 taryfy, należy w przyp~dku, wymienionym 
w ustępie poprzednim, zamiast 15.000 mk. uiśCić 
1.000 mk. wzgl~dnie 3.000 mk. 

Uwolnień przedmiotowe. 

§ 6. 

(F\rt. 1 ustawy 
.N"2 44, poz. 296). 

(Poz. 44 e, f, g, I, q, austr. tę ryfy należytościowej; art .. 6 
dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. Ne 14, poz. 145; 

z dnia 24 marca 1923 r., Dz. U. R. P. t 10 t d 19 . 1920 D U R P "r. 43 '>.07 er . us awy z n. maja r., z. . . . He ,poz. c."f ,: 

Podania, wnoszone do urzędów państwowych 
z wyjątkiem sądów i urzędów wymiaru sprawiedli
wości - podlegają opIatom, wymienionym w części 
pierws~ej załączonej taryfy. . 

Załączniki ,do takich podań podlegają opłacie, 
wymienionej w części drugiej (poz. 10) tejże taryfy. 

art. 1 ustawy z dn. 24 marca 192~ r., ' Dz. U. R. P. 1{e 44, PQz. 296). 

Opłacie w myśl przepisów niniejszych nie pod
legają podania następujące: 

1) zawierające wnioski w sprawach publicznych; 
2) zawieri:ljąc~ wiadomości, udzielone w sprawie 

p~blicznej w myśl obowiązującego przepisu lub na 
żądanie władzy; 

(F\rt. 3 dekretu z 
Ni 14, poz. 145). 

§ 2. 3) podania o zwrot wydatków, pc;mięsi.onych 
celem wykonania czynno,ści, zleconej przez władzą 

dnia 7 lutego 1919 L, Dz. P. P. P. państwową lub celem odwrócenia szkody, grożącej 

Przepisy niniejsze, o ile dotyczą podań, stoso
wać należy - o ile nie postanowiono inaczej - rów
nież do Załączników. 

(Poz. 79 lit. a 1) austr. taryfy należytościowej). 
Protokul, zastępujący podanie, podlega opłacie 

takięj samej, jakaby się należała w razie wniesienia 
podania tej samej treści. 

Państwu, jak również o wynagrodzenie szkody, O ile 
do wyn agrodze nia obowiązany. jest Si~arł? P&1ństwa; 

4) podania do wład~ 'oświatowych or~z dQ za
kładów naukowych i szkolnych - z wyjątkiem podań 
w sprawach gospod~rczych tych władz i zakłądówi 

5) dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu lub 
do ciał reprezentacyjnych samorządowy<:h, jak również 
do komisji podątkowych oraz podania w sprClwię 
zgromadzeó publicznych lub wykładów publiczny~h; 

6) podania w sprawie służby wojskowej; 
7) w sprawie osobistych lub rzeczowych świad~ 

czeń wojennych (art. 19 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r., 
(§ 33 au~tr. ustawy neletytościowej z dn. 9 lutego 1850 r., Dz. U. R. P. Nil 67 poz. 401, oraz art. 14 ustąwy 

ąu~tr. Dz. u. p. N2 50; art. 5 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Z dr.. 11 kwietnia 1919 r., DL;. P. P. P. Nil 32 poz. 264) 
Dz. P. P. P. N~ 14, poz. ' 145). jak również w sprawie obowiązku odstępowania zwie

Podanie, wniesione przez dwie lub więcej osób- rząt pociągowych i WQZÓW na rz~cz Państwa (art. 27 
lub pq:ez jedną osobę, działającą w charakterze ustawo- t d 21 I t 1922 · D U R P l\r. 21 

§ 4. 

b ł k d 
us 'a wy z n. u ego r., . z. . . . .,2 

we~o zastępcy lu pe nomocnia wu lub więcej 166) 
d k k 

poz.; 
osób - podlega opłeci e je no rotne], tyl o o tyle, . . 
o ile odnośne osoby zgłosiły żądanie, w podaniu za- ' . ' ,,8) _ ... ~ sp~awach, dotyczącyc~ ord~ru " Virtuti Mi-
warte, jako współwłaściciele co do majątku wspól.- htan (al t. b ustawy z d~. 1 sl,ęrp~l~ 1919 r., Pz~ 
nego lub o ile żądanie opiera się na jednym i tym U. R. P. Nil 67 poz: 409~ ~ak ~owmez w sprawach! 
samym tytule prawnym. W braku powyższych wą- dotycząCYCh" odznaki WOjskowej P?d nazwą "Krty~ 
runków podanie takie podlega opłacie tyle razy, ile Wa,lęC2;nych (art.? ro~porządzęrlla Raqy Obrony 
9sób wniosło je w imieniu własnem lub ile jest osób, Panstwa ~ dn. 11 s!erpma 1920 r., Dz. 0-. R. P. N287-
w których imieniu wniósł podanie zastępca ustawo- poz. 572), 
wy lub pełnomocnik. Załączniki do podań, określo- 9) podą.ni~ osó~, które pozo.staj~ lub pozosta
nych W niniejszYIJI paragrafie, podlegają zawsze opła- wały ną słuzble ~anstwa. lub ZVlląZ~OW sam<:>fząd. 
de jednokrotnej. nych oraz członkow rodzm tych oso b w sprawach, 

§ 5. 

(§ 36 austr. ustawy należytościowej z dn. 9 lutego 1850 r., 
Ił\lstr. Dz. u. p. N2 ' 50; art. 7 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., 
Dz. P. P. P. Ne 14, poz. 145). , 

Podanie, od którego opłatę uiszczono, zwrócono 
petentowi bez rozpatrzenia z powodu wniesienia do 
urzędu niewłaściwego lub z powodu innych braków 
formalnych , podlega w razie ponownego złożenia 
w urzędzie włqściwym - lub po usunięciu braków 
formalnych - ponownej opłacie tylko co do arkusza 

dotyczących stosunku słuibowego; 
10) o posady w urzEldach państwowych; 
11) wnoszone do urzędów państwowych, spra

wujących zarząd majątkiem państwowym lub pry
watnym, o ile cloty<;:zą bezpośrednio eksploatacji 
tego majątku; 

12) podania osób, korzystających z usług kolei 
żelaźflej, poczty, telegrafu, telefonu, Pocztowej Kasy 
Oszczędności lyb innych urządz;ęń uiyteczności pu
blicznej, dotyczące tęgo stgsunktł do wspomnianych 
przedsiębiorstw, jeżeli te przedsiębiorstwa s~ wła- . 
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sllQŚt;ią P~ń$twa Il,Ibpozostaj<,t pod zarządem pań- 27) o wydanie świadectw urzE:dDwych, wymie-
stwQwyrn; nionych w § 21 przepisów niniejszych pod liczbami 

.•. 13) zawierające dane celem dokonania wymiaru 1 o raz 5 do 9; 
h.lb pęPOP,l dąnin pl,lblil:znych; 28) podania osób, którym sąd przyznał prawo 

14) l:<lwięręją<;e d~ne co do rędzaju lub wyso- ubogich, wnoszone do władz administracyjnych, a po
kQści dęnin publj~zl'lych, lub innych kwot, wnoszo- zostające w związku ze sprawą, co do której petent 
nyc;h gę kas państwowych - w szczególności też de- uzyskał prawo ubogich; 
klaracje płatnicze; 29) podania osób, dotkni~tych kl~ską żywiołową 

15) podania o zwrot nienależnie pobranych da- o zapomogi lub ulgi przy stosowaniu obowiązJ,lją
nin pl.!bliczflych, jeśli je uiszczono bez na!)azu płat- cych przepisów; 
niczego władzy, powołanej do wymiaru odnośnej 30) podania w sprawie pomqcy państwowej na 
daniny, lub w kwocie wyższej, niż ustalona w naka- odbudowę i uruchomienie gospodarstw, zniszczonych 
zie płatniczym, albo w decyzji, wydanej na skutek lub uszkodzonych na skutek wojny (art. 15 ustawy 
odwołania się; z dn. 8 lipca 1919 r., Dz. P. P. P. NQ 63 poz. 368); 

16) o ustawowo nakazpne uwolnienia, obniżki lub 31) podania składane na mocy ustawy z dnia 
odroczenia płatności w zakresie danin publicznych; 2 mfjrca 1920 L o organizacji odbudowy technicmej 

17) podania w postępowaniu w przedmiocie sca- wsi, miast i miasteczek (Dz. U. R. P. Ne 24 , poz. 143) 
lania grun~ów, podziału wspólnot gruntowych, Iikwi- przez osoby bezpośredl)io zainteresowane w sprawach 
qacji serwitutów oraz ścisłego określenia rozciąglooci technicznej pomocy przy odbudowie lub w przed
serwitutów a także w sprawie nadania ziemi bezrol- m iocie świadczeń przymLJsowych albo ,wywłaszczenia 
nym i małorolnym; na cele odbudowy, jak również w sprawach regulacji 

18) w sprawach przymusowego wywłaszczenia działek budowlanych (art. 35 powołanej ustawy); 
,Da l,Iżytęk publiczny, wnoszone przez osoby, których 32) podania o udzielenie pomocy rolnej z kre-
majqtek ulega wywłaszczeniu; - dytu, przewidzianego w 4stawie z dn. 24 marca 1922 r. 

19) detyc;zące ubezpieczeń przymusowych; Dz. U. R. P. Ng 24 poz. 198, art. 9 ustawy z dnia 
20) Q udzielenie patentów na wynalazki, o ochro- 18 marca 1921 r. Dz. U. R. P. Ne 30 poz. 174; 

n~ wzorów rysunkowych i modeli oraz o ochronę 33) podania kół amatorskich o zezwolenie na 
?naków towarowych; (podania te podlegają natomiast urządzenie przedstawienia amatorskiego, jeśli dochód 
opłatom osobnym, przewidzianym wart. 7 dekretu z przedstawienia jest przeznaczony na cele oświątowe 
z dnia 4 lutego 1919 L, Dz. P. P. P. NQ 13 poz. 137, i kulturalne; 
wart. 12 dekretu z tejże daty, Dz. P. P. P. NQ 13 34) podania o zezwolenie na uprawę tytoniu. 
poz. 138 i wart. 14 dekretu z tejże daty, Dz. P. P. 
P. N'2 13 poz. 139-w?ględnie w rozporządzeniu Rady Uwolnienia osobiste. 
Ministrów z c;lnia 28 września 1922 r., Dz. U. R. P. § 7. 
N2 8~ poz. 814)i (Poz. 75 lit. a) austr. taryfy należytościowej: art. 8, 25 

21) <fatyc.:z.ące spraw, należących do zakresu i 40 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N2 14 poz. 145, 
d~i?lł~mia Mini~terSitwa Pracy i · Opieki Społecznej, art. 1 u~tawy z dn. 24 marca 1923 r., Dz. U. R. P. N9 44 poz. 296)
oraz urzędów podwładnych mu; Od pplat, unQrmowanych w dziale I przepisów 

22) do~yczące spraw, należących - do zakresu niniejszych są zwolnione: 
Qziąłania in~truktora stow~uzyszeń przemysłowo-rze- 1) Państwo Polskie oraz polskie zakłady pań-
rpjęślniczych; stwowe będące odrębnemi osobami prawnemi; 

2) związki samorządne, mające siedzibę na ob-
, 23) pocIania w sprawie pożyczek ulgowych dla szarze Rzeczypospolitej; 
drobnych pr;zęmys!QwcQW, -rzemieślników, ich orga- 3) . kościoły i gminy wyznaniowe przez Państwo 
nizacji wytwórczych oraz przemysłu lugowo-domo- Polskie uznane; \ 
wego (art. 2 ustawy, z dn. 30 maja 1919 r., Dz. P. 4) fundacje, zakłady i zrzeszenia, prawnie ist
P. P. N!! 44 poz. 314 oraz art. 2 IJstawy z dn. 17 gru- niejące, jeżeli siedziba tych instytucji znajduje się 
dnia 1920 r., Dz. U. R. P. z 1921 r. N!! 4 poz. 16); na obszarze Rzeczypospolitej. a za cel mają wyląs;:z-

24) wnoszope do Komisji Pąństwowego fundu- nie działalność dobroczynną albo naukową, oświp -
szu Mieszkaniowego lub je~o organów (art. 9 ustawy tową, kulturalną lub religijnąi uwolnienie to dotyczy 
z dn. 1 sierpnia 1919 r., Dz: U. R. P. NQ 72 poz. 424); również podań o legalizację . 

2~) dc;>tyczące czynów, zagrożonych karą w ko- 5) osoby, które do podania załączyły świadec-
dę~sie j{arny'm ąlbo W prz;episach administracyjnych two ubóstwa, jeśli urząd, do którego podanie wpły
lub skarbowych - w szczególno~ci też występków nęło, uznał złożone świadectwo za dostateczne. 
j wykroczeń służbowych (art. 66 ustawy z dn. 17 lu
tego 1922 rIO Oz, U. R. P. NQ 21 poz. 165); 

26) podania w sprawach, unormowanych rozpo
rządzęniem z dn. 13 lipca 1920 r. w prze~miocie 
nabyclą i utr~ty ol:lywatelstwa polskiego w myśl 
art. 91 traktatu wersalskiego (Dz. U. R. P. z 1920 r. 
N!! 57 poz. 358) oraz rozporządzeniem z dn. 11 czerw
ca 1921 L W przedmi0cie nabycia i utraty obywa
łel~twa PQI!iikiegQ na zą~ad4ie art. VI traktatu pokoju 
mi~dzy PQI!?ką ą RO:;ją i ~krainą, podpisanego w Ry
dze (D:Z. IU, R. P. z 1921 r. Ne 59 poz. 375); 

§ 8. 
(flirt. 9 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. N2 14 

poz. 145). 
fundacjom, zakładom i zrzeszeniom, ktore rn~ją 

na celu działalność, określoną w § 7, jeżeli ich sie
dziby znajdują się zagranicą, może być przyznane 
uwolnien ie osobiste decyzją Ministra Skarbu. 

§ 9. 
(Rrt. 10 dekretu z df.l. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. }\fe 14 

poz. 145). 
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Jeżeli jedno i to samo podanie wniosły dwie 
lub więcej osób, przyczem niektóre tylko są zwol
nione od opłaty, to osoby nieuwolnione obowiązane 
są solidarnie do uiszczenia całej opłaty. 

Uiszcżenie opłaty. 
(§§ 21 i 22 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. , Dz. P. P. p' 

N2 14 poz. 145; art. 8 ustawy z dn. 24 marca 1923 f., Dz. U. R. p. 
JIe 44 poz. 296). 

\ § 10. 
Opłatę stemplową od podania należi- o ile 

§ 11 nie postanawia inaczej -uiścić za pomocą znacz
ków stemplowych. Petent winien mianowicie na 
pierwszej stronicy podania, a w razie wni~sienia 
w dwu lub więcej egzemplarzach, na pif:~rwszej stro
nicy jednego egzemplarza, nakleić znaczki stempfowe, 
których wartość równa się sumie opłat, należących 
się od wszystkich arkuszy i wszystkich egzemplarzy, 
tudzież od odpisów podania oraz od wszystkich za· 
łączników. 

§ 11. 
Jeśli kwota należna od wszystkich arkuszy 

i wszystkich egzemplarzy, tudzież od odpisów poda
nia oraz od wszystkich załączników wynosi więcej 
niż 60.000 marek, to można ją uiścić bądź znaczka
mi stemplowemi, w sposób wskazany w § 10, bądź 
,przez wniesienie gotówką do kasy skarbowej. 

Kwotę należną przy podaniu o zezwolenie na 
niezamykanie lokalu publicznego (poz. 6) należy 
uiścić gotów,ką. 

Uiszczenie gotÓwką przy podaniach, przy któ
rych kwota należna nie prz~wyższa 60.000 mk., jest 
dopuszczalne tylko w braku znaczków stemplowych. 

§ 12. 
W razie uiszczenia gotówką (§ 11) kasa skar

bowa umieszcza pokwitowanie na podaniu. Na żą
danie petenta należy mu wydać osobny kwit kasowy; 
w takim razie jednak kasa nie umieści potwierdzenia 
odploru na podaniu, a petent obowią'zany jest kwit 
kasowy na podaniu nakleić. I 

. § 13. 
Jeżeli osoba, która wn iosła podanie, żąda po

kwitowania z przyjęcia podania, to pokwitowanie ta
kie (obejmujące: imię i nazwisko lub firmę petenta, 
krótką treść podania oraz kwotę, uiszczoną tytułem 
opłaty) będzie wydane przez urzędnika , przyjmują
cego podanie. Pokwitowanie to podlega osobnej 
opłacie w kwocie 1.500 mk., która winna być uisz
czona przez naklejenie znaczków stemplowych na 
tern pokwitowaniu i skasowaniu ich w sposób, po
dąny w ustępie pierwszym § 14. 

§ 14. 
Urzędnik biura podawczego WiOlen w razie 

uiszczenia opłaty za pomocą znaczków stemplowych 
(§ 10) skasować te znaczki, jeśli nie nasuwa się po· 
dejrzenie, iż je podrobiono l lub przerobiono albo 
zdjęto z innego papieru. W celu skasowania należy 
albo: 

a) na każdym znaczku stemplowym wycisnąć 
p ieczęć urzędową w ten sposób, aby część 
pieczęci znajdowała się na , znaczku, część 
zaś poza nim 'na papie rze, albo 

b) ka żdy znaczek s te mplowy p rzekreślić na krzyż, 
bądź atramentem. bądź za pomocą pieczątki 

(kasownika) w ten sposób, aby końce linji 
znajdowały się na papierze, poza znaczkami 
stemplowemi. I 

O ile przyjęcie podania lub otwarcie koperty, 
w której ono się mieśc i, następuje pofa biurem po
dawczem, kasuje zn aczki stemplowe urzędnik, przyj
mujący poda nie, lub otwierający kopertę, albo, urzęd
nik przezeń upoważniony. 

Znaczki stemplowe, skasowane w sposób po
dany w poprzednich dwóch ustępach, ulegają ponow
",emu skasowaniu za pomocą wypisania daty atra
mentem na znaczkach p rzez urzędnika, któremu po
ruczorio załatwienie podania, 'lub przez urzędnika 
przezeń upoważnionego-z wyłączeniem jednak urzęd
nika biura podawczego (ustęp 1 niniejszego paragrafu). 

§ 15. 
Celem uiszczenia opłaty od podania, . wniesio

nęgo w drodze tęlegraficznej. winien petent nakleić 
znaczki stemplowe odpowiedniej wartości na blan
kiecie mieszczącym odnośny telegram. 

Urząd, przyjmujący telegram, uzupełnia tekst 
telegramu, umieszczając po podpisie nadawcy uwą-
gę: "Stempel . . ..... Mk. " 

Urząd, przyjmujący telegram, kasuje znaczki 
stemplowe, odciskiem stempla kalendarzowego. 

Urzędy, powołane do przyjmowania telegrarl1ów. 
nie odmawiają przyjęcia telegramów nieostemplowa
nych. Nie jest też ich rzeczą badać. czy poszczeg'ól
ne podanie telegraficzne podlega opłacie i w jakiej 
wysokości . Mają jednak przy te legramach, zawiera
jących poda nia, wystosowane do · urzędów państwo
wych, a niezaopatrzonych w znaczek stemplowy, 
zwrócić uwagę nadawcy, że podanie 'odnośne - 'jeśli 
podlega opłacie-nie będzie załatwione. O i1eby na
dawca mimo tej uwagi nie chciał zaopatrzyć telegra
mu w znaczek stemplowy, urząd przyjmujący tele
gram stwierdzi to, umieszczając po podpisie nadaw
cy uwagę: ."stempla odmówiono". 

Uwagi, wymienione vr ustępach drugim i czwar
tym niniejszego paragrafu, mają być telegrafowane 
narówni z tekstem właściwym. Przy obliczaniu ilości 
wyrazów celem ustalenia na leżności za telegram. wli
cza s ię również wyrazy, z których składają się wspom-
niane uwagi. ' 

Skutki nieuiszczehia opłaty. 
(§ 81 ustępy pierwszy i , drugi austr. ustawy należyto

ści owej z dn. 9 lutego 1850 L. austr. Dz. u. p. N~ 50; , art.: 24 
i 25 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r .• Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 145). 

.§ 16. . " 

Jeśli podanie, podlegające opłacie, wniesiono 
bez uiszczenia opłaty lub jeśli uiszczono ' ją niedo
statecznie, to podanie pozostawia się bez · biegu, aż 
do zupełnego uiszczen ia opłat y-o ile nie zachodzi 
przypadek, przewidziany w § 17. 

Jeśli wniesienie podania st<;lnowi czynność, dia 
której ustanowiony jest termin prekluzyjny, to ter
min ten uważać się będzie za zachowany tylko w' ra
zie u iszczeni a opłaty przed upływem ,czasokresu, wy
znaczonego w myśl § 20. 

§ 17. 
'Je ś li w razie n ieuiszczenia lub hiedostateczne

go uiszczeni a opłaty Z8 załatwieniem podania prze
mawiają wzgl ędy pu bl iczn e, to urząd, do którego 
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podanie WnIeSIOnO, może załatwić podanie o tylę, 
o ile tego wymaga intęres publiczny. 

Postępowimie w razie nieuiszczenia opłaty. 
. (§ 81 us'tęp pierwszy oraz § 93, punkt 2, austr. ustawy 

należytościowej z dn. 9 lutego 1850, austr. Dz. u. p. N2 50; 
art. 21, 24, 25 i 40 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. P. 
N2 14, poz. 145). ' . . 

§ 18. 
I , Jeśli podanie, wniesione bez uiszczenia opłaty, 

nie podlega opłacie (§§ 6 do 8 przepisów niniejszych, 
. jak również vi razie zastosowanIa uwagi 2 lub 4 do 
części pierws;zej taryfy), urzędnik, któremu poruczo
no załatwienie podania, winien na podaniu lub na 
referacie załatwienia umieścić odpowiednią uW<;lgę 
i swój podpis. 

W razie zastosowania § 17 należy umotywować 
( w tej samej formie, jakie względy publiczne przema
wiają za załatwieniem podania. 

§ 19. 
Jeśli podanie, podlegające opłacie, wniesiono 

· bez uiszczenia opłaty, : lub jeżeli uiszczono ją niedo-
· statecznie (a nie zachodzi przypad~k, przewidziany 

w § 17), to urząd, do którego takie podanie wpły
nęło, wzywa petenta lub jednego z petentów do 
uiszczenia opłaty. W tym celu urzędnik, któremu 

. poruczono załatwienie podania, umieszcz,a na po-
· da·niu uwagę "Kancelarja wezwie ...•.•.•. . .. 
w • • . . . . . . do uiszczenia opłaty . . . • . . mk.". 

Kan'celarja sporządza wezwanie na druku w for
mie k,arty pocztowej, ułożonym według załącznika 

,2 i wysyła je pocztą, jednak bez uiszczenia opłaty 
pocztowej (art. 6 rozporządzenia z dn. 5 września 

: 1919 r., Dz. U. R. P. N2 78 poz. 442), poczem umiesz
· cza poniżej polecenia uwagę "Wysłano dnia ...•. 

n . . . . . . . . 
. f\dresat winien przy odbiorze zawiadomienia 

uiscić pojedyńczą opłatę pocztową, według taryfy 
· .ogólnej. Jeśliby odmówił uiszczenia, to poczta zwraca 

pismo jako niedoręczone urzędowi wysyłającemu, 
· który ma pismo to przechować przy podaniu. 
· . W razie dodatkowego uiszczenia opłaty kance-
larja notuje na podaniu datę dostarczenia znaczków 
stemplowych lub nędes!ania kwitu kasy skarbowej 
i kasuje znaczki stemplowe w sposób, wskazany 
w § 14, ustępie pierwszym, względnie nakleja kwit 
Rasowy na podaniu. Urzędnik, któremu poruczono 
załatwienie podania, kasuje znaczki stemplowe w spo
sób, wskazany w § 14 ustępie ostatnim. 

§ 20. 
Jeśli wniesienie podania stanowi czynność, 

dla której ustanowiony jest termin prekluzyjny (ustęp 
drugi § 16), to należy w wezwaniu do uiszczenia 
opłaty (§ 19) wyznaczyć termin, który ma wynosić 
najmniej miesiąc, licząc od dnia, w którym wezwa
nie wysłano. Urzędnik, któremu poruczono załatwie· 
nie podania, winien udzielić kancelarji odpowiedniej 

. wskazówki. 
Środki prawne. 

§ 21. 
(§ 77 3ustr. ustawy należytości owej z dn. 9 lutego 

, 1850. f., au str. Dz. u. p. N2 50; art. 26 dekretu z dn. 7· lutego 
1919 r., Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145; nr!. 9 i 12 ustawy z dn 
31 lipca 1919 r. Dz. P. P. P. N265 • .-oz.391). \ 

Zwrotu opłaty od podania lub załączników 
uiszczonej nienależnie - bądź przy wniesieniu poda
nia, bądź przy uiszczeniu dodatkowem (§ 19)-można 
żądać w ciągu lat trzech od dnia uiszczenia. 

Decyzja należy do zakresu dzialania tej władzy 
skarbowej pierwsz~j instancji, powołanej do załatwią
nia spraw opłat stemplowYl!:h w ogóle, w której okrę
gu ma siedzibę urząd, do którego odnośne podanie 
wpłynęło. 

Przeciw wezwaniu, określonemu w §. 19, nie słuźy 
w razie nieuiszczenia opł~ty żaden środek prawny . 

II. OPŁATY OD ŚWIRDECTW URZĘDOWYCH. 
Przedmiot. 

§ 22. 
(art. 1 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. Dz. U. R. P. N244, \ 

poz. 296). 
Zaświadczenia, wydawane stronom w ich spra' 

wach prywatnych przez urzędy państwowe - z wy
jątkiem sądów i urzędóo/ wymiaru , sprawied1iwości
podlegają opłatom, wymienionym w cz~ści trzeciej 
załączonej taryfy. 

\ 

Uwolnienia od opłaty. 
§ 23. 

(poz. 75 .t. 3 oraz poz. 117 lit. m taryfy naleiytoŚCio
wej austr.; § 4 punkt f pruskiej ustawy o opiatach stem
plowych; art. 25, 34 i 37 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., 
Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145; art. 1 ustawy z dnia 24 marca 
1923 r. Dz. U. R. P. 44, poz. 296). . 

Opłacie w myśl '\ prZepisów niniejszych nie podle
Igają świadectwa: 

1) których pos,iaBanie nakazane jest przez obo
wiązujące przepisy ze względów publicznych (np. wy
mienione w § 9 rozporządzenia z dn. 30 stycznia 
1922 r. w przedmiocie zwalczania wścieklizny, Dz. O. 
R. P. N2 10, poz. 79; tymczasowy dowód osobisty, 
przewidziany rozporządzeniu Ministra Spraw We
wnętrznych z dn. 30 listopada 1918 r., Monitor Pol-
ski N2 223 i t. p.); . 

2) wydane celem załączenia do podań, wymie
nionych w § 6, z wyjątkiem' wymienionych w punk
tach 11, 12 i 20 § 6; 

3) wydane na żądanie urzędu państwowego lub 
zakładu państwowego, będącego odrębną osobąpra
wną lub związku samorządnego, m~jącego siedzibę 
na obszarze Rzeczypospolitej - jeśliby opła~a miała 
być poniesiona ze Skarbu Państwa Polskiego lub 
z majątku zakładu państwowego albo związku samo
rządnego; 

4) szkolne; 
5) . świadectwa (w szczególności też kopje i wy

ciągi), wydane na podstawie operatów pomiarowych 
( katastralnych); (uwolnienie to nie ma jednak wpływu 
na obowiązek uiszczenia opłat, przewidzianych w usta
wie austrjackiej z dn. 23 maja 1883 r., austr. Dz. u. 
p. N2 83 względnie w ustawie pruskiej z dn. 8 lute-
go 11 867 r., Zb. Ustaw pruski,ch str. 185); . 

6) wydawane w postępowaniu, dotyczące m na
bycia i utraty obywatelstwa polskiego, w myśl prze
pisów powołanych w punkcie 26 § 6 przepisów ni-
niejszych; , ' 

7) wydawane osobom, które pozostają ·Iub po
zostawały na służbie Państwa lub związków samo
rządnych, oraz członkom rodzin tych osób-w spr~
wach, dotyczących sto~lIl1ku służbowego; 

\. 



\ . 

484 Oziennik Ustąw. POz. 298. N~ 44.-

8) szczepienia osPy; Środld prawne. 
9) Qbóstwa; 

§ 28. 10) wydane osobom, któ re przedstawiły sWla-
dec:two ubóstwa, j eśl i u rząd wydający świadectwo, (§ 77 austr. ustawy należytości owej z dn· 9 lutego 18~{) rr 

ł ł d d austr. Dz. u. p. N2 50: art. 26 i 37 dekretu z dn. 7 lutego 
u~na z ożony owó ubQstwa za dostatęczny; 1919 r., Dz. P. p. P. N2 14, PO? 145; aft. 9 i 1~' I,Ist~wy zen . 

. 11) wyqawc:me przez urzędy pańsiwowe , spra- 31 llpca 1919 f' , Dz. P. P. P. N2 65, poz. ]91). -
wujące zarząd majątkiem państwowym lub prywatn ym, Co do zwrotu opłaty, uiszczonej od świadę~twa 
o ile dotyczą bezpośredn io eksploa tacji tego majątku; nienależnie , stosuje się odpowiednio § 21. 

12) patenty na wynalazki ocaz św i adectwa ochron- ' Przeciw odmowie wydania świadectwa z powo-
ne co do wzorów rysunkowych, modeli i znaków du niezłożenia opłaty nie służy żaden środek prawny. 
towarowych; - Ó 

13) zezwolenie na urządzenie przedstawienia HI. PODf\NIf\, WNQSZONE DO URZ!;D W ' 
amatorskiego, jeś li z ach odzą warunki , wymienione Sf\MORZF\DOWYCH ORf\Z ŚWIf\DECTWf\ 
W punkcie 33 § 6 p rzepisów niniejszych oraz zezwo- WYDf\Wf\NE PRZEZ Tf\KIE URZĘDY. 
lenia na u rządzen i e wykładu publ icznego; § 29. 

14) zezwolenia na up rawę tytonfu. (I1rt. 30 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r" Dz. P. P. P. 
Uwolnienia od opiaty, przewidziane w paragra- N2 14, poz. 145; art. l, punkt 6 ustawy 2 dn. 7 kwietnia 1922 r., 

fie niniejszym pod LL. 2, 3, 6 i 7, nie odnoszą się Dz. U. R. P. N~ 38, poz. 315). 
do duplikatów, odpisów i wyciągów (poz. 16, 17 Podania, wnoszo ne do władz i I,lrządów sarno~ 
i 18 taryfy). , rządowych w sprawach, należących do własnego lub 

§ 24. 
, (f\rt. 36 dekr~tu z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. P. P. p. N2 14. 

poz. 145). 
, W przypadkach, określonych w punktach l, 2, 
3, 6 i 10 art. 23 ma urząd, wydający świadectwo, 
uwidocznić na niem powód uwolnienia od opłaty. 

§ 25. 
(f\rt. 35 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. OZ. P. P. P. N!l 14, 

po%. 145). . 
Jzś!i świadectwo, określone w punkcie 2 § 23, 

ma być użyte nie według przeznaczenia pierwotne
go, to należy pr;:ed tern użyciem uiścić opłatę, prze
Widzianą w taryfie (w sposób, określony w § 27). 

Uis2;tzeuie opłaty. Sk~tki nieuiszczenia. 
(§§ 66 i 67 austr. lista wy należytościowej z dn. 9 lutego 

1850 r .• austr. Oz.' u. p. ,N';? ~O: art. 21 , 24, :a i 37 dekretu z dn. 
7 lutęgo 19i9 r., Dz. P. P. P. N2 14, poz. 145). 

§ 26. 
Opłate: od świadectw, wymienionych w pozy

cjath 11, Ha, 12, 13a, '15 załączonej taryfy, należy 
uiścić gotówką w kasie skarbowej; opłatę zaś od 
świadectw, wY\l1ienionych W pozycjach l3b, 14 oraz 
16 do ~O, taryfy, przez dostarczenie urzędowi znacz
k,6w ~templowych. 

Pr?ed dostarczęniem kwitu z uiszczenia opłaty 
99tówką względnie znaczków stemplowych dostatecz
nęj wartości, nie może nastąpie; wydanie świadectwa. 
W razie zastosowania punktu 10 § 23, ma urząd, 
wydający świadectwo, zostawić w aktach_ notatkę, wy
j~śniają<;;ą z jakich motywów 4zoał ~łożony dowód 
ubóstwą za dostate!;!?:ny, Również całkowite lub czę
~ciowe ~wolnienie od opłaty na podstawie uwagi 1, 
~ ll,ll,> 3 do części trzeciej taryfy winno być urno
tywowanę. 

Urząd wydający świadectwo, ma kwit z uiszcze
nhl opłaty gotówką . przechować w swych aktach. 
@ znac;z.ki stemplowe nakleić na świadectwie i skasować. 

§ 27. 
Dodatkowe uiszczenie opłaty w przypadkach, 

Qkreślonych w § 25 następuje przez naklejenie znacz
ków ' stemplowych na świadectwie i skasowanie ich 
(§ ~6) przez urząd, I<tóry wydał świadectwo lub wobec 
którego ono ma być użyte. 

poruczonego zakresu działania gmin lub innych 
związków samorządnych, nie podlegają opłacie oa 
r?:ecz Państwa. ' . _ 

To samo dotyczy, św'iadectw, wydawanych przei!:' 
takie władze i urzędy. . 

IV. WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW NINIEJSZYCH. 
(art. 28 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. Dz. U~ ~. .p. 

N2 44 poz. 296). 
§ 30. :~ 

Działy I i III przepisów niniejs?:ych (§§ t po 21 
oraz 29) wchodzą w życie n<;l całym obszar4!e ~e
czypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej qęśc;j wo
jewództwa śląskiego, w dwa tygQdnie po ogłoszeniu 
ustawy z dnia 24 marca 1923 -r., w przecI!Tlio~i~ wy~ 
równania opłat stemplowych oraz podatków: spąQ· 
kowego i od darowizn (Dz. U. R. P., N2 44 paz. 296). 

Dział I ma zastosowanie do podań, wniesiQ
nycn od dnia wejścia w życie tego dziąłu. DQ po
dań, wniesionych przed tym dniem, c;hoćby do: tego 
dnia nie :1;alatwionych, stosawanę pędą pr;!:ępi$y 00-
tychczasowę,-a to także wówczas, gdy podenię 'wnlę
~iol'lo bez uiszczenia opłaty lub jeśli opłatę uiszczo
no niedostatecznie. 

§ 31. 
Dział II przepisów ninieis~ych (§§ 22 do~a) 

wchodzi w życie na cąłyrn obs,zarz;e RzeczYPosP9litęj 
z wyjątkiem górnQśląski~j q~ści województw@ Ś!.;;~ 
ski ego zasadniczo w dwa tygodnie pę o~łoszeniu 
ustawy z dnia 24 marca 1923 r., w przedmiocie wy
równania opłat stemplowych oraz podatków: spad
kQweeo i od darowizn (Dz. U. R. P. N2 44 p6z. 296). 

Dział II be:dzię! stosowany zasadniczo do świ@
dedw, których data nie jest wcześniejsĘa niż di!ień 
wejś<;ia w życie tego działu. Do odpisÓW i wyciągów, 
sporządzonych przez urząd, a niezaopatrzonyeh w za
świadczenie zgodności z pierwopisem, stosują się 
odnośne postanowienia działu II, Jeśli odpis lub wy
ciąg wydano stronie po wejściu w życie tego qziału. 

Przepisy działu II, o ile dotyczą aktu zezwole
nia na zmianę nazwiska (poz. 12 załączonej taryfy) 
be:dą stosowane do wszystkich spraw zmiany na
zwiska, niezałatwionych prawomocnie w dniu ogło
szenia powołanej ustawy z dnia 24. mareą 192J-- r. 
(Dz. U. R. P. N!! 44 poz. 296). 

" 

~ . 



-,. 

i 

N'2 44. Dziennik Ustaw. Poz. 2gB. 485 
jn _. • f 

Załącznik l do §§ 1 i 22 rozp. Min. Ska 
z dn. 24 kwietnia 1923" r. poz. 298. 

f Taryfa opłat st~mplowych od podań, załączników do podań oraz od świadectw 
urzędowych. 

CZĘŚĆ PIERWSZR: Podania. 

l 2 \ 
~ } , , I - 3 4 ,-
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'g: P r z e d m i o t N 

Wysokość 
, 

opłaty (j W fi G • o 
C. m a rek 

~~--------------------------+---------~--------------------------
1 Podania o zezwolenie na nabycie nie-

ruchomości przez obcokrajowca (ustawa ' 
z dnia 24 marca 1920 r., Dz. U. R. P. 
N2 31 poz. 178) • • • • • • • , • 

1. Do pozycji 1 do 9: 

250.000 

----I-------------------------------~----------I 

Stawki, wymienione przy pozycjach 
1 do 9, odnoszą ~ię do pierws~ego ar
kusza podania. Każdy arkusz ńastępny 
podlega opłacie stemplowej w kwocie 

2 Podania o zatwierdzenie statutu lub 
zmiany statutu spółki akcyjnej. lub ko
mandytowo-akcyjnej • . , , • • • 

3 Podania: 
a)' o zezwolenie na prowadzenie przed

siębiorstwa zarobkowego (koncesję) -
o ile chodzi o przedsiębiorstwa, przemy
słowe, należące do I, II lub III kategorji 
podatku przemysłowego albo o przed
siębiorstwa handlowe kategorji I lub II. 

b) o zezwolenie na prowadzenie przed
siębiorstwa zarobkowego (koncesję)
o ile chodzi o przedsiębiorstwa, niewy
mienione w punkcie a) .niniejszej pozycji; 
lub o spółdzielnie • • . •• . • • . 

ej zawierające przepisane ustawą prze
mysłową zgłoszenie przedsiębiorstw3, do 
którego prowadzenia nie jest wymagane 
zezwolenie •..• ..,.. 

4 Podania o zezwolenie na urządzenie 
lub zmianę instalacji, potrzebnej do wy
konywania przedsi<::bi.orstwa zarobkowe
SlO ~ jeśli załatwienie pod'ania wymaga 
óględzin na miejscu: 

. a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
przemysłowe, należące do I, II lub III 
kategorji podatku przemysłowego albo 
o przedsiębiorstwa handlowe kategorji 
I i II .. .... , . . 

b) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
innego rodzaju. .. .•. 

250.000 

250.000 

50.000 

250.000 

50.000 

3.000 mk.; przy podaniach jednak, wy
mienionych w punktach a), b) pozycji 8, 
opłata od arkuszy następnych wynosi 
po 500 marek. Takiej samej opłacie po 
3.000 mk. względnie 500 mk. podlega 
każdy arkusz drugiego i dalsf:ych egzem
plarzy podania, wniesionego w dwóch 
lu~ więcej egzemplarzach - jak również 
każdy arkusz odpisów podania, wniesio
nych wraz z egzemplarzem oryginalnym. 

Za jeden ąrkusz uważa się papier, 
którego powierzchnia po jednej stronie 
nie przewyższa 1750 cm.2, Niecały ar

" lmsz liczy się za cały, 

2. Do pozycji 3: 

Jeśli do podania, wymienionego w po
zycji 3, załączono świadectwo ubóstwa,' 
które zdaniem władzy, powołanej :do za
łatwienia nie uzasadnia zupełnego uwol
nienia od opłaty (§ 7, punkt 5 Przepi
sów w przedmiocie opłat stemplowych 
od podań oraz od świadectw urzędo
wych), ale stwierdza niemożliwość uisz
czenia w pełnej kwocie, to władza za
łatwi podanie za uiszczenie opłaty, prze
widzianej w pozycji 9. 

3. Do pozycji 4: 

Przepis zawarty w pozycji 4 nie zmie
nia obowiązujących przepisów, w myśl 
których koszty oględzin mają być zwró
cone władzy państwowej. 
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2 3 4 

Przedmiot 

Wysokość 

opłaty 

m a rek 

u W 1\ G I 

--..: . 

5 Podania o zezwolenie na wykonywa-
nie poszczególnych czynności zarobko
wych, np. na urządzenie widowiska, kon
certu, wystawy, zabawy, loterji fantowej 
i t. p... ......... . 35.000 

4. Do poz. 7: 

Minister Spraw Wewnętrznych może 
zwolnić w całości lub w części od opłaty 
wymienionej w pozycji 7, w wypadkach, 

---- '----------------------------------I------------~ .. I 
w których uiszczenie w pełnej kwocie 
byłoby ze względu na stosunki mająt- ' 
kowe petenta Qiemo~iwe lub bard.zo 6 Podania o, zezwolenie na niezamyka-

nie lokalu publicznego (restaurpcji i t. p.) 
mimo nadejścia pory wyznaczonej zarzą
dzeniami policyjnemi . • . • . . • 

7 Podania o zezyvolenie na zmianę na-
zwiska . . .. .. .... 

trudne. .. 

1,000.000 

250.000 

----·~· ----------------------------------I-------------I 

f 
8 Podania, któremi petent żąda zmiany 

decyzji, wydanej w przedmiocie daniny 
publicznej' (podatku, -opłaty, cła); jeśli 
suma sporna: 

a) nie przewyższa 100.000 marek. 

b) przewyższa 100.000 marek, a nie 

1.000 

przekracza 1,000.000 marek. • • • • 3.000 

c) przewyższa 1,000.000 marek. 

Podania, niewymienione pod pozyc
jami 1 do 8 z wyjątkiem zwolnionych 
od opłaty stemplowej w myśl § 6 Prze
pisów w przedmiocie opłat stemplowych 

. od podań oraz od świadectw urzędowych 

15.000 

15.000 

l 
\ 

----~-----------------------------~-----------~ ł I 

lO 

ł 

.' 

cZĘŚĆ DRUGA: Załącz.niki do "p'odań. 

Załączniki do podań, podlegających 
opłacie stemplowej: 

a) do 'podań, wymienionych w pun
ktach a, b pozycji 8. • • • • • • . 

, 
500 1. Opłatę od załącznika należy uiścić : 

od każdego bez względu na to, czy załącznik jest 
załącznika bez dukumentem oryginalnym czy odpisem · 
względu na ilość oraz czy od pisma. stanowiącego za-

arkuszy_ łącznik, uiszczono już poprzednio jaką-_11 ________ 1 kol wiek opłatę skarbową. 

3.000 2. Świadectwo ubóstwa, n.awet w ra-b) do podań innego rodzaju • \ . 
od każdegozie' z~łączenia ' dó pod'an{? . podlegające

załącznika bez go opiacie stemplowej, zwolnione jest 
względu na ilość od opłaty, przewidzianej w pozycji 10. 

arkuszy. 

~---I~-------------------------------I------------I 
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CZĘŚ'ć TRZECIf\: Świadectwa urzędow~. ___ 

~--'~----------~~----------~----'-3----~------------~4----~------~ , 2 1 

t'tl 

'u 
>. 
N 
o , O-

11 . ' 
'. 

Przedmfbł 

• 
I 

ł\kt nadania obywatelstwa polskiego 
(art. 8 i 9 ustawy z dn. 20 stycznia 1920 r • 
Dz. U. R. P. N2 7 poz. 44, oraz art. 14 

- rozporząd;z:eryia z dn. 7 czerwca 1920 r., 
, pz. U. R. P. N2 5,2 p.oz. 320) • • • • 

Wysokość 

opłaty 

m a rek 

350.000 

---1---------------------------1----------1 
l1-a ł\kt zezwolenia 'na nabycie nierucho-

mości przez obcokrajowca • • . • • 

12 ł\kt zezwolenia na zmianę nazwiska. 

13 Świadectwa zawierające zezwolenie 

, 14 

I 15 

16 

na prowadzenie przedsiębiorstwa za
robkowego (dokumenty koncesyjne): 

a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa 
przemysłowe, należące do I, 1\ lub JIl ka
tegorji podatku przemysłowego alb~ 
o przedsiębiorstwa handlowe kategorJl 
I lub II • • • • • . • • • • . • 

h) o ile chodzi o przedsiębiorstwa in· 
nego rodzaju lub o spółdzielnie • • • 

Świadectwa, zawierające zezwolenie 
na wykonywanie poszczególnych czyn
ności zarobkowych np. na urządzenie 
widowiska, koncertu, wystawy, zabawy, 
loterji fantowej i t. p.. • • • • • 

Świadectwa, zawierające zezwolenie 
na niezamykanj~ lokalu publicznego'-(re· 
stauracji i t. ,p.) mimo nadejścia pory, 
wyznac,zonej zarządzeniami policyjnemi. 

Duplikat (t. j. drugi lub dalszy eg'zem
plarz dokumentu uIzędowego, wydany 
przez ten sam urząd, od kt.órego po~ho
dzi egzemplarz pierwszy-rownobrzmlący 
z egzemplarzem pierwszym i zaopatrzony 
w podpis równorzędny). 

5,000.000 

1,500.000 

250.000 

50.000 

35.000 

5,000.000 

7.000 
od każdej 

stronicy całej 
lub zaczętej 

--'~·-~-------------------------------I------------I 
17 

" 18 

l' 

Odpis' lub wyciąg, sporządzony przez 
urząd, bez względu na to, czy urząd za
świadczył zgodność z pierwopisem czy nie. 

I • 

Odpis lub wyciąg, sporządzony przez 
stronę, a zaopatrzony przez urząd w po
św'iadczenie zg'odności z pierwopisem. 

7.000 
od każdej 

stronicy całej 
lub zaczętej 

3.000 
od każdej 

stronicy całej 
lub zaczętej 

UWf\GI' 

1,. Do pozycji 11: 

Władza nadająca obywatelstwo może 
zwolnić w całości lub w części od opłaty 
stemplowej w przypadkach, w których 
uiszczenie opłaty byłoby ze względu na 
stosunki majątkowe petenta niemożliwe 
lub bardzo trudne_ Minister Spraw We
wnętrznycb może zwolnić od tej opłaty 
w całości lub w części również w innych 
przypadkach, zasługujących na szczegól
ne uwzględnienie. 

2. Do pozycji 12: 

Minister Spraw Wewnętrzny~h może 
zwolnić w całości lub w części od opłaty, 
wymienionej w pozycji 12, w prz-ypad-I 
kach, w których uiszczenie w pełnej kwo- , 
cie byłoby ze względu na stosunki ma
jątkowe petenta niemożliwe lub bardzo 
trudne. 

3. Do pozycji 13: 

Od świadectwa zawierając~o kon
cesję do prowadzenia domu bankowego · 
lub kantoru wymiany, należy zamiast 
opłaty, wymienionej w pozycji 13, ni
niejszej taryfy, uiścić opłatę prze'llidzianą 
wart. 5 ustawy z dn. 23 marca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 30 poz. 175). 

Jeśli do podania, wymienionego w po- I 
zycji 3, załączono świadectwo ubóstwa, 
które zdaniem władzy, powołanej do za
łatwienia, nie uzasadnia zupełnego uwol
nienia od opłaty przewidzia nej w po-

' zycji 13 (§ 23 punkt 10 Przepisów w-przed
miocie opiat stemplowych od podań 
oraz od świadectw urzędowych), ale 
stwierdza niemożliwość uiszczenia w peł
nej kwocie, to władza wyda świadectwo 
za uiszczeniem opłaty, przewidzianej 
w pozycji 20. 

4, Do pozycji 16 do 18 oraz 20: 

Za jeden arkusz uważa się papier, 
którego powierzchnia po jednej stronie 
nie przewyższa 1750 cm2• Co do planów 
uważa się za jeden arkusz papier o po
wierzchni, nie przewyższającej po jednej 
stronie 3.500 cm2• Niecały arkusz liczy 
się za cały. 
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c _ t .......... 

-2 3 . 
Wysokość 

P r z e d m ł o t opłaty . 
m?lrek 

Poświadczenie własnoręczności 
pisu: 

a) Zasadniczo. 

pod- I - 2.000 ' I I co do każdego 
. podpisu. 

b) w razie równoczesnego poświad
czenia własnort:lcznośei wi~cej niż dwóch 
podpisów, umieszczonych na tym sa
mym dQkumencie. 

5.000 
~a wszystkie 

podpisy. 

2Q Świadectwa, niewymienione pod po- 15.000 
od arkusza 
pierwszego 

i 3.000 
od każdego 
arkusza na
stępnego 

zycjąmi 11 do 19-z wyjątkiem zwolnio· 
nych od opłaty stemplowęj w myśl § 23 
Przepisów w przedmiocie opłat stemplo
wych od podań oraz od świądectw urzę
dowych. 

~1_4~l ____ ~'_; _i. ~.;,~. ;-______ -I---____ 1 

Na 44~ 
. '!I"~ . J _ . fil 

4 

U W 1\ G I 

Za stronicę uważa . się jedną stronę; 
papieru, którego powierzchnia pe jednej 
stronie nie przewyższa 875 cm~. Stro
nicę nie w {:;?!łQśc;i jl:apjsąl'H~ Ii<;;~y sif; za ' 
~~łą. 

l 

• . 

Załqcznik 2 do § i9 rozp. Mln. Sk. z dnłd 
24 kwietnia 1923 r. poz. 298. • 

(Strona pierwsza). 
---........ _ ..... _ ... ___ .. _ .. ___ ... __ ........ _ .. dnia_.. _.--_______ .192 r. : 

l .. __ .. _ ....... _. 
Przy wnoszeniu opłaty należy 
przedstawić niniejsze zawiado
mienie lub powolać się na po
wyiszą liczb~. 

Przy podanilJ z daty .. M. __ ; ....... ~--- -' .-....... --._-__ 192 ..... w przed~ 
miocie _ .... __________________ _ ._-_ .• _--
brak opłaty stemplowej w kwocie_. ______ ......_e _ .• mk. 

Należy złożyć w podpisanym urz~dzie znaczki stemplowe wartości 

powyższej lub zamiast nich kwit którejkolwiek kasy skarbowej z uiszcze

nia kwoty powyższej gotówką. W przeciwnym razie podanie nie 'będzie 

~ałatwione. • 
Podpis 

(Określenie Urz~du I oddziału kancelaryjnego) 

(Strona druga). 

P. '"_ ......... _,, __ ... ~. __ .~~.-""'. _ _ .-.-.. ~ .... _,-.....,,.----.. ""',.----4 oe .... __ ..... _u_f '-
.~. __ .. ___ ..... _._. __ .... ___ ...... ___ ---_.......; ... 'a_-

---------------._ ...... _----
ul .............. __ ._ ......... ______ ._ ....... _ ............. __ .. __ 

/ 

poczta 

Orzędownie. 
Opłat~ pocztową uiści adresat. 

. 
• 


