
1 . 

Dziennik Ustaw. Poz. 359, 360 i 361. 581 

§ 1. W przypadkach, przewidzianych w ustę
pie drugim art. 2 względnie wart. 3 ustawy z dnia 
26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 89 poz. 807), 
władza skarbowa ustala wartość rzeczywistą na pod
stawie opinji stałych znawców, - tych samych, któ
rzy są ustanowieni i zaprzysiężeni przez sąd w spo
sób, wskazany w §§ 2 do 9 rozporządzenia z dnia 
24 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52 poz 476). 

§ 2. Sędzia, wyjaśniając znawcy przed ode
br~niem przysięgi cel i znaczenie czynności, do 
których go powolano (§ 7 rozporządzenia z dnia 
24 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52 poz 476) 
uwzględni również ustawę z dnia 26 września 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 89 poz. 807). 

§ 3. Znawca, który na skutek wezwania ze 
'strony władzy skarbcwej wydał opinję o wartości 
przedmiotu majątkowego celem wymiaru opłaty stem
plowej, może żądać zwrotu wydatków oraz wynagro
dzenia za pracę według zas"ad, podanych w §§ 11 
do ( 14 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 52 poz. 476). 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W: Ql'abski 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

360. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 4 maja 1923 r. 

O uzupełnieniu rozporządzenia z; dnia 13 marca 
1923 r. w przedmiocie uprawy btoniu w roku 

1923. 

Na podstawie art. 7 i 62 ustawy z dnia 1 czerw
ca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 47 poz. 409) o mono
polu tytoniowym, a uzupełniając rozporządzenie 
z dnia 13 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 31 
poz. 195) w przedmiocie uprawy tytoniu w r. 1923 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Na obszarach , położonych poza obszarem, 
wymienionym w § 1 rozporządzenia z dn. 13 marca 
1923 r. w przedmiocie uprawy tytoniu, zezwala się 
w roku 1923 niezależnie od uprawy tytoniu, doz
wolonej w myśl § 5 tegoż rozporządzenia, i bez ogra
niczeń tamże ustanowionych uprawiać rolnikom ty
toń na przestrzeni, nieprzekraczającej 10 m2• 

§ 2. Uprawa tytoniu na .przestrzeni do wyż 
oznaczonego rozmia~u podlega opłacie w wysokości 
50.000 Mk. 

§ 3. Zgłoszenia o pozwolenie na uprawę ty
toniu, dopuszczoną niniejszem rozporządzeniem, na
leży składać wraz z przypadającą opłatą u naczelni
ków gmin najpóźniej do dnia 30 czerwca 1923 r. 

Naczelnicy gmin przedłożą właściwym wdanem 
miejscu Urzędom Skarbowym Rkcyz i Monopolów, 
względnie Dyrekcjom Okręgów Skarbowych najpóź
niej do 15 lipca 1923 r. wykazy zgłaszających się 
o pozwolenie na uprawę tytoniu wraz z dowodem 

wpłacenia do kasy skarbowej opłat przypadających 
od uprawy. 

§ 4. Urzędy Skarbowe Akcyz i Monopolów, 
względnie Dyrek,:je Okręgów Skarbowych na pod
stawie przedłożonych im wykazów t dowodów uisz
czenia opłaty udzi~lą dla każdego plantatora pisem
nego pozwolenia na uprawę tytoniu. Pozwolenia te 
winny być załatwiane z jaknajwiększym pośpiechem, 
w każdym razie tak, by mogły być doręczone plan
tatorowi do końca lipca 1923 r. 

O udzielonych poz'vvoleniach należy powiado
mić właściwy organl kontroli skarbowej tudzież organ 
policji państwowej. 

§ 5. Skarb Państwa odstępuje od wykupna 
surowca tytoniowego od ptantatorów, którzy w po
wyższy sposób uzyskali pozwolenie na uprawę tyto
niu i opłacili przypadającą od niej opłatę. 

Odstąpienie bezpłatne lub odpłatne uzyskane. 
go z powyższych plantacji tytoniu osobom trzecim 
jest zakazane. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: W. Ql'abski 

361. 

Rozporządzenie Ministra Śpraw . 
Wewnętrznych 

__ z dnia 6 maja 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Zagranicznych w przedmiocie ustanowienia biur 
opcyjnych. przewidzianych art. 46 konwencji 
polsko-niemieckiej, dotyczącej Górn~go Śląska 

z dnia 15 maja 1922 r. 

Na mocy art. ~6 konwencji polsko-niemieckiej, \ 
dotyczącej Górnego Sląska (Dz. U. R. P. rok 1922, N244, 
poz. 371) oraz art. 15 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N~ 7, poz. 44) zarządza się co następuje:' 

§ 1. Do przyjmowania oświadczeń opcyjnych 
w myśl art. 46 ,konwencji polsko-niemieckiej, doty
czącej Górnego Sląska, podpisanej w Genewie dnia . 
15maja1922r.(Dz.U. R. P. N2 44 poz. 371) powołane są: 

a) w Polsce: śląski urząd wojewódzki w' Katowi
cach. Wszelako oświadczenia opcyjne mogą 
być składane także we władzach administra
cyjnych I instancji, które winny je przesłać 
śląskiemu urzędowi wojewódzkiemu; 

b) za granicą: polskie przedstawicielstwa dyplo· 
matyczne i konsulaty. 

O miejscowej właściwbści rozstrzyga zamIeszka
nie optanta, a w braku zamieszkania, miejsce jego 
pobytu. 

\ § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Sikol'ski 

Minister Sprr Zagranicznych: Al. Skrzyński 
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