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Dziennik Ustaw. Poz. 528, 529, 530 i 531.

--------------------------------------------------------------------------------. -----§ 2. Kwas octowy, jaki w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia znajdzie się poza wytwórniami, podlega dodatkowemu opodatkowaniu
według stopy przewidzianej w § 1 niniejszego rozporządzenia z zaliczeniem akcyzy wpierw uiszczonej
(3.000 mk.), a więc dodatkowemu podatkowi w kwocie 3.000 mk. za 1 kg.
Od dodatkowego opodatkowania wolne są zapasy kwasu octowego po,niżej 1 kg. mocy 80%.

§ 3. Rrzpo rządzenie
obowiązującą w miesiąc od

§ 4.
ciwą

Izbę Skarbową
miesiące; od

na 2

ściągnąć

opłata może być przez właś
pokredytowaną nie dłużej niż
kwoty pokredytowanej należy

Dodatkowa

odsetki w stosunku 12% rocznie.

§ 5.

Zaniechanie lub zaniedbanie przepisanego
zapasów kwasu octowego podpadają pod
postanowienia karne §§ 115i 130 ustawy niemieckiej o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r.
zgłoszenia

§ 6.
po wierza

Wykonanie nImeJszego
Mi nistrow i Skarbu.

rozporządzenia

się

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów: Wito"

l!

Minister Skarbu: H. Lindt3

moc

Prezes Rady Ministrów: Witos
Kierownik Ministerstwa Pr!1cy i Opieki

Społeclej:

L. Darowski

530.

I

§ 3. Kto w dniu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia posiada zapas kwasu octowego, podlegający opodatkowaniu, jest obowiązany w przeciągu najbliższych trzech dni zgłosić najbliższemu
organowi kontroli skarbowej ilość i moc kwasu, tudzież uiścić przypadającą od tego zapasu akcyzę
w najbliższej kasie skarbowej bezpośrednio lub też
przez Pocztową Kas~ Oszczędnościową.

niniejsze uzyskuje
dnia ogłoszenia.

Rozporz ądzenie

Rady jVUnistrów

z dnia 2 lipca 1923 roku

w przedmiocie rozciągni ęcia mocy obowią,wją
cej ustawy o rybołó wstwie z dnia 31 paździer·
nika 1887 r. na obszar Spisza i Orawy.
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 26 paźdti e rnil<a
1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, ob owią 
zujących na obszarze Spiszej i Orawy, należącym do
Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 89, poz. 657), zarządza się co następuje:

§ 1. Moc obowiązuj ącą ustawy o rybołówstwie
z dnia 31 października 1887 r. dla Króles twa Galicji
i Lodom~rji wraz z Wi elkim Księstwem Krakowskiem
(Dz. U. i rozporz. krajowych r. 1890, Cz. IX, N2 37)
rozciąga się i na obszar Spisz a i Orawy.
§ 2. Wykon anie niniejszego rozporządzenia powierza sic; 'Mini strowi Rolnictwa i Dóbr Pań stwo wych.

§ 3.

Rozporząd zenie

niniejsze zyskuje moc obo-

wiązującą z dniem og łoszenia.
Równocześnie traci moc obowiązuj ącą ustawa w~
gierska o rybołówstwie z roku 1888 oraz wszelkie
rozporządzenia wydane na jej podstawie.

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Qościcki

529.
Rozporządzenie

z dnia 2 lipca 1923 r.
W przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileń·
ską mocy obowiązującej ustawy o zarobkowem
pośrednictwie pracy.

. Na podstawie ustępu 1 art. 5 ustawy z dnia
6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad
Ziemi ą Wileńską (Dz. U. R. P. N2 26 poz. 213) zarządza się co następuje:

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dn. 21 paź
dziernika 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy
(Dz. U. R. P. N2 88 poz. 647) rozciąga się na powi aty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i braclawski , z tern że terminy oznaczone wart. 5 i16
tejże ustawy liczyć się mają na obszarze wymienionych powiatów od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

§ 2.
wierza

się

531.

Rady Ministrów

Wykonanie niniejszego rozpor.ządzenia poMinistrowi
Pracy i Opieki Społecznej.
.
\

Rozporządzenie

z

~nia

Ministra Skarbu

17 maja 1923 r.

w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 13 i 62 ustawy z dn. 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47,
poz. 409) zarządza się co następuje:

§ 1. F\ż do dalszegQ odwołania zezwala się koncesjonowanym sprzedawco,m wyrobów tytoniowych na
sprzedaż na sztuki papierosów produkcji rządowych
fabryk. W sprzedaży otwarte być może jedynie jedno
opakowanie każdego gatunku powyższych papierosów.
Wobec ninejszego postanowienia ulega odpowiedniej częściowej zmianie brzmienie § 15 ustęp
przedostatni, § 21 ustęp 4 i § 27 rozporządzenia
z dnia 20 marca 1923 r., normującego prowizorycznie
przepisy o sprzedaży wyrobów tytoniowych na obszarze Rzeczypospolitej PoJskiej (Dz. U. R. P. N2 42
poz. 285).

