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516. • 
Rozporządzenie ' Ministra Skarbu 

. z dnia 23 czerwca 1923 roku 

W sprawie wykonania rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmio-j 
de zmian w postanowieniach o opodatkowa
niu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t. p. na 

całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy § "1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w po
stanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cu
kru, zapałek i t. p. na całym oQszarze Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. R. P . N2 -63, poz. 469) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Podatek spożywczy (a kcyza) od spi rytusu, 
piVla, cukru, zapałek może być w wypadkach z asłu
gujących na uwzględ,nienie zakredytowany za nale
żytem i bezwzg lędnie pewnem zabezpieczel,1iem na 
warunkach ustalonych dla kredytowan ia podatku od 
spirytus u w § 4 lOzporządzenia wykonawczego Mi
nistra Skarb u z dn . 28 października 1921 r. w pr;;ed
miocie opodatkowania spirytusu i wyrobów :wódcza
nych (Dz. U. R. P. N2 96, poz. 705) zmienionem 
w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 J kwiet
nia 1922 (Dz. U. R. P. N2 34, poz. 290) i § '1 i 2 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 62, poz. 559). -

§ 2. Kredyt jest sześcio-tygodniowy i może 
byŚ udzielany przez izby skarbowe za zabezpiecze
niem przewidzianem Wf punktach H. B. C. D. § 4 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 paździer
nika 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 96, poz. 705) najwyżej 
do wysokości 500 miljonów mk. p. - Poza temi wy
padkami decyzję co do udzielenia kredytu zastrzega 
się Ministerstwu Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie nlOleJsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiąz uje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Skarbu:" W. arabski 

517. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 28 czerwca 1923 f. 

O ulgach celnych. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawod awczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Mini s trów 
z dnia 26 maja }919 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. Uwalnia się od cła następujące towary: 
Pozycja 

taryfy celnej : N a z wat o war u: 

37 p. l-c Śledzi e i inne ryby morskie oprócz od-

39 p. 1 
68 p. 1 

d zielnie wymienionych, świeże (żywe 
i śnięte), również mrożone. 

Mleko świeże. 
Bursztyn (również topiony), nieobrobiony. 

§ 2. Następujące towary oplacają cło z da-
płatą walutową, wynoszącą, jako mno.żnik, 2% mnoź
nika normalnego: 

Pozycja 
tary fy celnej: 

Na z wa towaru: 

3 p. 1, 2, 3, 4 Mąka (oprócz ziemniaczanej), kasia 
i uwaga i słód. 
21 p. 1 Tytoń w liściach i wiązkach z łodygami 

lub bez; łodygi tytoniowe, odpadki 

36 
37 p. l -b 
37 p. 1·( 

41 p. 3 

41 p. 4 
51 p. 2·b 

i mial. 
Masło krowie i owcze. 
Karpie świeże. . 
Ryby świeże oprócz morskich i oddziel

nie wymienionych. 
Kości, poddane działaniu kwasl\ siarcza

nego; użyźniające komposty i pudrety. 
Kości palone, popiół i węgiel z kości. 
Sadło odsąC'lone, przetopione i przero

bione, oraz łój kostny. 
58 p. 2, 3 Drzewo cedrowe w balach, klocach 

71 p. 2 
92 p. 2 
98 p. 3 
108 p. 3-a 
143 p. 2·a 

i deseczkach, do wyrobu ołówków, 
na 'zasadzie pozwolenia Ministerstwa. 
Skarbu. 

Grafit mielony_ 
Antymon metaliczny. 
Siarczan amonu. • 
Kwas azotowy, nitroza. 
Wiórk i, opiłki i złomki z mosiądzu i in

nych s topów metalowych, oprócz od
dzielnie wymienionych. 

167 C p. 3 Maszyny i narzędzia rolnicze, następu- ' 
jące: maszyny. żniwne, kosiarki, żni
wial"ki, wiązałki, aparaty do kosiarek. 

p. 6 Niewyrabiane w kraju części maszyn wy
żej wymienionych, sprowadzane ra- . 
zem z maszynami lub oddzielnie, na za
sadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.,.' 

174 p. l-a Wozy kolejowe (wagony) dla kolei n<;>r-
malnych następujące: pomostowe, 
platformy i węglarki. 

174 p. l -b Cysterny kolejowe. 
175 p. 2 Statki żelazne, parowe i nieparowe, 

rzeczne (do 600 ton pojemności). 
175 p. 3 Statki d rewniane. 
176 p_ 4-a, b Bł~)On ik roślinny (celuloza) suchy i wil

gotny. 
177 p. 2-c, l i II; Papier drukowy il il.ustracyjny, bez 
177 p. 2-f, I ozdób i znaków wodnych, oraz papier 

farbowany białą farbą jedno i dwu- . 
stronnie, wszystko dla instytucji spo- . 
łecznych lub rządowych o charakte
rze wydawniczo-naukowym, na zasa-

183 p . 6 
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

Przędza bawełniana wszelka nitkowan?l 
z dwóch lub więcej nici pojedyńczych 
numerów (oprócz wymienionej wp. 5), 
do wyrobu sieci rybackich, na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

184. Uwaga. Prz c:; dza wymieniona w tej pozycji (z ma
terjałów J' włóknistych wymienionych 
w poz. 179 p. 2 f r_ 3), nitkowana, nie 
na drewnianych szpulkach, do wyro
bu sieci rybackich, na zasadzie po
zwolenia Ministerstwa Skarbu. 
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- .. Pozycja 
taryfy celnej: 

186 p. 2-a, I 
.. p.3-a, l 

199 p. l 

Nazwa towaru: 

Przędza z szerści wielbIądziej do N2 57, 
włącznie, pojedyńcza i nitkowana, nie
barwiona. 

Szpagat i sznurki. z juty, konopi, lnu, 
pakuł i innych włó~nistych materja
łów roślinnych, wymienionych w p. 3 
poz. 179, do wyrobu sieci rybackich, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Szpagat z konopi ~,Mani\la" i "Sisal" 
do wiązałek, za pozwoleniami Mini· 
sterstwaeSkarbu. ' 

§ 3. Następujące towary opłacają cia z dopłatą 
walutową, wynoszącą, jako mnożnik, 10% mnożnika 
normalnego: 

Pozycja 
taryfy celnej: N a z wat o war u: 

, 13 Konserwy ze śledzi nie zawierające oli-

24 p. 4 

52 P_ 2,5 

55 

57 p. 4-a 
64 p. 3 

65' p. 3 

66 p. 6 
i uwaga 

71 p. 5-b 

72 p. 3-b 
72 p. 3-c 
72 p. 3-d 
81 

91 p. 2 
105 p. 4 
105 p. 7-b 
108 p. 2 
112 p. l-e 

wy (Kipered Herings). 
Mleko zgęszczone, mączka mleczna 

z cukrem lub bez. 
Woski roślinne: carnauba, japońsk~ Wosk 

bitumiczny z węgla. 
Skóra ~o wyrobu zgrzebeł (grempli), 

rzemyczków i cholew do maszyn włó
kienniczych na zasadzie pozwolenia 
Ministerstwa Skarbu. 

Bicze tkackie. 
Taśmy plecione ze słomy, wióró\v drze

wnych, łodyg chociażby z dodatkiem 
włosia, bawełny, Inu1 i konopi, nie
farbowane i nieblichowane. ' 

Gips rodzimy (alabaster) w kawałkach, 
niepalony. 

Płyty łupkowe piłowane, również szlifo
wane oprócz wyrobów z łupku oraz 
płyty łupkowe nieobrobione, łupane. 

Wyroby pras,Owane z węgla dla elektro-
techniki, o wadze sztuki powyżej 3 kg. 

Cegły i płyty z kwarcu i dynasu. 
Cegły i płyty z magnezytu. 
Retorty dla zakładów gazowych. 
f\ntracen, naftalina, fenol (kwas karbolo-

wy), benzol, surowe (nieoczyszczone). 
Siarka oczyszczona, kwiat siarczany. 
Dwuwęglan sodu. 
Wodorosiarczek sodu. 
Siarczek węgla. 
Benzol i naftalina oczyszczone; antra· 

chinon. ' 
112 p. 6, 9 Naftole i sulfopochodne, oprócz należą

cych do poz. 135. 
112 p. 7, 9 Nitro i amidopochodne szeregu aroma

112 p. 9 ' 
112 p. 9 

112 p. 9 

tycznego i ich sole. 
Chlorbenzol, wodorosiarczek wapnia. 
Fluorek sodu; dekalina, tetralina (deka

hydro i, tetrahydronaftalina) z zapa
chem, przypominającym naftalinę . 

Rzotany toru, ceru, berylu, aluminium 
" i magnezu' do wyrobu koszulek żaro

wych, na zasadzie pozwolenia Mini
sterstwa Skarbu. 

Pozycja 
taryfy celnej: N a z wat o waru: 

112 p., 9 Toluol,' ksylol, karbozoI. Produkty desty-
lacji smoły 'pogazowej surowe. f\ntra
cen, oczyszczony. 

117 p. l-a Olej bawełniany do wyrobu margaryny ' 

117 p. 3 

i innych tłuszczów jadalnych, na zas'a
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

Olej słonecznikowy, kokosowy i palmo-
wy, oleje roślinne, oddzielnie niewy
mienione, wszystko do wyrobu mar
garyny i innych tłuszczów jadalnych, 
na zasądzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

140 p. 1, 3 Stal wiertnicza, sŁal koniczna, stal szyb
kotnąca, stal narzędziowa, wszystko 
na zasadzie pozwolenia fv\inisterstwa 
Skarbu. 

140 p. 2 Szyny żłobkowane. 
150 p_ 2-a Walce z żela za lanego utwardzane, nie-

152 p. 2 
obrobione. 

Rury proste, żelazne i stalowe, bez szwu, 
niełączone, o średnicy zewnętrznej 
powyżej 100 mm., zaopatrzone na 
końcach w gwint nacięty na długości 
nie mniejszej niż pół zewnE:trznej 
średnicy rury. 

153 i 154 !?prężyny do zegarów ściennych. 
153 p. l -/;> Z-erdzie (sztangi) wiertnicze, grubOŚCI 

22-30 mm. włącznie, żerdzie instru
mentacyjne i . ratunkowe grubości 
40-80 mm_ włącznie. 

153 p. l-b Butle żelazne i stalowe. 
153 p. 5·a Łańcuchy na potrzeby wiertnictwa, na 

156 p. 2-b 
I i II 
161 p. 2 

zasadzie pozwolenia ' Ministerstwa 
Skarbu. 

Tkaniąy druciane z miedzi, bronzu fosfo
rowego i innych stopów miedzi (sita). 

Narzędz iu oddzielnie niewymienione i. że-
laza i stali zwyczajnej (świdry ciesiel
skie i t. p.), z wyj~tkiem pił ręcznych 
do drzewa, kowadeł, żelazek krawiec
kich i domowych (do prasowania, 
glansowania i t. p.), młotów, topo
rów, siekier, babek do kos, strugów 
kolistych i prostych. 

167 f\ p. l -a Niewyrabiane w kraju maszyny oddziel-
p. 2 nie niewymienione i niewyrabiane 

w kraju aparaty, na zasadzie pozwo
'lenia Ministerstwa Skarbu. 

167 fi p. l -b Paro i elektrowozy, wagony parowe, 
spalinowe i elektryczne; mechanizmy 
dźwigów (wind) elektrycznych osobo
wych (bez elektromotorów) i paro
wych. 

167 fi p. l-b Traktory, ha, zasadzie pozwolenia Mini· 
sterstwa Skarbu. 

167 fi p. l-c Maszyny' parowe niewyrabiane w kraju, 
silniki spalinowe następujące : żeglu
gowe, samochodowe i lotnicze; silni
ki spalińowe systemu Diesla, leżące 
i stojące, niewyrabiane w kraju; sprę
żarki (kompresory) i ekshaustory ty
pów niewyrabianych w kraju. Wszyst-
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Pozycja 
taryfy celnej: 

• 
N a z w li t o w li r u: 

ko na zasadzie pozwolenia Minister
stwa Skarbu. 

167 f\ p. l-c Maszyny do wyrobu lodu, sikawki po
żarowe motorowe i parowe. 

167 f\ p. l-d Lokomobile parowe typów niewyrabia
ny<!h w kraju, na zasadzie pozwole
nJa Ministerstwa Skarbu. 

167 f\ p. l-e Turbiny parowe. 
167 f\ p. l-f II Obrabiarki do drzewa, oddzielnie nie

wymienione, typów niewyrabianych 
w kraju, na zasadzie pozwolenia Mi
nisterstwa Skarbu. 

167 Pi p. l-g O brabiarki do metalu typów niewyra
bianych w kraju, na zasadzie pozwo
lenia Ministerstwa Skarbu. 

167 Pi p. l-h 'Maszyny włókiennicze typów niewyra
bianych w kraju, na zasadzie pozwo
lenia Ministerstwa Skarbu. 

167 Pi p. l-a Maszyny papiernicze typów niewyrabia-
p. l -h, VI nych w kraju, na zasadzie pozwole

nia Ministerstwa Skarbu. 
167 Pi p. I i 11 Łożyska kul~owe, bez płyt podstawo

wych i bez konsol. 
167 f\ p. 4-a Niewyrabiane w kraju części maszyn i apa

ratów, sprowadzatle oddzielnie lub 
razem z maszynami, na zasadzie po
zwolenia Ministerstwa Skarbu. 

167 B p. 1 Maszyny elektryczne: prądnice i silniki, 
wagi powyżej 2.500 kg.; przetwornice 
wszelkie, transformatory. 

i67 B p. 2 f\kLimul atory. 
167 C p. 2 fv\ aszyny i narzędzia rolnicze następu

j ące: siewniki lelkuchowe. do nawo
zów sztucznych; śrutowniki kombino
wahe z gniotowni kami; 

p.:3 pługi parowe; bukowniki przewożne do 
koniczyn i t raw; siew niki kombinowa
ne do równoczesnego wysiewu zbo
ża i nawozów sztucznych; maszyny 
do czyszczenia nasion buraczanych 
i koniczyny na sitach lub płótn ie ; 
aparaty do ostrzenia noży do maszyn 
żniwnych; 

p. 4 pługi motorowe niewyrabiane w kraju 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Ska rbu; siewniki ręczne do wa rzyw; 
tryjery O b~bnach z blachy frezowa
nej do czyszczenia nasion; opryski
wacze do dezynfekcji drzew i budyn
ków; wirówki do mleka, pasteryzato
ry i t. p. m?szyny mleczarskie oprócz 

I m asIelnic i wygniatarek do masła ; 
inku batory i apąraty do hodowli 
ptactwa; 

p. 6 niewyrabiane w kfilju części maszyn 
wyżej wymienionych sprowadzane ra
zem z m aszynami lub oddzielnie na 
tasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

169 p. 3·c Liczniki energji elektrycznej. 
171 p. 4·a Tarcze (cyferblaty) do zegarów ścien-

nych, również posrebrzane, pozłaca-

Pozycja 
taryfy celnej: 

.. 

N li z wat o war u' 

ne lub oksydowane; soczewki do wa
hadeł do zegarów ściennych, łuski d<t 
wag do zegarów ściennych. 

173 p. 8 PodwozIa samochodów ciężarowych. 
184 i uwaga Przędza z włókien ramji nienitkowana, 

i nitkowana, do wyrobu koszulek ża~ 
rowych, na zasadzie pozwolenia Mi
nisterstwa Skarbu. . ' 

190 p. 2 Sieci rybackie wszelkie, nawet bawel-

205 p. 2-c 
niane. 

Taśmy plecione z tagalu, niefarbowane 
i nieblichowane. 

§ 4. Następujące towary opłacają cł9 Ż dopła
tą walutową, wynoszącą, ' jako -mnożnik, 20% mno
żnika normalnego: I 

Pozycja 
taryfy celnej: Nazwa towaru: 

5 p. 3 Warzywa i okopowe suszone, opróq 

5 p. 4 

34 p ... 2 

37 p. 3 

37 p. 4-b 
41 p. 5 
51 ' p. 5 

57 p. 4-a 

64 p. 3 

66 p. 3-a 

66 p. 3-b 

66 p. 3-e 

77 p. 2 

, 78 p. 2 

98 p. 2 
104 p. l-b 

oddzielnie wymieniony~h. 
Korzenie cykorji suszone, niepalone i nie

przyrządzone_ 
Mięso gotowane, suszone, w~dzone I m21~ 

rynOWiJne. 
Ryby solone, w~dzone i suszone, oprócz 

oddzielnie wymienionych. 
Śledzie wędzone. 
Superfosfaty mineralne. 
Marga ryna jadalna i, sztuczne masła Ja-

dalne. ' 
I 

Skórzane wyroby techniczne "frottoirs", 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Taśmy plecione ze słotny, wiórów drlew
nych i łodyg, chociażby z dodatkiem 
włosia, bawełny, lnu i konopi, blIcho· 
wam:, ale niebarwione. 

Kamienie budowlane, oprócz oddzielnie 
wymienionych, i1ieObrobione lub ~gru
ba obtłuczone w kształcie brył i płyt, 
bez obrobienia powierzchni (obCiosa
nia, opiłowania) . 

Katnieni~ budowlane, oprócz oddzielnie 
wymlel'lionych: kamienie, bryły i pły
ły, grubości PQwyiej 15 cm., opiło
wane lub ob~iosanę w całoś~i lub 
tylko częściowo. 

Kamienie budowlane, oprócz oddtlalnle 
wymienionych: płyty do 15 cm. gru
bości włączniej z powierzchniami opi
łowanemi lub obcio5atlertJi. 

Balony, rurki i bagietki szklane do wy- i 
robu lampek elektryeznych. , - ' : 

Szyby lustrzane nie ObrobioM po od
laniu, t. j, Iliematowane, niesżlifoy"i
ne i niepolerowcme. 

f\zotan emanu. 
Chlorek wapnia nieoczyszczony, wyłącz

nie do wyrobu chlo roformu, na lasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

# 

105 p. 1 Octan wapnia surowy, wyłącznie do 
wyrobu acetonu i kwasu octowego, 
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Pozycja 
taryfy celnej: Nazwa towaru: 

107 p. l-b 

112 p. l-e 

112 p. 9 

\ 1.12 p. 9 

115 

124 p. 2-a 
125 p. 1 

129 p. 2 
135 

140 p. 4 

na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Chlorek wapnia oczyszczony (wapno 
bielące), wyłącznie do wyrobu chlo
roformu, na zasadzie pozwolenia /V\i
nisterstwa Skarbu. 

Kwas karbolowy krystaliczny oraz płyn
ny, bezbarwny. 

Leukonin, terrar, kryolit sztuczny, soda 
krzemowo-fluorowa (fluorokrzemian 
sądu), do wyrobu naczyń emaljowa
nych, na zasadzie pozwolenia Mini
sterstwa Skarbu. 

Chlorek siarki, na zasadzie pozwolenia 
Ministerstwa Skarbu. 

Eter siarczany do wyrobu sztucznego 
jedwabiu oraz prochu bezdymnego, 
na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Skarbu. 

Ekstrakty garbnikowe suche. 
Ziemie farbiarskie: kasselska 'i weroneń-

ska. ' 

Karmin koszenilowy. 
Pigmenty i laki pigmentowe do wyrobu 

farb artystycznych, na zasadzie ,po
zwolenia Ministerstwa 'skarbu. 

Blacha żelazna i stalowa, gruboścf 
0,28 mm. i mniej. 

149 p. l-a I, II Rury miedziane i ze stopów miedzi, wy
łącznie bez szwu, gołe, niepolerowane. 

149 p. 2-b Oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łeb
kie01 porcelanowym, szklanym lub 
witrytowym do wyrobu lampek ele
ktrycznych. 

1.49 p. 2-b, 3 Dzwony kościelne z miedzi i stopów 

150 p. 1 
miedzi. 

Elektrody magńetytowe, na zasadzie po
zwolenia Ministerstwa Skarbu. 

1~1 p. 3-a, Narzt;dzia stalowe hartowane do obra-
b, C biania: świdry spiralne, gwintowniki, 

162 p. 
4,5 

\ rozwiertniki, frezy, piłki okrągłe, na
rzynki do gwintownic ręcznych i ma
szyn gwinciarskich, noże do nożyc, 
'2iztance, stemple, kroidła; numerki 
i alfabety. 

2, 3, Przybory zecerskie i drukarskie, z wy
jątkiem czcionek. 

, ~67 a p. 1 Niewyrabiane w kraju prądnice i silniki 
elektryczne, wagi powyżej 300 kg. do 
2500 kg. włącznie i części maszyn 
elektrycznych, wszystko na zasadzie 
pozwolenia IV\inisterstwa Skarbu. 

~!67 C p. 2 Maszyny i narzędzia rolnicze następu
jąc~: prasy do słomy i siana; zęby 
sprężynowe do kultywatorów; siecz
karnie tarczqwe (nożowe) o szero
kości gardła powyżej 310 mm . 

. p." Noże do sieczkarń; masielnice i wygnia
tarki do masła. ' 

P. 6 Zęby sprężynowe do bron i grabi; nie
wyrabiane w kraju części maszyn wy
że.i wymienionych, sprowadzane razem -

Pozycja 
taryfy celnej: N 4 z w Ił t o war u: 

z maszynami lub oddzielnie, na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

169 p. l-a Wodo-paro-spirytuso i gazomierze. 
169 p. 3-a III f\paraty i przyrządy elektryczne, objęte 

lit. a, o wadze sztuki powyżej 150 kg., 
niewyrabiane w kraju, na zasadzie 

. pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 
173 p. 8, p. 2 Samochody ciężarowe i 'wozy przyczep

ne do nich oraz części zapasowe, 
, przywożone razem z samochodami 

177 p. 2-b, Papier drukowy biały niesatynowany 
I, II i nieklejony, z zawartością nie mniej 

niż 60% masy drzewnej, wagi nie 
mniej nii: 48 gr. w metrze kw.: 1) ro
tacyjny w rolach o średnicy nie mniej 
niż 70 cm., 2) w arkuszach. 

177 p. 2-c, I Papier drukowy nieklejony i słabo kle
jony, biały, bez ozdób i znaków wod
nych, z zawartością masy drzewnej, 
wagi nie mniej niż 48 gr. w metrze 
kwadr~towym. Papier zeszytowy kle
jony, biały, bez ozdób i znaków wod
nych, nie Iinjowany lub też zaopa
trzony w jedn'ostajną Iinjaturę zeszy
tową niebieską lub szarą, z za\var
tością masy drzewnej, wagi nie mniej 
niż 65 gr. w metrze kw. Bibuła atra
mentowa do zeszytów biała lub ko-

. lorowa, z zawartością /masy drzewnej. 
183 p. 4 Przędza bawełniana pojedyńcz21 powy-

żej N2 80. 
185 p. 3-a Czesanka z odpadków jedwabiu sztucz-

nego (nienitkowana), niebarwiona. 
187 p. 2, 3 Tkanina bawełniana cambric do wyrobu 
188 p. 2, 3 haftów" na zasadzie pozwolenia Mi

nisterstwa Skarbu. 
194 Linoleum, płótno żaglowe do wyrobu 

pasów transmisyjnych, 
198 Wojłok prasowany i nasiąknięty klejem 

w taflach grubości 3-15 mm. do wy
robu przybitek myśliwskich, na zasa
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 
Przybitki wojłokowe do nabojów my
śliwskich. 

203 Wełniane osnowy dla dywanów, druko-
wane, nawinięte na waty. . 

205 p. 2-c Taśmy plecione z targalu, blichowane, 
ale niebarwione. 

217 p. 1 Proch czarny' do wyrobu lontów, na zasa-
dzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. 

§ 5. Następujące towary opłacają cło z dopła
tą walutową, wynoszącą, jako mnożnik, 331/3% mno
żnika normalnego: 

Pozycja 
taryfy celnej: 

72 p. 3-21 
72 p. 3-f 
153 p. l-b 

155 p. 2. 
156 p. 3. 

Nazwa towllru: 

Cegły i płyty :Z gliny szamotowej. 
Cement szamotowy, zaprawa szamotowa. 
Benzynowe lampki bezpieczeństwa gór-

nicze. 
Drut miedziany i ze stopów miedzi. 
Kable elektryczne obłożone ołowiem. 

• 
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Pozycja 
taryfy celnej: N l! z w l! t o war u: 

161 p. 2. Młoty, siekiery, topory i babki do kos. 
169 p. 3·h Elektryczne lampki górnicze. 
183 p. 6-c Przędza bawełniani;! nitkowana (op~ócz 

215 p. 2. 
wymienionej w p. 5) powyżej Ng ,80. 

Płytki celuloidowe z tkaniną wewnątrz , 
(do wyrobu bielizny). . 

§ 6. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu i Handlu może z ważnych wzglE:
dów gospodarczych zniżać do wysokości, .przewidzia
n~ w § 3 niniejszego rozporządzenia, dopłat€; walu
tową (agio) · na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią 
one używane urządzenia fabryk, nabywańych i prze
noszonych jako całość lub jako kompletn!! oddziały 
do polskiego obszaru celnego. . 

§ 7. Przewidziane w' §§ 2, 3 i 4 dla niektó
rych towarów ulgi, uwarunkowane pozwoleniem Mi
nisterstwa Skarbu, mogą być udzielane na podsta
wie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Hand1tl. 
Werunki, potrzebne do uzyskania tych zaświadczeń, 
określa ' Minister Przemysłu i Handlu. 

§ 8. Termiry ważności pozwoleń Ministerstwa 
Skarbu, wydanych na zasadzie §§ 2, 3, 4 i 5 rozpo
rządzenia z dnia 27 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 35, poz. 230) przedłuża sit:; na miesiąc od dnia 
wejścia "!' życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
siódmego dnia po ogłoszeniu i bE:dzie'obowiązywało 
do dnia 31-go października 1923 r. włącznie. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia tracą moc obowiązującą: 1) rozporządzenie 
z dnia 27 marca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. 
R. P. N2 35 poz. 230; 2) H:lzporządzenie z dnia 
26 czerwca 1923 r. w sprlilwie przedłużenia mocy 

. obowiązującej rozporządzenia z dnia 27 marca 1923 r. 
o ulga~h celnych (Dz. U. R., P. N2 64 poz. 502). 

Minister Skarbu: W. arabski , 
Minister Przemysłu i Handlu: W. l\ucbarski 

518. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu ~ Handlu 
z dnia 30 czerwca 1923 Co 

• 
w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej pa-
tentów na wynalazki oraz świadectw ochron
nych na wzory rysunkowe, modele i ~naki to
warowe, udzielonych na zasadzie poprzednio 

obowiązujących ustaw_ . 

l"ła mocy art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dnia 
4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych 
i modeli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 

-
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13 
poz. 137-139) zarządza siE: co następuje: 

§ 1. Termin do składania podań o patenty na 
wynalazki, o ochronę wzorów rysunkowych i modeli 
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych 
do Urzt:;du Patentowego Rz. P. na zasadzie art. 33 
dekretu · z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wy
nalazki, art. 15 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 
dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków 
towarowych (Dz. P. P. P. Ng -13 poz. 137-139) prze· 
dłużony ostatnio rozporządzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N236 
poz. ' 245) dla obszaru b. zaboru rosyjskiego do dnia 
30 czerwca 1923 r. przedłuża sit:; dla tegoż obszaru 
do dnia trzydziestego pierwszego lipca tysiąc dzie· 
więćset dwudziestego . trzeciego roku. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem Q,głoszenia. 

, 
Minister Przemysłu i Hendlu: W. KuobalfSki 

519. 

Rozporządzenie Ministra ' Spraw 
. Wewnętrznych 

z dnia 24 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie oznaczenia terminu wnoszenia 
próśb o zwolnienie wozów od świadczeń na 

rzecz Państwa: 

Na mocy art. 29 ustawy z dnia 21 lutego 
1922 r. o obowiązku odstępowania zwier-ząt i wozów 
na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. N2 21 poz. 166) oraz 
zgodnie z postanowieniem § 10 ust. II rozporządze
nia w~konawczego Ministra Spraw Wojskowych z dn. 
11 maja 1922 r. de ustawy o obowiązku odstE:powania 
zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. 
U. R. P. M2 36 poz. 310) zarządza się co następuje: 

§ 1. Termin wnoszenia próśb' o zwolnienie od 
obowiązkowego odstępowania na rzecz Państwa 
wozów, wyszczególniony.ch VI pp. 1 do 9 § 5 rozpo~ 
rządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowy(h 
z dnia 11 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 36 p·oz. 3'10) 
do ustawy z dnia 21 lutego 1922 r. ~Oz. U. R. P. 
N1,~~1 ~oz. 166), ro~poczyn.a si~ z dniem 1 lipca 
19GO:> r. l trwa do dma 11 slerpma 1923 r. I , 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi w iy~ ~ 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprr,lw Wewnętrznych: KifJl'ni!c 
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