}(g 90.
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rozp. Rady Ministrów z dn. 19 czerwca 1922 r.
w przedmiocie tymczasowego ustroju władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcia na tę ziemię niektórych ustaw i rozpo rządzeń (Dz. U. R. P.
N2 51, poz. 458) zarządza się co następuje:

należy dodo których, tudzież termin
wniesiony · rekurs; w przeciwnym razie termin zaczyna biec dopiero po dorę
czeniu dodatkowego pisma, z<lwiemjącego te daty.

§ 1. Dla unormowania orzecznictwa, toku
instancji oraz terminów rekurs owych w sprawach
dotyczących opłat stemplowych i <lljenacyjnych, kar
stemplowych, kar za zwłokę or<lZ kosztów egzekucyjnych, dotyczących zc:ległości w opłatach stemplowych i aljenacyjnych, których wymiar, wedle obowią
zujących przepisów, należy do władz skarbowych,
rozciąga się na obszar całej b. dzielnicy rosyjskiej
moc obowiązującą postanowień §.1 ustęp pierwszy
i § 2 ustęp pierwszy zdanie pierwsze, i ustęp 2a austr.
ustawy z dn. 20 lutego 1907 r. (Dz. U. P. N2 52) or<lZ
§ 1 ustęp pierwszy i trzeci i § 2 ustęp pierwszy,
drugi i czw<lrty <lustr. ust<lwy z dn. 19 marC<l 1876 r.
(Dz. U. P. N2 28) wreszcie na obsz<lr, na którym
obowiązuje rozporząd zeni e Gen. Gub. warsz. z dn.
19 lipca 1916 r. (Dz. rozp. Ne 40, poz. 126) rozciąga
się moc obowiązującą art. 190 ros. Mstawy o opła
tach (T. V Zb. pr.).

§ 5. (§ 2 ustęp pierwszy, zd<lnie pierwsze
i ustęp drugi austr. ustawy z dnia 20 lutego 1907 r.
Dz. U. P. N2 52 i art. 190 ros. ustawy o opłatach).
Wniesieni e rekursu nie odracza egzekucyjnego
ściągnięci<l należności, wymienionych w § 1; właściw<l
władza skarbowa może jednak zarządzić wstrzymanie
egzekucji aż do wydani<l ostatecznej decyzji . .
O ile rekurs wniesiono przeciw wezwaniu o dostarczenie danych, potrzebnych do wymiaru, strona
rekursując<l może prosić tę władzę skarbową, przeciw
której orzeczeniu lub zarządzeniu wniosła rekurs
o odroczenie wykon<lni<l tego wezw<lnia. Władza ta
rozstrzyg<l taką prośbę wedle swobodnt!go llzn<lnia,
z wyłącz eniem toku instancji. Na odroczenie n<lleży
zasadniczo zezwoiić, jeśli przez to nie grozi Sk<lrbowi Państwa niepowetowan<l strat<l, VI szczególności
wtedy, gdy przez wcześniejsze wykonanie wynik
rekursu zostałby zgóry unicestwiony.

§ 2. (§ 1 ustęp pi e rwszy austr. ustawy z dn'
20 lutego 1907 r. Dz. U. P. N2 52).

§ 6. (art. 13 ust<lwy z dnia 31 lipca 1919 r.
Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391).
Rekurs wniesiony przeciw decyzji Urzędu Sk<lrbowego Podatków i Opłat Skarbowych rozstrzyga
izb<l skarbO\,va j<lko drug<l i - w toku postępowania
administracyjnego - ostatni<l instancja.
Dla rekursów, wniesionych przeciw decyzjom
izby skarbowej, ądministracyjny tok instancji kOliczy
się w Ministerstwie Skarbu.

Przeciw decyzjom władz i urzędóVJ skarbowych,
się wymiaru opIat stemplowych i aljenacyjnych, dalej przeciw op ierającemu się na ust<lWOwych przepis<lch o tych opł<ltach żądaniu kar, k<lr za
zwłokę i kosztów egzekucyjnych, jak również przeciw
jakimkolwiek innym rozstrzygni en iom lub zarządze
niom władz skarbowych, zmierzaj ącym do wykonania
przepisów dotyczących tych opłat, mogą strony,
którym ' doręczono odnośną decyzję, lub ich dziedzice, wnieść rekurs, j eśli sądzą, że je skrzywdzono
wydaną decyzją, rozstrzygnięciem lub zarządzeniem.
tyczącym

§ 3. (§ 1 ustęp pierwszy i trzeci i § 2 ustęp
drugi i czwarty austr. ustawy z dn. 19 marca 1876 r.
Dz. U. P. N2 28).
Rekurs (art. 1) należy wnieść w ciągu dni trzydziestu, a jeśli skierow<lny jest przeciw karze porząd
kowej, w przeciągu dni ośmiu do t eg o organu, który
wydał de cyzję, zarz ąd zen ie lub rozstrz ygnięcie.
Termin rozpoczyna się z dniem następującym
po doręczeniu; przy jego obliczen iu nie należy liczyć
dni biegu pocztowego, jeżeli odnośne pismo podano
na pocztę za urzędowem potwierdzeniem przyjęc ia.
'IN przypadkach, zasługujących na uwzględnienie,
może władza, do której n<llei.y wnieść rekurs, przedłużyć ten termin.
Jeżeli strona składa u władz y prośbę o przedłuzenie terminu do wniesienia rekursu, albo w ciągu
terminu, ustanowionego niniejszem rozporząd z eniem,
składa prośbę o pod <lnie powodów rozstrzygnięcia,
wydanego przez tę władzę, to termin przeryw<l się
aż do dnia doręczenia odnośnego załatwi e nia, poczem
zaczyna biec d<l!ej.
Niewniesienie rekursu w terminie przepisanym
w niniejszem rozporządzeniu, może szkodzić tylko
tej stronie, której doręczono odnośne wezwanie, zarządzenie lub orzeczenie, <lI bo jej spadkobiercom.

§ 4.

(§ 2

ustęp

pierwszy <lustr. ustawy z dnia
19 marca 1876 r. Dz. U. P. N2 28).

W pismach, wymienionych w § 1,

kładnie oznaczyć władzę,
w ciągu którego ma być

§ 7. Uchyla się art. 197 ros. ustawy o opł<l
tach (T. V Zb. Pr.) oraz wszystkie p.zepisy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, o ile
one nie są zaW<lrte w polskich ustawach państwo
wych lub w rozporządzeni<lch ministerjalnych, wydanych na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia
1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania
stawek przy niektórych opł<ltach stemplowych (n<lleżytościach) (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 315).

§ 8. Nini ejsze rozporządzenie wchodzi w życie
w 14 dni po ogłoszeniu.
Minister Skarbu: H. Linde
Minister Spf<lwiedliwości: St. Nowodworski

710.
Rozporządz eni e Ministra Rolnictwa i Dóbr
Par'istwowych
z dnia 28 sierpnia 1923 r.
wydane w porozumienil! z Ministrami: Spraw
Wewnętrznych,
Kolei Zelaznych, Przemysłu
i Handlu oraz Sl<tarbu · w przedmiocie ograniczenia obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objęto
ściową oraz nield:óremi przedmiotami z Rosji,
Białorusi, Ukl'ainy i Litwy.
Na zasadzie art. ąrt. 1142, 1148 i 1172 ustawy
lekarskiej (ros. Zbiór Praw, tom XIIJ wyd. 1905 r.)
zarządza siG co n<lsŁępuje:
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----~------~~------~----------------------------------~----~~.~~~-§ 1, Zabrania się wprowadzania (przywozu)
4. . Konię, osły i muły przeWą\:zone do wpro·
z Rosji , Białorusi, Ukrainy i Litwy na obS;lar R?;ęczy wadzenia (pr;>:ywPzIJ) i prt:eprovradzenia (pnewozu).
pqspol itej polskiej, ja.kotei pr~ewozu (tral1zytu) przez ,podleg ~ją w mkjs~i.l wchodu po~t~p0waniu rozpoten Qbsz{:Ir:
ml:1w~z e rnu (rna!lejnizacji ocznej) i tylko nie rC<lgu12) . bydła rog~tego i innych zwierząt przeżuwa jące i wolne od wszelkich <;.harób zaraźliwych mogą
jących;
być dopuszczone do obrotu \V obrębie granic Państwa.
b) produktów-względnie odpadków, pochodzą
5. Zwi erzęta dopuszczone do przywozu winny
cych ze zwierząt wymienionych w p. <I) IN 6ta- być odstawione pod konwojem, wymaczanym z urz~
ni~ surowym;
du na koszt wła ś ciciela wprost do miejsca przeznac:) kości wszelkiego rodzaju;
.
czenia.
, .
d) paszy objętościowej (słomy, siana);
6. O odejściu transportu zwierząt i produkt6w,
e) wszelkich rodzajów podściółki;
.
wym)enionych w § 2, ze s tacji wchodu, lekarz wef) nawozu stajennego (gnoju);
teryntlryjny, który dokonał bademia, winien zawiadog) sprz~tów stajennyc.h używanych i uprzęży mić telegraficznie na koszt właściciela transportu
używanej.
władfę administracyjną powiatową, w której połoto'
żone je~~t miejsce przezna<;zenia transportu, jak rów§ 2. Wprowadzanię (przywóz) na obszar Rzę nież dotyczącego pow. lekarza weterynaryjnego.
c?:ypospolitej Polskiej, jakoteż przeprowadlanie (prze7. Transport kolejowy zwierząt i produktów,
wóz (:zyli tranzyt) przez ten obszar:
wyszczególnionych w § 2, winien od.by\.V~e Się na tea) koni, osłów i mułów;
reni~ Rzeczypospolitej w ładunkach całowagonowy(.h
b) trzody c;;hlewnej w st?lnieiywym, pr.zezna- bez doładowania lub wyładowania W drod.ze: w wyczon~j na natychmiastową rzeź, oraz mi~sa
padkach koniecznych przeładowanie transportu mowieprzowego i szynek w stanie surowym, so- że się odbyć przy zachowaniu stosownych $rodków
lonym, peklow~nym, suszonym i wf;dzonym; ostrożności i pod dozorem lekarza weterynaryjnego.
c) drobiu żywego i bitego;
§ 3. Transporty ~wierząt i produktów, <:0 do
d) słoniny surowej;
których
nie dopełniono warunku punktu 1 § 2, nie
e) łoju i szmalcu nieprzetopionego w beczkach;
f) szczeciny, włosia końskiego i wełny owczej mogą być dopuszc;:zone ani do przywozu, ani do przewozu.
w szczelnem opakowaniu;
g) skór zupełnie wysuszonych albo nasolonych;
§ 4. Przy transportach, przeznaczonych do
h) rogów całych lub ct.:ęki rogów (Iwńc6w ro- przewozu (tranzyta) przez obszar Rzeczypospolitej,
gów) i racic;
osoba transportująca winna wykazać sit: zezwoleniem
i) jelit suszonych:
na import władzy rządowej państwa, do którego transmoże się odbywać w regule tylko kolejami żelazne
port jest przeznaczony.
mi przez stacje wchodu Stołpce i Zdółbunowo pod
§ 5. Przywóz i prZe\lIÓ;Z prodtJkŁów pochodze"
nast~pująceml wan"nkaml:
nia zwierzęcego W stanie przerobjooym \yb przymf
1. przet.:naczone do wprowadzenia zwierzęta dzonym,' jako to: konserw mjęsnych, łoju przetopioI surowce, wymienione w § 2, winny być zaopatrzo- . nego, szmalcu, nabiału i jaj, skór z diikit;:h zwierząt
ne W świ ?idectwa , wydane pr~ez właściwą władzę ad- oraz ryb - ze stanowiska sanitarno-weterynąryjnegQ
ministrącyjną państwa, z któręgo pochodzą, a stwiernie podlega żadnym ograniczeniom.
j
dząj~ce, ie pochodt.:ą z okolic wolnych od zaraźli
§ 6. Wprowadzanie (przywóz) i przeprowadzawych chorób zwierzęcych; odnośnie do produktów
pochodzenia ~wierzęcego świadectwa te winny la- nie (przewóz) zwierząt i surowców, wymienionyr;h
w § 2, przez inne punkty wejś~ja, aniżeJi ' wyrnieniowlerać potwierdzenie, że pochodzą ze zwierząt zdrowych;
,2. na wymienionych wyżej stacjach wchodu ne w tymże paragrafie, może się odbywać tylko za
specjalnem pozwoleniem urzędu wojewódzkiego,
zwierzęta i produkty podlegają badaniu przez pań
stwowego albo przez władzę par'istwową specjalnie w obr~bie którego położona jest dana stacja wc;hQdl.l
w tym celu ustanowionego lekarza weterynaryjnego pod warunkami, które będą określone przez włąśej
co do stanu zdrowia-wżględnie co do rodzaju .opa- wy urząd wojewódzki w każdym poszczególnym wykowania i t. d., produkty zaś, wymienione pod f), g), padku.
Celern uzyskania takie~o zezwolenia należy
h) i i),-także odkażeniu w odpowiednio urządzonych
wnieść podanie należycie ostemplowane dQ urz~du
zakładach dezynfekcyjnych w miejscach wchodu pod
dozorem fachowym na koszt osoby wprowadzającej. wojewódzkiego, w obrębie którego położona jest
W braku zakładu dezynfekcyjnego, albo jeżeli stacja wchodu, i podać ilość oraz jakość zwierzat,
względnie jakość i wagą produktów, nazwą stl:1cji
odkażęnie z innych powodów nie może być uskuwchodu
i miejsce prze7naczenia tran~portu (gmina,
tecznione na stacji wchodu, należy poszczególne paki
(zwoje) poddać zewnętrznemu odkażeniu za pomocą powiat, województwo) oraz - o ile chodzi O trans.
porty tranzytowe - dołączyć pozwolenie w~pomnia
płynu ęezynfekcyjnego i skierować całą przesyłką,
pod I(el'lwojęlm, wyznaczonym z urzędu, do miejsca ne w § 4. "
§ 7. W wyjątkowych wypadkach, uzasadniopFzagn"''''1;eni a-wzgl~!inie prlel'óbkl - i tam poddać
nych szczególnym interesem gospodąrczym, MinistroścjsdeJ dezynfekcjI.
fakt dokonania d ęzynfekcji należy uwidocznić wi Rolnictwa I Dóbr Pańs;twowych, - w ppf/3zurnieniu z f\~inistrem Spraw Wewn~trznych, - przysługuje
na świadectwie pochodzenia.
3. MięsQ wi~przowe i produkty wymięnionewp. b) prąwo czyni~nia odstępstw od przepisów §§ 1 i 2
niniejszego rozporządzenia.
po~legają w miejscu wchodubądśmiu na trychinyi wągry.

~.
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Właściwe władze administracyjne I instancji mow wyjątkowych wypadkach czynić odst~pst\",o od
przepisów nini ejszego rozporządze nia dla obywateli
P~1l1stwa Polskiego co do zwierząt gos podarskich tych
obywateli oraz do produktów, po chodz:;c.ych z tych
zwierząt, jakoteż co do zwierząt re\vindykowanych
i przedmiotów, wymienionych \V § 1 p. a) i g), po
u przedniem zbadaniu zwierz ąt lub prod~lktów przez
właści wego powiatowego lekarza wderynaryjn ego.

§ 3.

gą

Przepisy niniejszego roz porząd zenia nie
zastosowania do zwierząt repatrjcmtów, co do
których obowiązują przepisy art. VI! § 3 p. 5 układu
o repatrjacji (Monitor Po!sld Ni! 59 z dnia 14 marca
1921 r.).
.

§ 8.

"

mają

§ 9. . Przekroczenia
rozporządzei'lia

nośnych

karane

postc:nowierl niniejszego
pos tan owicil od-

będą w edług

usta ....'.

§ 10.

Rozporządzenie

obowiązującą

mmcJsze zyskuje moc
(na obsf-arze b. zaboru rosyjskiego)

ogłoszenia.
Równocześnie traci

Najwyisza kwota przekazu.
Najwyższa

kwota przekazu ze Stanów ZjednoAmeryki Północnej do Polski nie może
przekraczać 100 dolarów; kwota zaś przekazu z Polski do Stanów Zjednoczonych P.meryki Północnej
nie może przewyższać kwoty, dopuszczonej w wewnętrznym obrocie przekazowym.
Kwoty przekazowe nie mogą zawierać ułamków
centa.
czonych

fi 4.

O P ł a t y.
Przy nadawaniu prz~kazu nadawca uiszcza zgóry
opłatę, która wynosi od kwot y przekazowej:
a) do 10.000 marek pol.
100 marek pol.
b) .. 20.000
..
pol.
200.."
c) za każde dalsze 20.000 marel{ lub część tychże.
100
•

•

§ 5.

z dniem

moc obowiązującą rozporzą
dzenie J'v\inistra Rolnictwa i D. P. z dnia 10 marca
1922 r., wydane w pOfozumieniu z fl\ini sŁrami: Spraw
Wewnętrznych, Kolei Zela znych, Przemysłu i Handlu
oraz Skarbu IN przedmioćie ograniczenia przywozu
i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy
(Dz. U. R. P. N!! 21, poz. 180).
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Qościckl
Spraw Wewnętrznych: Kiernik
Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski
Kolei Żelaznych: Karliński
Skarbu: H. Linde

Rozporządzenie

711.
Ministra POi:::Z-t i Telegrafów

z dnia 29 sierpnia 1923 r ..

w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany
przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemł Hmery!d Północnej .
Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P.P. N2 44 pOl. 310) zarządza się co
n~stępuje:

§ 1.
Zarządzenie

Od dn ia 1

września

ogólne.

1923 r. wprowadza siG wza-

jemną wymianę przekazów pocztowych mi ę dzy Polską, a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.

§ 2.
Rod~aj

przekazów.

Do wymiany dopuszcza się tylko przekazy zwyprzekazy pośpieszne i telegraficzne są wykluczone.
'
kłe;

Warunki nadania przekazu.
R. fUeby wysłać pieniądze przekazem pocztowym do Stanów Zjednoczonych interesant musi pajpierw postarać się o pozwolenie na wywóz marek
polskich zagranicę.
Otrzymane pozwolenie musi wysyłający złożyć
przy nadawaniu przekazu w urzędzie pocztowym.
, Pozwoleń na wywóz marek polskich do wysokości 25.000.000 mkp. udziela Polska Krajowa Kasa
Pożyczkowa i jej oddziały.
Pozwoleń na wywóz sum wyższych udziela Komisarz dla spraw dewizowych w następujących miejscowościach:

1) VI Warszawie - dla województwa Warszawskiego, Lubelskiego, Białostockiego, Wołyńskiego
i Poleskiego,
2) w Łodzi - dla województwa Łódzkiego,
3) w Sosnowcu - dla województwa Kieleckiego,
4) w Wilnie - dla Ziemi Wileńskiej i woj. Nowogródzkiego,
5) w Poznaniu - dla województwa Pozna.ńskie
go, z wyjątkiem . miasta Bydgoszczy oraz powiatów
Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
6) w Bydgoszczy - dla województwa Pomorskiego omz miasta Bydgoszczy i powiatów Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
7) we Lwowie - dla województwa Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stani sław owskiego,
8) w Krakowie - dla województwa Krakowskiego z wyjątkiem miasta Białej,
9) w Bielsku - dla Cieszyńskiej cz~ściwojewództwa Śląskiego oraz miasta Białej,
,
10) w Kątow icClch - dla górnośląskiej części
województwa Sląskiego.
B. Nadawca ma wypełnić krajowy blankiet
przekazowy stosownie' do nadruku wyraźnie atramentem, albo drukiem lub pismem maszynowem,
podając imię, nazwisko, miejsce przeznaczenia oraz
mieszkanie odbiorcy; w lewym zaś odcinku po stronie tytułowej swe imię, nazwisko i mieszkanie.
Wypełnianie przekazu ołówkiem, choćby atramentowym nie jest dozwolone.

