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zezwoleniem Ministra Zdrowia Publicznego i z za
chowaniem warunków, V{ tem zezwoleniu zastrzeżo
nych. Zezwolenie to może być wydane na określo
ny czas i na określoną ilość oraz może być każdej 
ch wil i cofnięte. 

W aptekafh substancje i przetwory, wymienione 
wart. 1, mogą być wyrabiane, przerabiane, wyda
wane oraz nabywane bez poz\volenia, określonego 
w u stępie poprzed,oim, jednakże tylko do celów ' 
leczniczych i z zachowaniem przepisów o prowadze
niu aptek, jak również specjalnie wydanych w tym 
przedmiocie przez Ministra Zdrowia Publicznego. 

. , 
Rrt. 3. Zabrania się sprzedaży do c.elów spo

życią etęru etylowego i jego mieszanin . 
Przepisy, normujące wyrób, . przywóz, przecho

wywanie oraz' 5przed~ż do celów przemysłowych 
i leczniczych eter u etylowego i jego mieszaqin, zo
staną wydane w drodze rozporządzenia. 

Rrt. 4. Do Ministra Zdrowia Publicznego na
l eży nadzór nad produkcją i obrotem środków, 
określonych wart. 1 i 3. Przedsiębiorstwa i zakła
dy, korzystające z pozwoleń, przewidzianych wart. 2, 
są obowiązane na żądanie Ministra Zdrowia Publicz
nego do składania sprawozdań i wogóle udzielania 
informacj i, dotyczących wytwarzania, obiegu i spo
życia środków określonych wart. ,l i 3. 

Rrt. 5. O rgany Ministerstwa Zdrowia Publicz
nego mają .prawo dokonywania rewizji przedsiębiorstw, 
zakładów i wogóle miejsc, w których są produko
wane, przetwarzane lub przechowywane substancje 
i przetwory, wymienione wart. 1, jak również ba
dania ksiąg handlowych i dokumentów przedsiębior
stwa. Nadto w celu wykrycia bezprawnego wytwa
rzania, handlu i zużycia powyższych środków organy 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego mogą dokonywać 
rewizj i i w innych lokalach w asystencji policji i przy 
odpowiedniem zastosowaniu przepisów dzielnicowych 
ustaw post~powania karnego. . 

.f\rt. 6. Przywóz i wywóz zagranicę sub!itancji 
ł przetworów, ,określonych wart. l, może nastąpit 
tylko przez urzędy celne, specjalnie OZlilaczO'le przez 
Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Mi
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 Mini
sterstwo Zdrowia Publicznego za szczególnie niebez
pieczne, jak równie;! bezprawnego umQżliwienia in
nym użycia' tyq:.h środków, jeżeli(:z~ przestępny 
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 połączyć grzywne do dzie
sięciu m'i1jonów marek. Surowsze postanowienia in
nych przepisów pozostają w mocy. Usiłowanie i udział 
ulega karze narówni z dokonaniem. 

Jeżel winowajca ma p rawo zajmowania się le
czeniem lub zawodem aptekarskim" będzie, prócz 
tego, pozbawiony powyższego prawa" na czas J nie 
niżej lat trzech lub na zawsze. 

Jeżeli winny dopuścił się przestępstwa przy wy
konywaniu innego zawodu lub przemysłu, może być 
pozbawiony odnośnych praw na czas od roku do lat 
pięciu. 

f\r,t . 8. Winny innego naruszenia postan'ówień 
ninieJs4ej ustawy lub przepisów, na jej podstawie 
wydanych, (o ile czyn VI my$1 innych przepisów nie 
ulega karze surowszej) będzie karany za występek 
więzieniem od dwóch tygodni do jednego roku 
i grzywną od pięćdziesięciu tysięc;:y do pięc;:fu miljo
nów . marek lub jedną z tych kar,. 

Tej samej karze pbdlegą u~yci~ w towarzystwie 
środków, określonych wart, 7. 

Rrt. 9. Nięprawne posiadanie środków, wy
mienionych wart. 1, pociąga 2;awsze za sobą kon
fiskatę tych środków. W pr~YP?ldk~ch, przewidzia
nych wart. 7 i 8, konfiskatę orzeką właściwy sąd, 
lecz do chwili uprawomocnienia się wyroku należy 
dokonać zajęcia odnośnych przeqmlotów. Przed
mioty skonfiskowane oddaje się do dyspozycji władz 
sanitarnych. 

Rrt. 10. p'rzepisy dzielnicowe o łagodzeniu i za
mianie kary nie stosują się do przestępstw, . przewi
dzianych w niniejszej ustawie. 

Na obszarze b. dzielnicy austrjackiej sąd wy
mierzy zamiast kary więzienia karę śc;isłego aresztu. 

1\rt. 11. Wykonanie niniejszej ustawy. powie
rza si~ MinistrOWI Zdrowią Publicznego i Sprawied
liwości w porozumieniu z zainteresowanymi mini
strami. 

Rrt. 12. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
w dwa tygodnie po ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Miąistrów: Witos 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Bl!jalski, 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

560, 

ROzPOT+ąq~ęnię 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, po
leskiego, wołyńskiegQ, oraz powiatów: biąło
stockiego, bielskiego, sokólskięgo, woł~owy
ski ego i grodzieńskiego województwa biało-

steekiego. 

Na zasąd~ie art. 7 ustawy z dnia 1§ q;"fWcta 
1923 r. w przedmiocie wyrównania podątków grun:. 
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towych tudzież niektórych podatków budynkowych 
(Dz. U. R. P. N~ 65 pez. 505) Rada Ministrów zarzą
dza co następuje: 

§ 1. Przypadająca na obszarze wojewód3tw: 
wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskie
go, oraz powiatów: białostoddego, bielskiego, sokól
skiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa 
białostockiego na poszczególne powiaty ogólna su
ma państwowego podatku gruntowego (art. 6 ros. 
ustawy o podatkach bezpośrednich-Tom V Ros. Zb. 
Pr. wyj:ł ; 1903 r.) zostaje określona, poczynając od 
1 ,stycznia 1923 r. w przeciętnych wysokościach, 
ustalonych z każdej dziesięciny gruntów, w następu
jącej tabeli: 

Tabela przeciętnej wysokości podatku gruntowego. 

» Z jednej dzie-<:: 
·v sięciny grun- Z jednej dzie-
-O Nazwa powiatu tów uprawnych, sir:ciny lasów 
~ łąk, ogrodów i past'll' isk 
~ i sadów 

1 Biąłostockj 1Q.POO 20PO 
2 Bi~lski 8.000 1600· 
3 Sokólski 8.000 1600 
4 Grodzieński 8.000 1600 
!) Wołkowyski 8.000 1600 
6 Nowogródzki 10.000 2000 
7 Słonimski 7.000 1400 
8 Dzieśni~ński 9.000 1800 
9 Brasławski 8.000 1600 

lO, Lidzki 9.000 1800 
11 Wołożyński 7.000 1400 
12 Wilejski 7.000 1400 
13 Duniłowiczowski 9.000 1800 
14 Kossowski 6.000 1200 
15 Baran6wicki 7.000 1400 
16 Nieświeski 11.000 2200 
17 $tołpecki 9.000 1800 
18 Brzeski 6.000 1200 
19 Kamień-Koszyr:iki 5.000 1000 
20 Sarneński 6.000 1200 
?l ł'-.UJ1iniecki - 6.000 1200 
22 Piński 5.000 1000 
23 Prużański 6.000 1200 
24 Kobryński 6.000 1200 
25 Drohiczyński 6.000 1200 
26 Włodzimierski 8.500 1700 
27 Horochowski 8.500 1700 
28 LubomIski 6.500 1300 
29 Kowelski 6.500 1300 
30 - Krzemieniecki 16.000 3200 
31 I)ubnieński 16.000 3200 
~2 Równięński 13.000 2600 
3~ Ostregski 16.000 3200 
34 Łucki 10.000 2000 
35 Wileński 8.000 1600 
36 Oszmiański 8.000 1600 
37 Święciański 6.000 1200 
38 Trocki 8.000 1600 

§;!. Do płacenia podatku gruntowego pocią
gnięte pyć mają wszystkie WUFlta użytkowe uprawne, 
ogrody, sady, łąki, pastwiska i lasy, znajdujące si~ 

w powiecie i położone poza obrębem miast i mia
steczek, z wyjątkiem wymienionych wart. 5 ustawy 
o podatkach bezpośrednich i w ustawie o powinno
ściach ziemskich. 

§ 3. Ogólną sumę państwowegó podatku 
gruntowego, wyznaczonego na powicrt (§ 1) rozkłada 
komisja repartycyjna na pdslczególne własności 
z uwzglądnieniem przepisów 'ros. ustawy o powin
nościach ziemskich, jakoteż przepisu art. 15 ros. 
ustawy o podątkach bezpośredni ch , oraz ros. prze
pisów prawa o włościanach (Zb. praw. ros. z 1903 r. 
Tom IX dział II). 

§ 4. Na każdy powiat ustanawia się komisj~ 
repartycyjną do podatku gruntowego, składającą sic::: 
z naczelnika miejscowego urzędu skarbowego po
datków i opłat skarbowych, jako przewodniczącego 
i z sześciu członków powołanych z grona płatników 
podatku przez Dyrektora Izby skarbowej na wniosek 
naczelnika urzędu skarbowego podatków i opłat skar
bowych \V porozumieniu z miejscowym starostą po
wiatowym: trzech członków ma być powołanych 
z liczby płatników większej własności i trzech - mniej
szej własności. W tal~jej samej ilości i w ten sam 
sposób należy powołać zastępców członków komisji. 

O dniu posiedzenia członkowie komisji winni 
być zawiadomieni pisemnie przez przewodniczącego 
przynajmniej na trzy dni przed posiedzeniem. 

§ 5. Dla prawomocności postanowień komisji 
potrzebna jest obecność, oprócz przewodniczącego, 
dwóch członków iub ich zastępców, a w szczególno
ści jednego od większej i jednego od mniejszej włas
ności. W razie równości głosów rozstrzygCl głos prze
wodniczącego, 

§ 6. Skargi na postanowienia komisji płatnicy 
mogą podawać do właściwej Izby skarbowej w Ciągu 
miesiąca od dnia obwieszczenia przez Urząd skar
powy podatków i opłat skarbowych o ul-orlczeniu 
repartycji podatku i o rozesłaniu nakazów płatniczych. 
Pcdąnie skllrgi nie wstrzymuje obowiązku ujslq;enia 
poclatku. Skargi rozstrzyga o~tate9znie dyrektor Izby 
Skarbowej. 

§ 7. Postanowienia art. 2, 9, la, 12, 13 i 14 
powołanej ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 65, poz. 505) mają moc obowiązującą na 
obszarze wymienionym w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia. 

§ 8. Termin płatności podatku za I półrocze 
roku 1923 ustanawia się na czas od dnia 15 sierpnia 
do dnia 15 września 1923 r. 

\ Podatek Zi'! 11 półrocze 1923 r. ma być płacony 
w czasie od dnia 15 października do ąnia 15 listo
pada 1923 r. 

Oddzielny dodatek do podatku grllntowego, 
obowiązujący płatników wymienionych wart. 2 usta
wy z dnia 15 czerwca 1923 r., ma być płacony w tych 
samych wyżej wskazanych terminach. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie , 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes ,Rady Ministrów: VI z. , a!qbiń~k; 

Minister Skarbu: H. Linde " 
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