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Ni 48.

Dziennik Ustaw. Poz. 329, 330, 331 i 322.

Na dowód czego wydaliśrhy F\kt niniejszy, opa·
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
W Warszawie, dnia 25 września 1922 roku.

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, revetues du Sceau de la Republique Polonaise.

F\ Varsovie, le 25 'Septembre 1922.

J. Pilsudski

J. Pilsudski
Przez Naczelnika Państwa
Minister Spraw Zagranicznych:

a.

-.

Par le Chef de I'Etat
Le Ministre des F\ffaires Etrangeres:

a.

Narutowicz'

Narutowicz

330.
Oświadczenie Rządowe
z dnia 8 marca 1923 r.

w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych,
o pomocy i opiece

społecznej,

dotyczących

podpisanej w Warszawie dn. 14

konwencji polsko-trancuskiej
października 1920 r,o ku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w myśl art. 15 konwencji polsko-francuskiej podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r., wymiana dokumentów ratyfi kacyjnych powyższej konw.encji dokonana została w Paryżu w dniu 24 lutego 1923 r.
.
Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński

§ 4. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 kwietnia 1923 r.
Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski
Ministek Skarbu: W. arabski

331.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 26 kwietnia 1923 r.

w sprawie ujednostajnienia opodatkowania wt(gla na obszarze Rzeczypospolitej.
Na zasadzi,e postanowień art. 1 i 2 ustawy
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) i art.
1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30,
poz. 183) o regulowaniu Rodatków od spożycia,
zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej zarządza się co następuje:

§ 1.

~chyla się obowiązujące

na obszarze Wo·
jewództwa Sląskiego postanowienie § 38 niemieckiej
ustawy o podatku od węgla z dnia 8 kwietnia i1917 r.
(Dz. U. Rz. Niem. str. 340), zmienionej ustawą z dnia
20 kwietnia 1922 (Dz. U. Rz. Niem. str. 378) o ile takowe ogranicza czas obowiązywania powyższych
ustaw do 31 marca 1923 r.

§ 2.

.

Wszelkie uprawnienia przewidziane w poustawach niemieckich dla Rady Związko
wej względnie Rady Rzeszy, jako też dla Kanclerza
Państwa lub Ministra Skarbu Rzeszy przenosi się na
Ministra Skarbu; uprawnienia przewidziane ,d la Rzą
du Rzeszy przenosi się na Radę Ministrów; wreszcie
uprawnienia przewidziane dla Rady Węglowej przenosi się na Ministra Przemysłu i Handlu.

wyższych

J

§ 3. Kary pieniężne przewidziane w stałych
kwotach w § 23, 25 i 28 powyższej niemieckiej ustawy
z dnia 8 kwietnia 1917Jr. podwyższa się 1000-krotnie.
Warszawa.

Tłoczono

w Drukarni

332.
Rozporządzenie Ministra Skarbu
Przemysłu i Handlu
z dnia 9 maja 1923 r.

w sprawie uregulowania podatJ<u od węgla nil
obszarze Województwa Sląskiego.
Na zasadzie art. 1 § 6 a niemieckiej ustawy
z 20 kwietnia 1922, tudzież § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z 26 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 48
poz. 331) zarządza się co następuje:

§ 1. Przewidziany w § 6 niemieckiej ustawy
z 8 kwietnia 1917 zmienionej ustawą z 30 kwietnia
1922 40% podatek od węgla. zniża sie;, począwszy ,
od 1 maja 1923 r., w naste;pujący sposób:
I. dla węgla kamiennego z kopalń Zagłębia Górnośląskiego na. . • • • • • • 35%
wartości względnie ceny węgla,
II. dla węgla kamiennego z kopalni "Silesia" na Sląsku Cieszyńskim na • • • • • 150
wartości względnie ceny węgla.

W

, § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żY·~
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dn. '
1 maja 1923 r.
. '
Minister Skarbu: W. arabski
Minister Przemysłu i Handlu: Stefan Ossowski '

Państwowej

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Ministra.

z polecenia Ministra

Oszczędności

Nl! 30130.

Sprawiedliwości.

