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oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i woł
kowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P . ., 
N2 10, poz. 70) zarządza się w okręgu sądu apela
cyjnego w Lubli ie co następuje: 

l 

§ 1. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej 
sądu okręgowego w Łucku powiaty: dubieński, krze
mieniecki, ostrogski, rówieński i sarneńsk i. 

§ 2. Tworzy się sąd okręgowy w Równem, 
z tymczasową siedzibą w Łucku, obejmujący powia
ty: dubieński, krzemieniecki, ostrogski, rówieński 
j sarneński. • 

§ 3. 'Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc: 
obowiązującą z df)iem 1 lipca 1923 roku. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

401. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 maja 1923 r. 

w przedmiocie zmian w wysokości opłat od pa
tentów akcyzowych ustalonych w rozporządze
niach Rady Ministrów z dnia 23 paźdz.iernika 

. i 21 grudnia 1922 roku. 

Na zasadzie postanowień art. 1 i 2 ustawy 
z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N241 poz. 248) 
i a rt. 1 oraz 3 us tawy z dnia 16 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 30 poz. 133) o regulowaniu podat
ków od spożyc i a, ZLlżycia lub produkcji na obszar ze 
Rzeczypospolitej zarządza się co następuje: 

§ 1. Na cały obszar Rzeczypospolitej rozciąga 
się moc obowiązującą podilnych w przyległym . za
łączniku postanowień art. 946, 948, 949 i 1241 ro
syjskiej ustawy a kcyzowej (Tom V Zbioru praw rosyj
skich wedł ug wydania z roku 1901 i dalszego ciągu 
z r. 1912) o pate ntach akcyzowych na fabryki i rafi
nerje cukru ze zrnianami uwidocznionemi VI punkcie 12 
ustę pu f\ § 2 ni,niejszego rozp'orządzenia. Na obszar 
Województwa S! ąskiego rozciąga się nadto moc 
obowiązującą rozporządzenia Rady JV\inistrów z' dnia 
23 października 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 95 poz. 879) 
i z dnia 21 grudnia '1 922 r. (Dz. U. R. P. N2115 poz. 1037) 
w przedmiocie rozszerzeni'} na cały o bsza r Rzeczy
pospolitej Polskiej postanowień ros. ustawy akcyzo
wej o patentach akcyzowych na fabryki trunków, wy
robów ze spirytusu, drożdży oraz na zakład y sp rze 
daży trunków, dalej na wyrób zapałek i gilz (tutek) 
pa pierosowych ze zmianami przewidzianemi w §§ 5-7 
niniet-zego rozporządzenia. 

§ 2. Ustanowione w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 października 1922 r. i § '1 takie
goż rozporządzenia z dni a 21 grudnia 1922 r. (Dz. U. 
R. P. H~Ng 95 i 115 p. p. 879 i '1037) opłaty pa ten-

to we za wyrób, przerób i sprzedaż przedmiotów pod. 
legających podatkom spożywczym ustala się w na' 
stępującej wysokości: 

Et Opłaty od patentów za wyrób 
i p r z er ó b: 

1) od gorzelń i fabryk drożdżowo-gorzelniczych: 
a) opłata zasadnicza za wypęd pierwszych 

100.000 litrów a lkoholu 1.000.000 mk. 
b) opłata dodatkowa za każde 

następne 10.000 litr. alkoholu 
2) od wytwórni drożdży praso

wanych bez pędzenia spirytusu opła
ta sta ła . . • • • • • . • . • 

I 3) od fabryk wódek i likierów: 
a) opłata zasadnicza za przerób 

100.000 " 

250.000 • 

50.000 litrów alkoholu. . • 2.000.000 III 

b) za każde dalsze 50.000 litr. 
\ alkoholu........ 2.000.000 " 
14) od rektyfikacji spirytusu: ' 
a) opłata zasadnicza za 100.000 litr. 

alkoholu surowego, przyjęte
go do magazynu dla oczysz-
czenia . . • . . . . . 

b) oplata dodatkowa za każde 
następne 10.000 litrów alko
holu surowego . . . • • 

5) od fabryk win musujących . 
6) od fabryk win owocowych, ro 

dzynkowych i winogronowych. . • 
7) od browarów: 
a) opłata zasadnicza przy prze

robie pierwszych 20 ton słodu 
b) opłata dodatkowa przy przero

bie każdych następnych 10 ton 
słodu. . • , • • • 

8) od miodosytni. • • • • • 
9) od przerobu spirytusu: 

w rozlewniach denatu ratu: 
a) w politurniach, lakierniach i fa

brykach chemicznych: 
aa) opłata zasadnicza od przero

bu pi erwszych 10.000 litrów 
alkoholu. . . . . . . . 

bb) oplata dodatkowa przy prze 
rob ie każdych następnych 
10.000 litr. alkoholu. 

b) od perfumerji i wytwórł\i kos-
metycznych. . . . . .' . 

c) od fabryk octu. . . . . • 
10) , od fabryk gilz do papierosów 
11) od zapalek.... 
12) od cukrowni : 
a) od każdej tony cukru surowego 
b) od każdej tony rafinady-do

datkowo. . . . . 

7.000.000 " 

500.000 .. 
5.000.000 Ił 

500.000 
" 

500.000 
" 

100.000 
" 300.000 l' 

100.000 
" 

100.000 
" 

200.000 " 
100.000 " 
200.000 " 

3.000.000 .. 

5.000 .. 

5.000 
" O plata z p. p. a i b uiszcza się zgóry za calą 

kampanję według produkcj i VI kampanji ubiegłej; 
oplata od cukrowni w ubieg/ej kampanji nie czyn
nych ui szcza się \'ol wysokości odpowiadającei pro
dukcji pierwszych 600 ton. 
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B. O p ł a t y o d z a kła d ó w s p r z e d a: ż y 
trunków: 

13) Od zakładów restauracyjnych z uprawnie
niem do sprzedaży wszelkich napojów w naczyniach 
zamkniętych i na kieliszki: 

w miejscowościach: ( 
kI. I. II. m ' 

M a rek 

I rzędu • 12.000.000 8.000.000 3.000.000 
II rzędu • 5.000.000 2.000.000 1.000.000 

/ 14) od zakładów 
uprawnionych do sprze
daży wszelkich trun
ków w naczyniach 
zamkniętych: 

a) detalicznie 2.000.000 1.000.000 500.000 
b) hurtowo . . 6.000.000 5.000.000 3.000.000 
15) od WInIar-

ni uprawnionych do 
sprzedaży wyłącznie 
wina tak w naczyniach 
zamkniętych jak i ' na 
kieliszki 1.000.000 500.000 250.000 

16) piwiarnieiwi
niarnie ze sprtZedażą 
piwa, wina i miodu 
wyłącznie w naczy-
niach zamkniętych 250.000 200.000 100.000 
ZĘl wyszynk piwa do-
datkowo . . 250.000 200.000 100.000 

17) od bufetów 
ze sprzedażą wszyst-
kich trunków: 

a) przy teatrach, 
cyrkach, ki
nach, wyści
gach, wysta
'wach, klub:tch, 
lokalach sto' 
warzyszeń i Lp. 1.000.000 750.000 500.000 

b) bufety na ba
lach i zaba
wach publicz
nych, nie wy
łączając do
broczynnych 
za dobę 100.000 50.000 25.000 

18) od karczem 
i domów zajezd
nych uprawnionych 
do sprzedaży wszel-
kich trunków 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

19) od hurtowych 
składów piwa, wina 
i miodu . •• . 250.000 200.000 100.000 

c. O d z ~ kła d 'ó w t r u d n l ą c y c h s i ę e k s p e
dycją trunków: 

5.000.000 mk. 

§ 3. Oplaty p::ltentowe według stawek przewi
dzianych w § 2 oblicza się za roczne olm~sy· ob: a
chunkowe; 

Okres obrachunkowy dla gorzelni, rektyfikacji 
i cukrowni stanowi się na okres kampanji fabrycz
nej-od 1 wrześnie:: jednego roku do 31 sierpnia ro
ku następnego; dla wszelkich innych wytwórni, prze
twórni i zakładów sprzedaży obowiązanych do opłat 
patentowych według stawek pomienionych rok obra
chunkowy ustala się od 1 stycznia do 31 grudnia. 

§ 4. Na czas przejściowy w roku bieżącym 
(1922) kampanja gorzelnicza, rektyfikacyjna i cukro
wnicza w celach obrachunkowych winna być zakoń
czona 31 sierpnia zamiast w innych te rminach obo
wiązujących obecnie. 

Okres obrachunkowy fabryk wódek w roku bieżą
cym winien trwać od '1 lipca do 31 grudnia, a opła
tę patentową należy od nich uiścić za drugie pół!o
cze 1923 r. w wysokości połowy kwoty wyznaczonej 
wart. 1 p. 3. 

Okres rachunkowy dla browarów należy zakoń
czyć 31 grudnia, wyrównując opłatę patentową sto
sownie do taryfy art. 1 p. 7. 

§ 5. Postanowienia § 5 i 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 października 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 95 po z. 879) względnie cytowanych w tychże ar
tykułach W71, 1083, 1096, 1110, 1111,1257,1270/3-
wreszcie art. 1241 ros. ustawy akcyzowej zmienia się 
w sposób następujący: 

ł(to prowadzi wyszczególnione wart. 512, 513, 
1035 i ustępu 2 art. 1057/1 załącznika do § 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 
] 922 r. (Dz. U. R. P. N2 95 poz. 879), tudzież wart. 
948 i 949 załącznika niniejszego rozporządzenia za
kłady przemysłowe i handlowe bez wykupienia prze
pisanego patentu w wartości unormowanej w § 2 
niniejszego rozporządzenia, staje się winnym defrau
dacji podatkowej i ulegnie karze pieniężnej w wyso
kości 10 - 20-krotnej ilości , umniejszonej lub na 
umniejszenie narażonej opłaty patentowej. 

Do czasu wykupienia patentu przedsiębiorstwo 
ulega zamknięciu. 

§ 6. Prawo do nakładania kar przewidzianych 
w § 5 niniejszego rozporządzenia służy władzom 
skarbowym I instancji. 

Od orzeczenia karnego władzy skarbowej I in
stancji wolno wnieść w ciągu dni 14, licząc od dnia 
następującego po doręczeniu orzeczenia, odwołanie 
do władzy orzekającej II instancji , albo żądanie rozpa-
trzenia sprawy przez sąd. . 

W pierwszym wypadku rozstrzygnienie odwoła
nia należy do właściw~j izby skarbowej, w drugim 
wypadku przeprowadza właściwy sąd powiatowy 
(pokoju) postępowanie karne, tak jakby orzeczenia 
skarbowo-administracyjnego nie było. 

Na obszarze mocy obowiązującej ustawy z dnia 
1 ~utego 1877 r. (str. 253 dz. u. Rz. niem.) stosują się 
przepisy §§ 459 - 469 tej ustawy. 

Obwiniony, który obierze drogę odwołania do 
władz skarbowych, traci odwołanie do sądu. Odwoła
nia wniesione do , sądu i do II instancji skarbowej 
nie ws!rz~mują w~k.onania kary z wyjątkiem kary 
pozbawlenIa wolnosCl. Orzeczenia władz skarbowych 
II instancji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu 
orzed Naj wyższy Trybura! Administracyjny, 
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§ 7. Władza skarbowa może VI razie potrzeby 
już w tol<:;u dochodzenia poczynić kroki celem zabez
pieczenia grzywien oraz należytości przypadających 
z tytułu w}\kroczenia. 

W razie nieuiszczenia dobrowolnego kary pie
niężne i należności będą ściągane w sposób przepi
sany dla ściągania podatków. Zaległe kary pieniężne 
i (należytości ściąga się analogicznie do postanowień 
art. 2 i 6 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 31 poz. 189) o kaiach za zwłokę oraz kosztach 
egzekucyjnych wraz li karą za zwłokę wynoszącą 
miesięcznie 10% zaległych w terminie niezapłaco
nych kwot i opłatami na pokrycie kosztów spo
wodowanych przymusowem ściągnięciem zaległości 
(§ 6 ustawy). 

§ 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 9. Rozporządzenie~ niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1923 r. i obowiązuje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Załącznik do art. 1 rozp. Rady Min 
z d. 24 maja 1923 poz. 401. 

Powołane w powyższym artykule postanowienia 
rosyjskiej ustawy akcyzowej brzmią: 

flrt. 946. Uprawa buraków i wszelkich innych 
roślin zawiemjących cukier nie podlega żadnym 
ograniczeniem, w calem Państwie, nie wyłączając 
Królestwa Porskiego, lecz od w)rrobionego z tych 
roślin cukru uiszcza się na rzecz Skarbu: 1') opłatę 
patentową za prawo wyrobu, oraz 2) podatek od 
ilości otrzymanego cukru krystalicznego. 

Cukier otrzymany z melasy opłaca podatek 
według zasad ogólnych. 

flrt. 948. Opłatę patentową pobiera się w wy· 
sokości pięciu rubli od każdego tysiąca pudów wy
produkowanego VI fabryce cukru. Rkcyzę pobiera 
si~ od każdego puda cukru gotowego w wysokości , 
określonej trybem prawodawczym. 

flrt. 949. Rafinerje oraz cukrownie z rafinerja
mi opłacają specjalny patent (w wysokości pięciu 
rubli od każdego tysiąca pudów wyrobionej w nich 
rafinady). 

flrt. 1241. Winny rozpoczęcia produkcji w fa
bryce cukru bez uiszczenia opłaty patentowej ulega 
karze pieniężnej do wysokości -100 rubli i oprócz 
tego uiszczeniu podwójnej ceny patentu, fabryka zaś 
ulega zamknięciu z rozporządzenia Urzędu flkcyzo
wego do chwili opłacenia patentu. 

402. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 25 maja 1923 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 
14 sierpnia 1922 r. o komunikacji ko&ejowej na 

linji Puck- HeL , 
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 t. o tym

czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu 
i towarów, oraz ustalania taryf przewozowyth na ko' 
lejach polskich (Dz. P. P. P. N214, poz. 152) i w_po< 
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Hafl
dlu zarządza się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaz
nych z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kole
jowej na linji Puck-Hel (Dz. U. R. P. N2 76, 
poz. ,687) wprowadza się następujące zmiany i uzu
pełnienia: 

W § 1 rozporządzenia w dziale 1\. "Wyjątko
we Postanowienia Wykonawcze do Przepisów 
Przewozowych:" 

W postanowieniu do art. 34 skreśla się zdanie 
ostatnie, mianowicie: "Przy przejściu bagażu prżez 
stację Puck ustala się dodatkowy termin dostawy 
w wysokości 7 dób." 

W postanowieniu do art. 42 skreśla sią zdanie 
pierwsze, mianowicie: "Przy przejściu przesyłki nad
zwyczajnej przez stllcję Puck uwzględnia się termin 
dodatkowy, ustalony dla bagażu wart. 34". 

W postanowieniu do art. 61, w wierszu 8 po 
słowach "Wielkiej Wsi" dodaje się słowa: ,,(Hel), 
Kuźnicy (Hel), Jastarni". 

Postanowienie do art. 75, rozpoczynające się 
od słów: "Postanowienia v!ykonawcze do ust. 3) 
i t. d., aż do słów: VI wysokości 7 dni" skreśla się. 

W postanowieniach art. 94 w wierszu 3 słowo 
'"stratę" zmienia się na słowo: "szkodę". 

W dziale B. "Postanowienia taryfowe:" 
W punkcie 2) "Czynności ekspedycyjne" w wier

szu 1 po słowach: "Wielka Wieś" dodaje się słowa: 
,,(Hel), Kuźnica (Hel', Jastarnia", VI wierszu zaś 6.. 
po art. ,,61" dodaje się art. ,,64". 

W punkcie 5) w wierszu 3 po słowie "towa
rów" dodaje się słowo: "zwłok" oraz w wierszu 4 
skreśla się słowa: "w wysokości podwójnej". 

W § 2 rozporządzenia w wierszu 3 po słowach: 
"Wielka Wieś" dodaje się slowa: "(Hel), Kuźnica 
(He!), Jastarnia". 

§ 2. Rozporządzenie niniej~ze zyskuje moc obo
wiązującą z dniem 1 czerwca 1923 r. 

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych: 
Ludwik Zagórny-Marynowski 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Stefan Ossowski 
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