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Rozporządzr::nie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w sprawie podwyższeni a dJet przy
po dr67.ar.h służb owych na obszar w. m. Gdańska.
Rozporząd zeni e Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie opłat ryczałtowych dla

768

wyższych ur zędów ubezpieczeń..

768

Rozporządz enie

Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowie niach o opodatkowaniu piwa na obszarze RZ8rzypospolitej Polskiej
528. ROlporządieni e I~ady Mini strów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze RzeczypospoJjtej Polskiej.
529. Ro zporząd zenie ~ ady Minis trów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie rozc i ągnięc i a na Ziem i ~
Vlileńs ką mocy obowiązującej ustawy o zarobkowe m po śr edni c twie pracy
530. Ro zporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnic;cia mocy obo wią z ującej ust:l wy o rybołóws tw ie z dnia 31 października 1887 r. na obszar Spisza i Orawy.
531. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia' 17 maja 1923 r. w sprawie sp r ze daży wyrobów tytoniowych n>' o ~}szarz e Rzeczypospolitej P ':Jlskiej
532. Rozp orzą:ł z''\ ie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1923 r. w przedmiocie m :;o żnika celnego normalnego i zniż one go.
533. Ro z porządzenie Ministra Wyz nań Religijnych i Ośw iecenia Publicznego z dnia 21 czerw ca
1923 r. w sprawie uproszczonych e gzaminów p ?ńs twowych na nau czycieli szkół średn ich ogólnok ształcących i seminarjów nauczycielskich
,534. Rozp orządzenie Ministra Pracy i Opieki Społec znej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1923 r. ·w sprawie zmiany § S rozpo rz ądzen i a z dnia 4 grudni a 1920 r.
w przedmiocie załatwiania zatargów zbi orowych pom ię dzy pracodawcami a pracownikami rolnymi w brzmieniu ustalonym rozpo r ządzeni em z dnia 8 pa ździernika 1921 r . .
535. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 czerwca 1923 r. w sprawie zmiany
w przepisach o kolejności przyjm owania ładun ków , nadawanych do wys yła nia, oraz o wyko·naniu planu przewozowego na zasadzie kolejno ści 536. Rozporządzeni e Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyżs zen iu tary fy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żel,unych dcja zd owych
537. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dOjazdowej Warszawa Gdańska - Młociny .
.. 538. Rozp orządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu
i Handlu z dnia 9 lipca ~ 923 r. o zmianach i uzupełnieniach tymczasowej komunika.:ji towarowej pomiędzy polskim Sląskiem Górnym a resztą Polski (włączając w to stacje n ależących
do Polski, lub zarządzanych przez nią kolei obszaru W. M. Gdańska) przez niemiecki Śląsk Górny
539. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelazny ch z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyi;szeniu taryfy ' 0 0' 0 bowej na Hnjach Towarzystwa Akcyjnego Łód~kich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdo\vych
540. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Sprostowanie rozp. Min. Skarbu z dn. 30 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 65 poz. 507)
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b) w zakresie ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy oraz
ubezpieczenia pozostały ch rodzin Mk. 100.000

525.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 2 lipca! 1923 r.
podwyższ.enia
służbowyc h na obszar

djet przy podróżach
w. m. Gdańsl-{a.

w sprawie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 , lipca
1920 r. (Dz. U. R. p~ N2 65 poz. 429), art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 t. (Dz. U. R. P. N2 65,
poz. 430), art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r.
(Dz. U. R. P. N2 65, poz. 431), art. 13 ustawy z dnia
13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 433),
art. 21 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P.
N2 65, poz. 436) i art. 7 ustawy z dnia 31 marca
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 28, poz. 226) zarządza si~
co następuje:

§ 2. Rozporządzenie ninięjsze wchodzi · w życie
z dniem ogloszenia; równocześnie traci moc obowiązującą r o zp o rządzenie Rady Ministrów z dnia 3.
lutego 1922 r. w sprawie kwot ryczałtowych na
koszty wyższych urzędów ubezpieczeń (Dz. U. R. P.
N2 11 poz. 96).
Prezes Rady Ministrów: Witos
Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:

L. Darowski
Minister Skarbu: H. Linde.

527.

ShlWki djet należnych funkcjonarjuszom
w razie podróży służbowych na terytorjum w. m. Gdańsl<a ustalone w § 1 rozp orządze
nia Ra dy Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. (Dz.
U. R. P. N2 46, poz. 312) podwyższ a się do nast~

§ 1.

pańs twowym

pującej

wysokości:

§ 2.

/I
IV

z dnia 2 lipca 1923 r.

Na mocy art. 2 ustawy z d nia 10 maja 1921 r.

o regulowaniu podatków od

X
XII

25.000

Rozporządzenie nin iejsze wchodzi w życie
ogłoszenia z mocą · obowiązującą od dnia

z dniem
1 czerwca 1923 r.

Prezes Rady Ministrów: Witos
Mi nister Skarbu: H. Linde

526.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 2 lipca 1923 r.
ryczałtowych dla wyższych
ubezpieczeń . .

m

Na podstawie § 80 ust.
ordynacji ubezpieczeniowej z' dnia 19 lipca 1911 r.( [Dz. U. Rz. Niem.
N2 42) oraz. art. 18 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.
o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. N2 64 ~oz. 385) zarządza si~ co
n astępuje:

§ 1. Przewid~iane w § 80 ust. II ordynacji ubezpieczeniowej z dnia 19 Wpca 1911 r. (Dz. U. Rz. Niem.
N~ 42) opła ty ryczałtowe od dnia 1 stycznia 1923 r.
b~dą wynosiły:

a) w zakresie ubezpieczenia od wypadków
Mk.

spożycia, wżycia względ

nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248), której w ażność przywrócono ustawą z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 ·30, poz. 183), zarządza się co następuje:

I

przedmiocie opłat
urz41dów

Rady Ministrów

pr~edmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

marek niemieckich
dzie nnie
100.000
75.000
62.500
55.000
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42.500
37.500

służbo wy
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DzIennIk Ustaw. Poz. 525, 526 i 527.

80.000

§ 1. Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie
zmian VI opodatkowaniu piwa np obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N232, poz. 210) opła
tę akcyzową od słodu przerobionego na piwo w b.
dzielnicy rosyjskiej podw yższa się z kwoty 36.000 mk.
do kwoty 72.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg.
(1 puda) wagi słopu, przeznaczonego do przeróbki
na piwo.
,
Opłat~ akcyzową, laką uiszczać mają browary,
przerabiające w ciągu roku nie więcej, niż dwa tysiące pudów słodu, podwyższa się z kwoty 30.000 mk. ,
do kwoty 60.000 marek polskich od każdych 16,38 kg.
(l puda) wagi słodu.
Zapasy brzeczki piwnej oraz piwa, jakie w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będ'l u wytwórców piwa, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wyso kości różnicy między
opłatą poprzednio uiszczoną, a opłatą przypadającą
na podstawie postan~wień niniejszego paragrafu.
§ 2. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N232,
poz. 210) opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego
do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa si~
z kwoty 60.000 do kwoty 120.000 marek polskich od
każdych 100 litrów piwa.
§ 3. Ustanowioną w § 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie
zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Ne 32, po~. 210)

