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Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie wymiaru i poboru pań 
stwowego podatku gruntowego za rok 1923 od gruntó w użytkowych i lasów, położonyc h na
obszarze województw: wileńskiego, nowogródzI:iego, poleskiego, w ołyńskiego, oraz powiatów:
białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkqwyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza
i Orawy mocy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego •
., .
Oświadczenie rządowę z dnia 26 czerwca 1923 r. w przedmiocie wydania regu laminu procesowego Górnośląskiego Tr ybun ału Rozjem czego na podstawie art. 596 Polsko-Niemieckiej
Konwenf:ji Górnośląskiej zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r ••
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia
2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych ,opłat probierczych.
'
Rozporządzenie Ministra Prze m y słu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych,
Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Dóbr Państw owych , Kolei Żelaz
nych i Robót Publicznych z dnia 9 lipca 1923 r. o zniesieniu austrjackiego rozporządzertia
Ministra Handlu wydanego w porozumieniu z interesowanymi Ministrami z dn. 2 czerwca 1916 r.
dotyczącego dostarczania podwód i zw ierząt , potrzebnych do transportowania ciężarów .
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 lipca 1923 r. o podwyższeniu opłat za
czyności urzędów miar.
Rozporząd z enie Ministra Skarbu z dńia 18 lipca 1923 r. w przedm iocie ustalenia wykładnika
wzrostu przeciętnych cJn hurtowych, miarodajnego na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i au strjackiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowęgo na rok podatkowy 1923 r., od
wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń :ąłuibowych, emerytur i wyn agro dzeń za najemną pracę
.
"
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustale nia wykładnika
wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarze b. dzielnicy pruskiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego, wymierzonego na rok podatkowy 1923 r.,
od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną prac(C •
.•
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559.
N1'1 mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę

na-

stępującej treści:

Ustawa
z dnia 22 czerwca 1923 r.

w przedmiocie substancji i przetworów odurzających.

1\rt. 1. Zabrania sit: wytwarzania, przeróbki,
przywozu i wywozu, przechow~wania, handlu oraz
wszelkiego wogóle obiegu opium surowego, opium
leczniczego, opium do palenia i jego odpadków
(Oross i t. p.), haszyszu, morfiny, kokainy, heroiny,

..

wszelkich ich soli i przetworów oraz tych pochodnych, które na podstawie badań naukowych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego
będą uznane za wyw'ołujące szkodliwe skutki dla
zdrowia.
.
Na wypadek pojawienia się w obiegu innych
substancji lub przetworów o podobnie szkodliwych
skutkach, upoważnia się Ministra Zdrowia Publicznego do rozciągnięcia na nie w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu przepisów niniejszej
ustawy.

1\rt. 2. Wyjątki od zakazu, przewi'd zianego
wart. l, są dopu szczalne jedynie dla celów leczniczych, naukowych I przemysłowych za spe<:jalncm
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zezwoleniem Ministra Zdrowia Publicznego i z zaJeżel winowajca ma p rawo zajmowania się lechowaniem warunków, V{ tem zezwoleniu zastrzeżo czeni em lub zawodem aptekarskim" będzie, prócz
nych. Zezwolenie to może być wydane na określo teg o, pozbawiony powyższego prawa" na czas J nie
ny czas i na określoną ilość oraz może być każdej niżej lat trzech lub na zawsze.
ch wil i cofnięte.
Jeżeli winny dopuścił się przestępstwa przy wyW aptekafh substancje i przetwory, wymienione konywaniu innego zawodu lub przemysłu, może być
wart. 1, mogą być wyrabiane, przerabiane, wyda- pozbawiony odnośn yc h praw na czas od roku do lat
wane oraz nabywane bez poz\volenia, określonego pięciu.
w u stępie poprzed,oim, jednakże tylko do celów '
f\r,t . 8. Winny innego naruszenia postan'ówień
leczniczych i z zachowaniem przepisów o prowadze ninieJs4ej
ustawy lub przepisów, na jej podstawie
niu aptek, jak również specjalnie wydanych w tym
wydanych, (o ile czyn VI my$1 innych przepisów nie
przedmiocie
przez
Ministra
Zdrowia
Publicznego.
.
,
ulega karze surowszej) będ zi e karany za występek
Rrt. 3. Zabrania się sprze daży do c.e lów s po- więzieniem od dwóch tygodni do jednego roku
życią etę ru etylowego i jego mieszanin .
i grzywną od pięćdziesięciu tysięc;:y do pięc;:fu miljoPrzepisy, normu ją ce wyrób, . przywóz, przecho- nów . marek lub jedną z tych kar,.
wywan ie oraz' 5przed~ż do celów przemysłowych
Tej samej karze pbdlegą u ~y ci ~ w towarzystwie
i leczniczych eter u etylowego i jego mieszaqin, zo- środków, o kreślonych wart, 7.
st aną wydane w drodze rozporządzenia.
Rrt. 9. Nięprawne posiadanie środków, wyRrt. 4. Do Ministra Zdrowia Publicznego na- mienionych wart. 1, pociąga 2;awsze za sobą konl eży
nadzór nad produkcją i obrotem środków, fiskatę tych środkó w. W pr~YP?ldk~ch, przewidziaok reśl onych wart. 1 i 3.
Przedsiębiorstwa i zakła
nych wart. 7 i 8, konfiskatę orzeką właściwy sąd,
dy, korzystające z pozwoleń, przewidzianych wart. 2, lecz do chwili uprawomocnienia się wyroku należy
s ą obowiązane na żądanie Ministra Zdrowia Publiczdokonać zajęcia odnośnych
przeqmlotów. Przednego do składania sprawozdań i wogóle udzielania mioty skonfiskowane oddaje się do dyspozycji władz
informacj i, dotyczących wytwarzania, obiegu i spo- sanitarnych.
życia środków określonych wart. ,l i 3.
Rrt. 10. p'rzepisy dzielnicowe o łagodzeniu i zaRrt. 5. O rgany Ministerstwa Zdrowia Publicz- mianie kary nie stosują się do przestępstw, . przewinego mają .prawo dokonywania rewizji przedsiębiorstw, dzianych w niniejszej ustawie.
zakładów i wogóle miejsc, w których są produkoNa obszarze b. dzielnicy austrjackiej sąd wywane, przetwarzane lub przechowywane substancje mierzy zamiast kary więzienia karę śc;isłego aresztu.
i przetwory, wymienione wart. 1, jak również ba1\rt. 11. Wykonanie niniejszej ustawy. powiedania ksiąg handlowych i dokumentów przedsiębior
rza
si~
MinistrOWI Zdrowią Publicznego i Sprawiedstwa. Nadto w celu wykrycia bezprawnego wytwarzania, handlu i zużycia powyższych środków organy liwości w porozumieniu z zainteresowanymi miniMin isterstwa Zdrowia Publicznego mogą dokonywać strami.
rewizj i i w innych lokalach w asystencji policji i przy
Rrt. 12. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
odpowiedniem zastosowaniu przepisów dzielnicowych w dwa tygodnie po ogłosze n iu.
ustaw post~powania karnego.
.
Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski
.f\rt. 6. Przywóz i wywóz zagranicę sub!itancji
Prezes Rady Miąistrów: Witos
ł przetworów, ,określonych wart. l, może nastąp i t
tylko przez urzędy celne, specjalnie OZlilaczO'le przez Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Bl!jalski,
Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z MiMinister Sp rawied liwości: St. Nowodworski
nistrem Skarbu.

.
\

I\rt. 7. Winny naruszenia przepisów art. 3 oraz
przywozu z zagranicy, przechowywania dla zbycia lub
wytwarzania opium surowego, leczniczego, opium do
palenia, wyciągu z opium' (ekstrakt), morfiny i innych
alkaloidów opium (z wyjątkieJ;TI kodeiny), ich soli
i pochodnych, kokainy, jej soli i pol,:hodnych oraz tycn
substancji i przetworów z pośród wymienionych wczęści
drugiej art. 1 i art. 3, które będą uznane przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego za szczególnie niebezpieczne, jak równie;! bezprawnego umQżliwienia innym użycia' tyq:.h środków, jeżeli(:z~ przestępn y
wywołał lup mógł wywołać następstwa szczególniej
szkodliwe, a sprawca mógł to przewidzieć, lub jeśli
prze$h;:pstwQ spełniono :3 chqci żysku - sędzie ~ą
rany za ' występek więzieniem od trzech miesięcy do
lat pięciu , z czem można połąc zyć grzywne do dziesięciu m'i1jonów marek. Surowsze postanowienia innych przepisów pozostają w mocy. Usiłowanie i udział
ulega karze narówni z dokonaniem.

\
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Raqy

Mini~tfó,w

z dnia 12 lipca 1923 r.

w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego
podatku gruntęwegQ zą rpk 19?) od gruntów
użytkowych i lasów, położonych na obszarz;e
województw: wileńSkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, wołyńskiegQ, oraz powiatów: biąło
stockiego, bielskiego, sokólskięgo, woł~owy
ski ego i grodzieńskiego województwa białosteekiego.
Na zasąd~ie art. 7 ustawy z dnia 1§ q;"fWcta
podątków grun:.

1923 r. w przedmiocie wyrównania

