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505. 
tła mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 15 czerwca 1923 roku 

w przedmiocie wyrównania podatków 
gruntowych tudzież niektórych podatków 

budynkowych. 

I\rt. 1. Na obszarze b. Królestwa Polskiego, 
oraz . b. zaborów austrjackiego wraz ze Spiszem 
i Orawą i pruskiego podwyższa się od 1 stycznia 
1923 r. stokrotnie-kwoty państwowych podatków grun
towych, oraz dodatków państwowych do tych podat
ków, pobierane na zasadzie ustaw, obecnie obo-

_"Ylązujących. 

':. : -. - . '~ł :\ ,~ . 

I\rt. 2. Ód płatników, opłacających od swych 
posiadłości, położonych w granicach jednego powiatu, 
tytułem podatków gruntowych, względnie w b. dziel 
nicy pruskiej tytułem państwowych dodatków, wy
mienionych wart. 1 oraz wart. 7, więcej niż 
600.000 mk. rocznie, pobiera się nadto oddzielny 
dodatek, a mianowicie: 

od płatników, opłacających rocznie: 

powyżej 600.000 mk. do 
1.000.000 mk. dodatek w wysokości 10% 

powyżej 1.000.000 mk. do 
3.000.000 m~. dodatek w wysokości 20% 

powyżej 3.000.000 mk. do 
7.000.000 mk. dodatek w wysokości 30% 

powyżej 7.000.000 mk. do 
15.000.000 mk. dodatek w wysokości - 400jo 

podatku 
gruntowego, 
względnie 
państwowe
go dodatku 

do tego 
podatku: 
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powyżej 15.000.000 tńk. do 
25.000.000 mk. dodatek w wysokości 
_ powyżej 25.000.000 mk. do 
35.000.000 mk. dodatek w wysokości 

powyżej 35.000.000 mk. do 
50.000.000 mk. dodatek w wysokości 

powyżej 50.000.000 mk. doda
tek w wysokości. . . . . . , . 

50% 

60% 

80% 

100% 

Podatku 
gruntowego, 
względnie 
pań stwowe ' 
go dodatku 

do \ego 
podatku. 

Jeżeli posiadłość ziemska, stanowiąca jednostkę 
podatkową', należy faktycznie do kilku oddzielnych 
właścicieli, to dodatek, przewidziany w niniejszym 
artykule, pobiera się tylko od właścicieli, od których 
przypada rocznie więcej niż 600.0000 mk. podatku 
gruntowego, względnie dodatku państwowego do 
tegoż podatku. 

I\rt. 3. Od płatników, opłacających od swych 
posiadłości tytułem podatków gruntowych, względnie 
w b. 'dzielnicy pruskiej tytułem państwowych I dodat
ków, wymienionych wart. l, nie więcej niż 50.000 mk. 
rocznie, pobiera się tylko połowę powyższych należ 
ności i to w pierwszym terminie płatności tych po
datków (art. 8). 

Od , płatników zaś, opłacających od swych po
siadłości tytułem podatków gruntowych, względnie 
dodatków, wymienionych wart. l, powyżej 50.000 mk. 
do 200.000 mk., pobiera się tylko 80% wspomnia
nych należności. 

Postanowienia te nie dotyczą gospodarstw rol
nych, położonych w . promieniu 10 klm. odległości 
od miast, mających ponad 100.000 mieszkańców. 

I\rt. 4. R. Podatek podymnego, pobierany od 
osad włościańskich w b. Królestwie Polskiem na za
sadzie art. 164 ros. ustawy o podatkach bezpośred
nich (Tom V Zb. Pr. wyd. 1903 r.), od 1 stycznia 
1923 r. wynosi: 

1) z osad klasy pierwszej, obejmujących po 15 
lub więcej morgów gruntu użytkowego -
po dwądzieścia tysięcy marek rocznie od 
każdej osady; 

2) z osad klasy drugiej, obejmujących od 3 do 
15 morgów gruntu użytkowego-po dziesięć 
tysięcy marek rocznie od każdej osady; 

3) z osad klasy trzeciej, obejmujących mniej niż 
po 3 morgi gruntu użytkowego - po dwa 
tysiące ' pięćset marek roc,znie od każdej 
osady. 

B. Podatek podymnego, pobierany w osadach 
(miasteczkach) w b. Królestwie Polskiem na zasadzie 
art. 194 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich 
(Tom V Zb. Pr. wyd. 1903 r.), opłacają od 1 stycz
nia 1923 r.: 

1) domy mieszkalne, oraz budynki handlowe 
i przemysłowe, do których należy 15 lub wię
cej morgów gruntu użytkowego - po ośm
dziesiąt tysięcy marek rocznie od każdego 
domu tudzież budynku; 

2) domy mieszkalne oraz budynki handlowe 
i przemysłowe, do których należy od 3 do 
15 morgów gruntu użytkowego --: po czter
dzieści tysięcy marek rocznie od każde!!jo 
domu 41dzież budynku; 

3) domy mieszkalne oraz budynki handlowe 
i przemysłowe, do który.ch należy mniej niż 
3 morgi gruntu użytkowego-po dwadzieśc~ . 
tysięcy marek rocznie od każdego domu tu
dzież budynku. 

Domy i budynki, wymienione w ostatniej części 
ąrt. 194 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich 
(Tom V Zb. Pr. wyd. 1903 r.), opłacają po ośmdzie
siąt tysięcy marek rocznie. 

C. Dworski podatek podymnego w b. Kró
lestwie Polskiem, wymieniony w dodatku do uwagi 
do art. 150 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich 
(Tom V Zb. Pr. wyd. 1903 r.), od 1 stycznia 1923 1'. 
pobiera się w wysokości, określonej w taryfie, sta· 
nowiącej załącznik do niniejszego artykułu. 

I\rt. 5. Na obszarze b. zaboru austrjackiego 
w gminach wiejskich oraz w gminach miejskich, nie
podpadających pod postanowienia ustaw krajowych 
z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. U. Kr. N2 24) i z dnia 
3 lipca 1896 r. (Dz. U. Kr. N~ 51), wprowadza się 
od dnia 1 stycznia 1923 r. zamiast taryfy podatku 
domowo-klasowego, stanowiącej załącznik do § 8 
austr. ustawy z dnia 9 lutego 1882 r. (austr. Dz. U. 
N2 17), nową taryfę, pomieszczoną w załączniku do 
niniejszego artykułu . . 

, Załączona taryfa ma zastosowanie również na 
obszarze Spisza i Orawy. 

I\rt. 6. Na obszarze b. zaboru pruskiego po· 
biera się na rzecz Skarbu Państwa od dnia 1 stycz
nia 1923 r. od budynków, znajdujących się poza 
obszarem gmin miejskich ,i miejscowości o charak
terze miejskim, które oznaczy Minister Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, doda
tek do podatku budynkowego, obowiązującego na 
mocy ustawy pruskiej z dnia 21 maja 1861 r. (Zb. 
Pr. Prusko str. 317), w wysokości zasadniczej normy 
tego podatku, powiększonej: 
a) dla budynków I klasy głównej dwa tysiące razy, 

b) " " II" " 
c) " " III" .. 

cztery.. " 
ośm tysięcy razy. 

I\rt. 7. Upoważnia się Radę Ministrów: 
a) do okr,eślania, poczynając od roku 1923, wy· 

sokości państwowego podatku gruntowego 
od gruntów użytkowych i lasów, położonych 
na obszarze województwa wileńskiego .oraz 
województwa nowogródzkiego, poleskiego 
i wołyńskiego, jako też powiatów: białostoc
kiego bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego, 
i grodzieńskiego województwa białostockiego 
(art. 6 ros. ust. o podatkach bezpośrednich, 
Tom· V Zb. Pr. wyd. 1903 r.); wysokość tego 
podatku nie może być większa od przecięt
nej normy podatku gruntowego, obowiązu
jącej w przyległych województwach b. Kró· 
lestwa Polskiego; ~ 

b) do ustanowienia odpowiednich organów dla 
dokonania podziału pomiędzy poszczególne 
grunty sumy podatku, wyznaczonej na powiat 
przez Ministra Skarbu (art. 7 i uwaga do 
art. 7 ros. ust. o podatkach bezpośrednich, 
Tom V Zb. Pr. wyd. 1923 r.), oraz do okre- :._ 
ślania zasad postępo'wania przy podziale po
datku, I 
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I\rt. 8. Podatki gruntowe i budynkowe (art. 1, 
mt. 4 do 6) wraz z oddzielnym dodatkiem (a rt. 2) 
maj'ą być płacone w dwóch równych ratach półrocz-

. nych między 15 marca a 15 kwietnia, tudzież mi ędzy 
15 pażdziernika a 15 listopada. Obowiązuj ące o bec
nie różne dla poszczególnych dzielnic Rzeczypospolitej 
Polskiej, względnie dla poszczególnych rodzajów wła
sności ziemskiej, terminy płatności rzeczonych po
datków uchyla się. 

Termin płatności pierwszej raty podatków grun
towych i budynkowych (art. 1, art. 4 do 6) tudzież 
oddzielnego dodatku (art. 2), przypadających za 
rok 1923, ustanowi Minister Skarbu. 

I\rt. 9. Obliczone w myśl artykułów 1 do 8 
niniejszej ustawy raty pół roczne podatk,pw grunto
wy,ch i budynkowych, oraz oddzielnych dodatków, 
poczynając od raty, przypaaającej za drugie półroc ze 
1923 r., ulegać będą podwyżce, względnie zniżce , 
w tym stosunku, w jakim wskaźnik przeciętnych cen 
hurtowych w półroczu kalendarzowem, poprzedzają -

... cem półrocze płatności raty, będzie pozostawał do 
wskaźnika przeciętnych cen hurtowych w marcu 1923 r. 

Wykładnik podwyżki, względnie zniżki, rat po
datkowych w postaci liczby całej lub conajwyżej 
z jednym znakiem dziesięinym ustala Minister Ska rbu 
w miesiącach lipcu i st)'czniu poczynając od lipca 
1923 r., na podstawie danych, dostarczonych przez 
Główny Urząd Statystyczny. 

Wykładnik powyższy będzie stosowany również 
do wymienionych wart. 2: kwoty 600.000 mk. tu
dzież kwot, określających ' granice stopniowania od
dzielnego dodatku, jak również kwot.y 50.000 mk., 
wymiel!ionej wart. 3. 

I\rt. 10. O ile podatnik w terminie płatności 
pierwszej raty wpłaca cało roczny podatek, względnie 
oddzielny dodatek, w takim razie do całej wpłaconej 
kwoty podatku będzie stosowany wykładnik, obowią
zujący w myśl art. 9 dla obliczenia pierwszej raty 
podatku. 

I\rt. 11. Państwowe dodatki do podatków grun- . 
towych i budynkowych (art. 1, 3 i 6) oraz oddzielny 
dodatek (art. 2) na obszarze b. zaboru pruskiego po
bierają na rzecz Skarbu Państwa i przel ewają do kas 
skarbowych-związki komunalne. 

Minister Skarbu ma prawo przyznawać związ
kom komunalnym stosowne wynagrodzenie za czyn .. 
ności, związane Z poborem rzeczonych dodatków. 

I\rt. 12. Minister Skarbu ma prawo wszelkie 
sumy podatków i dodatków pa ń stwowych, wymienio
ne w poprzednich artykułach - zniżać, rozkładać na 
raty i umarzać tym jednostkom 'podatkowym, które 
poniosły szkody wskutek działań wojennych lub kl ęsk 
żywiołowych. 
_ Szczegółowe postanowienia w tym przedmiocie 
wyda Minister Skarbu. 

I\rt. 13. Jeżeli umowa dzierżawy albo najmu 
nakłada na właściciela nieruchomości gruntowej , 
względnie budynkowej, oddanej w dzierżawę lub 
wypuszczonej w najem, obowiązek płacenia podat
ków, a. czynsz dzierżawny jest umówiony w gotów-

ce i płacony w markach polsl5.ich, to właściciel ma 
prawo żądać od dzierżawcy, względnie najemcy, 
zwrotu tej nadwyżki w podatkach, jaka przypadnie 
do zapłacenia z powodu podwyższenia stawek po
datkowych przez niniejszą ustawę, a to w całości lub 
w odpowiednich częściach, zależnie od tego, czy 
cały przedmiot podatkowy, czy też jego część zosta
ła wydzierżawiona , względnie wypuszczona w najem. 

Na tych samych ' zasadach dzierżawca lub bio
rący w najem, obowiązany umową do płacenia po
datków, może nadwyżkę, o której mowa w pierw
szym ustępie · art. 13, potrącić z czynszu, jeżeli czynsz 
wynosi conajmniej podwójną kwotę podatku. 

Rrt. 14. Dodatki do państwowych podatków 
gruntowych i budynkowych, jakoteż i samoistne po
datki gruntowe i budynkowe, obciążające własność 
ziemską wraz z jej przynależnościami na rzecz związ 
ków samorządnych: gminnych, powiatowych i woje
wódzkich (krajowych), nie mogą dla każdej poszcze · 
gólnej jednostki podatkowej przewyższać w łącznej 
sumie 1000/0 ogólnej kwoty państwowego podatku 
gruntowego, wraz z oddzielnym dodatkiem (art. 2), 
względnie budynkowego, obliczonej na zasadzie ar
tykułów 1-7 niniejszej ustawy. 

W wyjątkowych, zasługujących na uwzględnie
nie wypadkach, może Minister Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu pozwolić na 
podwyższenie tej normy do 1500j0, ale tylko w sto
sunku do tej części państwowego podatku grunto
wego, która nie obejmuje oddzielnego dodatku 
(art. 2). 

Rrt. 15. Na obszarze b. zaboru austrjackiego 
uchyla się pobór dodatków krajowych do podatków 
gruntowego i domowo - klasowego, przewidzianych 
w dotychczas obowiązujących ustawach krajowych, 
a przekazanych z mocy art. 6 ustawy z , dnia 30 sty
cznia 1920 r. (Dz. U. R. P. N!~ 11 poz. 61) na rzecz 
Skarbu Państwa. 

Rrt. 16. Podatki od budowli, wymienione 
wart. 4, 5 i 6 ustawy niniejszej, uchyla się z dniem 
1 stycznia 1924 r. 

I\rt. 17. Uchyla się : 

1) część drugą art. 2 oraz art. 4 i część drugą 
art. 5, tudzież art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 477); 

2) punkt 3 § 3 i punkt 1 lit. a) i b) § 4 a~-
, strjackiej ustawy z dnia . 28 grudnia 1911 r. 

(austr. Dz. Ust. N2 242), tudzież art. 1 i 2 
ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
N2 70 poz. 469); 

3) punkty b), d) i f) art. 1, tudzież artykuły 2, 
' 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 59 poz. 372); 

4) postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 
13/25 kwietnia 1865 r. w przedmiocie obli
czania conajmniej 4 morgów lasu za 1 mórg 
ziemi użytkowej. 

Rrt. 18. Ustawa niniejsza obowiązuje również 
na obszarz~ województwa śląskiego, poczynając od 
dnia 1 stycznia 1923 r. z tem, że przedewszystkiem 
winno być dokonane: 
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ł\rt. 19. Wykonanie ninIejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Skarbu, przytem, o ile chodzi o prze-

a) na obszarze Górnego Śląska województwa 
śląskiego obliczenie państwowego dodatku 
do podatku gruntowego w wysokości, wska
zanej w p. e) art. 1 ustawy z dnia 17 czerw
ca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 59 poz. 372); 

pisy art. 14, w porozumieniu z Ministrem Spraw We: _ . _ _ ~ 
wnętrznych. 'l 

b) na obszarze Śląska Cieszyńskiego wojewódz
twa śląskiego obliczenie podatku gruntowę
go w wysokości, wskazanej wart. 1 i części 
1 art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. 
U. R. P. N2 61 poz. 389) oraz w p. c) art. 1 
ustawy z dnia 17 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 59 poz. 372). 

Tak obliczone państwowe należności podatko
we ulegają w myśl art. 1 niniejszej ustawy 100-krot
nemu podwy~szeniu. 

/ 

f\rt. 20. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia . / 

Prezyde,nt Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

Załącznik do punktu C art. 4 
ustawy z dnia 15.Vl 1923 poz. 505. 

T f\ R Y F f\ 

podatku podymnego od dworskich domów mieszkalnych oraz zakła~ów handlowych 

przemysłowych. 

Klasy folwarków, zagród, posiad/ości leśnych i innych, sta

nowiących jednostki gospodarstwa wiejskiego, majątków. 

w których znajdują się budowle, podlegające podatkowi 

. 

podymnego 

1) W majątkach I klasy rozległości ponad 
600 morgów. 

2) W majątkach II klasy rozległości od 300 
do 600 morgów. 

3) W majątkach III klasy rozległości od 90 
do 300 morgów. 

4) W majątkach IV klasy rozległości od 30 
do 90 morgów . . 

5) W majątkach IV klasy rozległo~ci od 15 
do 30 morgów . -' • • 

6} W majątkach V klasy rożległości od .3 
do 15 morgów 

7) W majątkąch VI klasy rozległości mniej 
niż 3 morgi • • • • t • , , ł , , • , , 

w y s o koś ćp o d a t k u podymnego 

-----------------,-------------------------
Głównego 

Stopa I Stopa 
wyższa mk. niższa mk. 

260.000 130.000 

190.000 95.000 

160.000 80.000 

30.000 

20.000 

10.000 

2.500 

Dodatkowego 

1/4 % od sumy szacunku ubez
pieczeniowego każdej budowli 
w majątkach wszelkich klas. 
W majątkach IV, V i VI klasy 
od budynków, nie posiadają
cych pomieszczeń, wypuszcza
nych w najem, względnie prze
znaczonych na cele przemy
słowe lub handlowe, jak rów
nież od budynków, wynajmo
wanych na cele publiczne, nie 
pobiera się dodatkowego po-

dymnego. 

l 
0" 

1 

I 
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Załącznik do art. 5 usta
wy z dnia 1S.VI 1923 poz. SOS. 

Taryfa podatku domowo-klasowego. 

, 

Dla domu z ilością 
CZE;ści mleszkal- Klasa 

nych .' 

36 - 40 
30 - 35 
28 - 30 
25 - 27 
22 - 24 
19 - 21 
15 -- 18 
10"':" 14 
8 - 9 

7 
6 I 

5 
4 
3 
2 
1 

I 
II 
III 
IV . 
V 

VI 
VII 
V 1Il 

IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 

Przy domach, zawie
rających ponad 40 czę
ści mieszkalnych, do
licza się do stopy ta
ryfowej I klasy za każ
dą część mieszkalną 

Zniżoną taryfę 2.500 I 
mk. opła~ają domy sa
motne i położone zda
la od właściwej osady, 
a niezawierającej wię
cej niż jedną część 
mieszkalną .••... 

Stopa taryfowa 
w markach 

1.500.000 
1.250.000 
1.000.000 

875.000 
750.000 
625.000 
500.000 
375.000 
250.000 
188.000 
150.000 
113.000 
88.000 
63.000 
20.000 
10.000 
2.500 

Uwaga 

. 50.000 mk. 

506. 

,Rozporżądzenie Ministra Robót Publicznych 
z dnia 26 maja 1923 r. 

w przedmiocie normalizacji napięć elektrycz
nych oraz częstotliwości pr'ądów zmiennych. 

Na mocy art. 16 Ustawy Eiektrycznej z d . 21 mar
ca 1922 r. (Dz. U. R. P. N!;! 34, poz. 277) zarządza 
siEi co' następuje : 

§ 1. Za normalne napięcia elektryczne robo
cze w granicach między 100 woltami i 100,000 wol
tów, czyli 100 kilowoltami, uważa się następujące 

napięcia: 
a) w urządzeniach elektrycznych prądu stałego-

IlO, 220 i 440 V, ., 
b) w urządzeniach elektrycznych prądu zmien

nego, jednofazowego lub trójfazowego, - -
125, 220, 380 oraz 3.000,6.000, 15.000,35.000, 
60.000 i 100.000 V. 

Napięcie 110 wzgl. 125 woltów należy uważać 
za normalne tylko t;ila urządzeń elektrycznych, w któ ' 
rych, ze względu na ich charakter, utrzymanie nor
malnej izolacji jest utrudnione. 

§ 2. Przez napięcie robocze rozumieć należy 
średnie napięcie u odbiorników, dołączonych do sie
ci elektrycznej, a więc lamp, silników, transformato
rów i t. p. 

§ 3. Normalna częstotliwość prądów zmien· 
nych jednofazowych i trójfazowych wynosi 50 okre
sów czyli 100 zmian na sekundę. 

§ 4. Nowopowstające zakłady i urządzenia elek- -
tryczne winny być wykonywane na normalne napię-
cia robocze i na częstotliwość normalną. W wyjąt
kowych okolicznościach, za zgodą Ministra Robót Pu · 
blicznych, mogą być stosowane napięcia inne, niż 
normalne. 

§ 5. Przy rozszerzaniu istniejących zakładów 
elektrycznych mogą być stosowane napięcia dotych· 
czasowe. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy za
kładów, służących wyłącznie do celów trakcji elek
trycznej, urządzeń trakcyjnych, oraz urządzeń elek
trycznych na statkach. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo· 
wiązującą z dniem ogłoszenia: 

Minister Robót Publicznych: J. Łopuszański 

507. 

. Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 maja 1923 r. ' 

w przedmiocie organizacji Państwowego Mo
nopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 

t czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym. -

Na podstawie art. 17 i 19 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N247 
poz. 409) zarządza się co następuje: 

I. Postanowienia ogólne. 

§ t. Jako władzę powołaną do bezpośred- , 
niego kierownictwa Państwowego Monopolu Tyto
niowego i wykonywania jego praw -- ustanawia sie 
Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego z sie- . 
dzibą w m. st. Warszawie. 

§ 2. Zakres działania Dyrekcji Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego w wykonywaniu praw Państwo-

, 


