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748. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 września 1923 r. 

w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 roku 

w sprawie statystyki celnej. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździer· 
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. ·U. R. P. N2 85, poz. 464) zarządza si~ co na ' 
st~puje: 

§ 1. W § 42 rozporządzenia Rady Ministrów 
. z dnia 10 listopada 1921 r. . o statystyce celnej (Dz. 
U. R. P. N2 107, poz. 783) dodaje si~ nast~pujący 
ust~p: 

"Minister Skarbu upowaźniony jest do zarzą
dzenia w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewm:trz
nych również i · innego sposobu pobierania opłat 
statystycznych· . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
I dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewn~trznych: Kiernik 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyński 

749. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości i Ministrem Przemysłu 

i Handlu 
z dnia 28 maja 1923 r. 

w przedmiocie siedziby oraz organizacji Sądów 
Rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od 

wypadków we Lwowie. 

Na mocy § 38 ustawy z dnia /.8 grudnia 
1887 r. (austr. Dz. U. z 1888 r. N2 1) w brzmieniu 
ustalonem art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1921 roku 
w przedmiocie zmian ni ektórych postanowień ustaw 
:mstrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypad
ków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru au-
5trjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących 
tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszcz~śliwych wy
padków na terytorjum przyłączone do Polski a na
leżące poprzednio do Królestwa Węgierskiego (Dz. U. 
R. P. N2 65, poz. 413) zarządza si~ , po wysłuchaniu 
opinji Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwo
wie co następuje: 

§ 1. Dla zakładu ubezpieczenia od wypadków, 
istniejącego na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 
1887 r. (austr. Dz. U. N2 1 z 1888 r.) w brzmieniu 
ustalonem ustawą z dnia 7 lipca. 1921 r. (Dz. (,I . 

R. P. N2 65, poz. 413), utworzone będą Sądy R02~ 
jemcze w siedzibach władz administracyjnych łl in~ 
stancji. 

Minister Pracy j Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości oznacza, po wy
słuchaniu opinji Zakładu ubezpieczenia od wypad
ków we Lwowie, termin utworzenia Sądów Rozjem~ 
czych w poszczególnych siedzibach władz admini
stracyjnych II instancji, oraz oznacza, który z istnie-

- jących już Sądów Rozjemczych jest właściwym w zna
czeniu rozporządzenia niniejszego dla tych okręgów 
władz administracyjnych II .instancji, które nie mają 
jeszcze własnych Sądów Rozjemczych. 

§ 2. Sąd Rozjemczy składa się z przewodnI
czącego, cz.terech asesorów i odpowiedniej ilości za
stępców. Zaden z członków Sądu . Rozjemczego nie 
może należeć do Zarządu Zakładu ubezpieczenia od 
wypadków ani też pozostawać w służbie tegoż Zakładu. 

Przewodniczącego i jego zastępcę, obu z grona 
sędziów, mianuje .. na .czas ni.eoznaczony Minister 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Opieki Społecznej. 

Dwuch asesorów, jakoteż ich zastępców, którzy 
wszyscy posiadać powinni wykształcenie techniczne, 
powołuje do Sądu Rozjemczego Minister Pracy i Opie
ki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu na czas równy okresowi urzędowania ase
sorów z wyborów. 

Jednego ases.qra i jego zastępców wybierają ' . 
właściciele przedsiębiorstw, podlegających obowiąz
kowi ubezpieczenia; jednego asesora- i jego zastęp· 
ców wybierają ubezpieczeni. 

§ 3. Asesorowie z wyborów oraz ich zastępcy 
wybierani będą w sposób przepisany w statucie Za· 
kładu ubezpieczenia, jednocześnie z wyborem do Za· 
rządu i na ten sam okres urzędowania co i Zarząd . 

§ 4. Członkowie Sądu Rozjemczego mają pra· 
wo do zwrotu wydatków w gotówce, poniesionych 
w związku ze sprawowaniem urzędu. Asesor wy
brany przez ubezpieczonych i jego zastępcy pobie· 
rają nadto wynagrodzenie za każdorazową czynność , 

Wysokość wynagrodzenia oznaczy, po wysłu
chaniu opinji Zakładu ubezpieczenia, władza admi· 
nistracyjna II-ej . instancji, w której okręgu Sąd Roz
jemczy ma siedzibę. 

§ 5. Ukonstytuowanie Sądu Rozjemczego na· 
leży do przewodniczącego, którego kompetentna po
dług siedziby władza administracyjna II-ej instancji 
zawiadamia o członkach mianowanych i wybranych . 

F\sesorowie Sądu Rozjemczego i ich zastępcy 
winni przed objęciem urzędu złożyć w ręce prze· 
wodniczącego przyrzeczenie, że urząd swój sprawo· 
Y"~ć będą sumienn.ie i ?ezstronnie. Przewodniczący 
I Jego zastępca zWlązam są w· .wykonywaniu urzędu 
złożoną przysięgą sędziowską . . 

. ..§ 6. Sąd Rozjemczy odby,wa posiedzenia jawne 
I meJawne. 

Do wydania jakiejkolwiek uchwały potrzebn~ 
jest obecność przewodniczącego i czterech asesorÓh 
I ub ich zastępców , oraz protoku lanta. . .;. . ,.;: < . 



., . . ~ 7,. , ~.~rr/pe~e~~~~,! .. p~~~g ~l,ed~~p.y, władza 
8rłm\n'i~tracYJna lP mstanCjI . 'moze na wniosek n. rze~ 
wBdni E'Ź'ąt~g6" 'Są d t{ l.Himf t ta rpbzba\Vi'ony'th 'u'fięiju 

·tych Człon~ów Sądu R~zjf!r1),cz~go, k~9rzy bezd6'śt'<r-
tennego" u'sp'raWłedll\\(i~tąa . za!.li'e'db~ją (!rwale o~o
wi'ą'zki swegÓ' tirz~d(J. " '· ", . ',, ' . L" " , . " ';';" 

· ł .' W 'pr~ypadk!J tym, lub jeżeli z innej przyczyny 
rriiejsće zostanie o p'f'oż'n i.b n e, prż~wodnićzący winien 
po~faj.ać siE:; o uzupehli~rtie składu Sa'ou Rdzjemćźego. 
.... " bsoby, ppwołanę' 'dc)" Sąd!J ; Rózj~rtic:i~g~' " cW~ 
u~up~'łpie9ia 'je~o · skf~q.l!·" J~oz9:st~ją "! . urzędó~~n:!u 
tl:!k ' długo, iak' Cjługo Ii1la~ (r v/a c' o'kres uriędowama 
ezłonka;,f któ'l'ego " za'stą'pitl ,. '., . "O', • " 

• ('~ ',- ~ .:-:-; r' f ( 

. ~~. C,~:tP~~9~i.ę S~9.~ BpM~mF?ę~o ~ą wyklu 
czem 'od wszelkIego w~pofudzjałLj w sprawach spor o 
nr,ch, ' tyc~ących się ' iC,~ . ~arąych, ic~ żon lub 9so~, 

· z ktpre!Tli§ą ' W linIi prQstej ł sPQkrewnieni lub spowj· 
:óo..y<;lceni, albo pr?ez ' ą~:roptacj'ę ·p'ofącze .ni, ~'Ibo z 'k't,ó ' 
r~mi w Iinji pobocznej, a? do' 4-90' stopnia, ' są' spo-

· ktewąieni lub aż ' do ' 2~'go (sfoprii.a ·spowinowaceni. 
, Nadto śtrona "może' ' wyłączyć członkóW" Sądu 

Rozjemczego przedrozpocżęćiem / rozp'raw~'; . 99Y za
chodzą okoliczności wymienione ' vi uste pie I, J oraz 

"gdy ' zachodzą inne pFzyczyny, które mogą podać 
w wątpliwość bezstronność teg'o, kto ma być wy · 

,łączony. .., ' ... 

Jeżeli człon.ek S9du Rozjemczego nie uzna 
słuszności wniosku o ' wyłą~czehie, ' 'Są,d Rozjeinby 
orzeka ostatecznie o wyłączeniu na posiedzeniu 'nie
.jawnem z wyłącreniem ' c'zł6nka, który ma być uchy' 
,lony, z przybra.nięm zaś jego zastępcy. I" ' ./ 

§ 9. Sąd Rozjem~zy je~t '-Yy,lą,cfp ie właściV{.y 
do orzekania o roszczeniach do wynagrodzenia szko· 
dy, po.dniesiony.ch przeciw Zakładowi Ubezpi eczenia, 

;~ przez Zakład Ubezpiec,zenia nieuznanych. Do · wła· 
$ciwości .Sądu Rozjemczego n,ależy też rozstrzyganie 
,ty.ch ~porów między Ząkładem Ubezpieczenia a Ka
sami Brackiemi, które powstały na tle postanowień 
§ 14 ustawy z dnia 30/XII 1917'(8u5tr. Dz. Ust. !-:{Q 523). 

qs~kodz;ony,. .i~k,9,tei 'kr,ew,!i w?tęphi . i i~tę/pni, 
or:~.z . osoby, wyml~'nJOne w ~ 7 ustawy z dnia 28 .gru.~
nia 1887 r. (aus~r. Qz. Ust. 'NQ l z 1 ~88 r.) w brzmie· 
niu, ustalonem ustawą z dnia 21 si erpnia 1917 ' 'r. 
(austr. Dz. Ust. Ni' 363), i;nogą według własne;go wy
boru wnieść skargę albo do ' Sądu .Rozjemćze'go, 
w którego okręgu zaszedł wypadek, alb'o też do Sądu 
Rozjemczego, w którego okręgu wnosząćy ' skargE:; 
stale mieszka. 

§ 10. .Roszczenia O odszkodowanie przeciw 
.zakładowi Ubenieczenia wytaczać' należy przed Sąd 
Rozjemczy w drodze skargi w terminie do 1 roku 
,qd dąty doręczenia pQdnoszącemu roszczenia rezo
Illcji Zakładu Ubezpiec:zenia, którą przyznano wyna
.grodzenie szkody, albo . Qdrzucono lub umniejszono 
roszqęnie do wynagrodzenia, albo też cofnięto wy

,~naqoną relltę, a to pod rygorem utraty prawa 
do wniesienia skargi. ' r· ., , 

, Rosz~zer.!a ( ~~sl . ~r!3~J(! ęj p.rz,~,~!Y' 6aJsładowi 
Obezpieczenia wnosk należy w termInie : pr~kluzyj-
Ry~ 1, roku ,od ,?~ia o .B~~lt~,9iŚ~ i ,.\~os,Z;~~~?.ia. ",. "! .. '.' 

.~§~(11 • . , V:I .\~~rg~e .Ipod.ać .naI.eiy treściwie stan 
faktyczny. na k'9r~.m ., Qpi~r.a ,się · ro5z..c~~ni.e; i 'wymie-

nić środki dowodowe, któremi będzie się uzasadniało 
roszczenie. Dokumenty dowodowe załączyć należy 
w oryg,inąle [u,b . 9dRi~ię . . .. . 

SK'a ~gę imożna \'wn"bsić pisemnie 'w dwuch egzem
plarzach lub . ustni~ qo pr-ą,tok\lłl,.l, u: przewodniczące-
Ę\~ ~ąd,~ ~~~j;f!1cz:.ę~· 
.. ' ' Prz~wodmczący ' winien niezwłocznie zarzą<;łzjć 
potrze'b~e eweritLiąl'~ie ' uzup'ełbj'~pf~ sKargi. '~~'>i 

• " ~ ., 1~:;.~ .. 11(,; J \-.' I.;' : ~ 

~ l? P.r~e~~dn!c.z~cy $~dy. ~ozje~c~Eigo za: 
rzą<;lza, by je4en egzemplarz ~ka(gl lub ' OdPIS' s~argl 
P.f'6t9'~urąrnej; . jak0.te~ Gcj~isy 'z~_~"cznlkc?w d? s'k~'r~1 
dorE:;czono pozwanemu z poleceniem, aby w ~ermime 

wyz!laczonym na dzień kalendarzowy wniósł swoje 
zarzuty' p!se'mni~, Terthin może być ~ powodów za
sługujących 'n<;l 'Uwzględnienie prz'ez przewodniczące-
g'o prze'dłJż6ny . . , ... l. .. ' 

W razię przędłotenia przez stronę zarzutów 
prz.ewodniczący · zarzą<;łza, 'aby' --jeden egzemplarz zą
r~~t.ów qoręcz9no pow09owi., 

§ 13. Gdy zarzuty zostaną wniesione, lub gdy 
termin 90 ic;h wnie~ienia bęzskutecznie upłynie, prze
wodniczący wydaje z urzędu odl3owiedn·ie- polecenie 
co do dalszej, ewen~ualni e potrzebnej wymiany pism, 
co do dostarczenia śrotl ó N "dowodowych, ·co do 
przeprowadzenia dowodów, których przeprowadzenie 
na rozprawie ' ustńej nie jest ' moż'liwe; wogófe prze
wodnicZący wydaje wszelkie polecenia, które mogą 
posłużyć do najdo~ł~,~niejszego zbadania prawdzi
wego stanu sprawy . . Przewodniczący Sądu Rozjem
czego ma prawo ząsięgać wyjaśnie.ń co · do spraw 
spornych, toczących się przed Sętdem Rozjemczym, 
u władz rządowych i gminnych, jakoteż w Zakładzie 
ubezpieczenia od wypadków. 

§ 14. Po przeprowadzeniu postępowania wstęp
nego ustala Sąd Rozjemczy na posiedzeniu niejawnem, 
czy wniesiona skarga kwalifikuje ' się dó rO'zprawy. 
W razi e uchwały twierdzącej r'ozpisuje prżewó'di"li
czą~y Sądu' Rozjemczego termin 'do rozprawy ustnej. 
Jeżeli zaś Sąd Rozjemczy uchwali odrzucić skargE:;. 
jako niekwalifikującą się do rozprawy z powodu nie
właściwości Sądu ' Rozjemczego, albo z powodu za
rzutu, podniesionego przez pozwanego, że nie zacho

. wan'o . terminu ' ustawowego do podawania skargi, 
wtedy terminu do rozpraw'y nie wyznacza się, a wy
rok zapada na posie'dzeniu niejawnem. 

Rozprawy przed Sądem Rozjemczym przepro
wadzać należy według zasad postE:;powania jawnego, 
\ist~~go i bezpośredniego. "'. 

§ 15. przewodniczący Sądu Rozjemczego przed· 
~tawia spraWE:; na podstawie wyników postępowania 
WSLE:;pnego oraz kieruje ustną rozprawą dowo,dową. 

Przewodniczący sprawuje na posiedzeniu wła· 
dzę porządkową i ma prawo w razie większego udry
bienia przeciw ' porządkowi n'a s'ali nałożyć - karę pie
niężną ł do 200.000 mk., a, Vi razie ńiezapłaceńia 
grzywny, karę aresztu do 24 godzin. . , ,. -~ , , 

§ 16. Przewodniczący ma pr'awo, z zastosowa-
niem~ przepisów o - postępowaniu ~ sądoW9·tyWilnem, 

"8 "nawet 'z zagrożeniem ,środk,ówprzymusowycn,' wzy
Wi1'ć ' świadkcXw 1':Znawców;',li osobY' te; jako'też' stf.Gn'y. 
'Przes{ud!ivh\ć: ta'ktę ! pod °prtysi~g,&: " J!!' :-;.,. " .l;,; ~ I : 
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Jeżeli przesłuchanie może nastąpić tylko poza 
obrE:bem siedziby , urzE:dowej Sądu Rozjer:nczego, 
przewodniczący Sądu Rozjemczego ma prawo zwró-

cić si ę o przesłu ch a nie do Sądu właściwego. 
Prawa powyższe przysług ują przewodniczącemu 

zarówno na skutek decyzji sądu, powzi ętej w toku 
rozprawy, ja k w , trybie przeprowadzenia· powodów 
przed roz prawą. ' 

§ 17. Wyrok Sądu Rozjemczego zapada na 
posiedze niu ta jne m. 

Do wydawan ia uchwały potrzebną jest obec
ność wszystk ich c złor:ków, którzy w rozprawie ucze
stniczy li ja ko sę dzi ow i e rozjemczy. 

Ucbwały z a padaj ą większością głosów. 

§ 18. Sąd Rozjemczy orzeka według własnego 
swobodne go przekonan ia, odni esionego z rozpraw y 
i zbada ni a przytoczon yc h dowodó w, i nie jest krę ' 
powany praw i d ła mi dowodowemi. . 

§ 19. W wyroku orzec należy dokła dnie, ile 
strona ma zapł a cić w sprawie g łówn e j i tytuł em przy
nal eż n oś=i , tu dz ież , które roszcze nia , ja ko bezzasad ne, 
zosta j ą oddalo ne . 

N:3dto wyznaczyć nal eży termin, w ci ągu któ
rego n 2! kJza ne św i adcze n ie ma być uskutecz nione 
pod g ro ź bą e gze kucji . 

Te rm in te n wyzn a czyć należy podług zachodzą 
cych oko , i c zno ści i podług słusznośc i, nie może on 
jedna k przekraczać okresu 3-ch miesiE:cy. 

§ 20. Jeżeli s· rona rości sobie pretensje do 
zwrotu kosztów, Są d Rozjemczy winien orzec w tej 
mierze, a w razie przyznania kosztów oznaczyć ich 
wysokość . 

§ 21. Wyroki Sądu Rozjemczego zawierać winny 
nazwiska wszys tk ich c złonków, którzy w wydaniu 
wyroku uc zes tn iczyli. 

Do k ażd ego wyroku dołączyć nal eży motywy. 
w których należy skre śli ć treściwie sta n sprawy. 

Oryg inał wyro ku podpisać mają wszyscy sę
dziowi e, którzy w wydan iu orzeczenia uczestniczyli. 
Wyro k ten zachowywać należy w aktach Sądu Roz· 
jemczego, 

§ 22. Wyrok ogłosić należy, jeżeli można, 
ustnie, ' bezpośrednio po wydaniu wyroku. 

Jeże li nie można ogłosić wyroku niezwłocznie, 
albo jeżeli strony nie były obecne przy ogłoszeniu 
wyroku, doręczyć im należy odpis wyroku. 

§ 23. Jeżeli strona nie zjawiła się na rozpra
wę, może być przeprowadzona rozprawa także w nie
obecności tejże strony. 

§ 24. Sąd Rozjemczy rozstrzyga także spory 
incydentalne, a w szczególności prośby o usprawie
dliwienie niestawienia się w terminie. 

§ 25. Przeciw wyrokowi Sądu Rozjemczego nie 
przysługują środki prawne. 

§ 26. Do wykonania wyroku Sądu Rozjemcze
go albo ugody, przed Sądem Rozjemczym zawartej , 
powołany jest sąd właściwy dłużnika. 

§ 27. O przeprowadzonej rozprawie ustnej 
należy spisać protokuł . Tenże zawierać ma nazwiska 

rr'"':' ' w .. 
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obecnych członków Sądu Rozjemczego: stron i ich 
zastępców, tudzież istotne zdarzenia na posiedżeniu. 
- Oddzielnie spisuje się protokuł posiedzeń nie-

jawnych, w którym uwidocznić należy wynik narady 
głosowania . 

Każdy protokuł podpisać ma przewodniczący 
i protokulant. 

§ 28. Pisemne wygotowania wyroków, uchwał, 
ugód i potwierdzeń prawomocności i wykonalności 
podpisywane będą przez kancelarję Sądu Rozjem
czego z adi1otacją: .. Za zgodność wygotowania" i za
opatrzone pieczęcią Sądu Rezjemczego. 

Pozostałe pisma Sądu Rozjemczego podpisy
wane będą przez przewodniczącego lub jego zastępcę. 

§ 29. Pod względem sposobu doręczania i po
twierdzania pism Sądu Rozjemczego obowiązują prze
pisy, dotyczące doręczenia orzeczeń sądowych. 

§ 30. O ile przepisy niniejszego rozporządze
nia nie zawierają postanowień odmiennych, Sąd Roz
jemczy jest obowiązany stosować ogólne przepisy 
postępowania cywilnego. 

§ 31. Czynności kancelaryjne Sądu Rozjem · 
czego z a łatwia sąd okręgowy, w którego okręgu 
Sąd Rozjemczy ma swą siedzibę, w szczególności 
obowiązany jest odbierać podania przeznaczone dla 
Sądu Rozjemczego, wygotowywać zarządzenia, które 
Sąd Rozjemczy ma wydać na piśmie, załatwiać i nad
zorować należyte dorE:cz'ania uchwał i wyroków Sądu 
Rozjemczego i przechowywać akta Sądu Rozjemcze
go. On ta kże ma wysyłać przysięgłego protokulanta 
na posiedzenia Sądu Rozjemczego. 

Ministrowi Sprawiedliwości przysługuje prawo 
oznaczania wysokości kwoty ryczał towej, jaką Sąd 
Rozjemczy ma płacić sądowi okręgowemu tytułem' 
wynagrodzenia ?a załatwianie czynności kancela· 
ryjnych. 

§ 32. Nadzór nad Sądami , Rozjemczemi Za' 
kładów Ubezpieczenia od wypadków należy do Pre· 
zesa Sądu F\pelacyjnego, w którego okręgu odnośny 
Sąd Rozjemczy ma swą siedzibę. 

Prezes może albo sam wglądać w sprawowanie 
czynności Sądu Rozjemczego, albo wydelegować do 
tego zastępcę; w celu usunięcia dostrzeżonych nie· 
prawidło,vości, o ileby usunięcie tychże przechodziło 
własny jego zakres działania, przedstawić ma sto' 
sowne wnioski Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 33. Koszta połączone z urządzeniem i czyn- , 
nosclami Sądu Rozjemczego ponosić ma Zakład 
Ubezpieczenia. 

, § 34. Do chwili ukonstytuowania się Sądów 
Rozjemczych w poszczególnych okręgach administra
cyjnych oraz do chwili przeprowadzenia wyborów 
asesorów do sądów rozjemczych, funkcje sądów roz' 
jemczych spełnia Sąd Rozjemczy we Lwowie; temuż 
sądowi należy przekazać wszystkie sprawy, dotych· 
czas nie rozstrzygnięte przez sądy rozjemcze w Dro· 
hobyczu i Krakowie, byłego zakładu ubezpieczenia 
górników w Wiedniu. 

§ 35. Z dniem ogłoszenia niniejszego rozpo' 
rządzenia tracą moc obowiązującą rozporzadzenie 
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lIustrjackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
VI porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości 
z dnia 10 kwietnia 1889 r. (Dz. Ust. N!! 47) oraz 
rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości 
i Ministerstwem Robót Publicznych z dnia 26 listo
pada 1914 r. (Dz. Ust. N!! 339). 

§ 36. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowski 

Minister SpraV{iedliwości: ,St. Nowodworski 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski 

750. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych 

z dnia 7 września 1923 r. 

w przedmiocie wprowadzenia na obszar Spisza 
i Orawy rozporządzeń do ustawy o rybołów

stwie. 

Na podstawie ustawy o rybołówstwie z dnia 
31 paździ ern ika 1887 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kraj. dla 
Król. Gal. i Lod. z W. Ks. Krak. r. 1890 N!! 37), usta
wy z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie 
przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze 
Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz. U. R. P. N!! 89 poz. 657) oraz § 2 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. 
w przedmiocie rozciągnięcia mocy _ obowiązującej 
ustawy o rybołówstwie z dnia 31 października 1887 r. 
na obszar Spisza i Orawy (Dz. U. R. P. N!! 68 poz. 530) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Na obszar Spisza i Orawy, należący do 
Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się rozporzą
dzenia namiestnika Galicji z dnia 21 sierpnia 1890 r., 
tyczące się rybacko-policyjnych posta nowień wyko
nawczych do ustawy o rybołówstwie z dnia 31 pa' 
ździernika 1837 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kraj. dla Król. 
Gal. i Lod. z W. Ks. Krak. r. 1890 N~ 38) i z dnia 
21 sierpnia 1890 r. o tworzeniu rewirów według usta
wy o rybołówstwie z dnia 31 października 1887 r. 
(Dz. Ust. i Rozp. Kraj. dla Król. Gal. i Lod. z W. Ks. 
Krak. r. 1890 N!! 39). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
J. Qościcki 

751. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz
nego 

z dnia 29 sierpnia 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmia
ny taksy za badanie żywności i przedmiotów 
użytku w Państwowych Zakładach badania żyw-

ności i przedmiotów użytku. 

Na podstawie art. 2 p. 9 i art. 10 Zasadniczej 
Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. 
N!! 63, poz. 371), dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą arty kułów za
stępczych-surogatóy.r produktów spożywczych i przed
miotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. N!! 14, 
poz. 161) i par. 24 ustawy z dnia 16. l. 1896 (Dz. p. p. 
austr. N!! 89 z t. 1897) o obrocie żywnoscią i nie
któremi przedmiotami użytkowemi-zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Wysokość opłat za badanie żywności 
I przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach ba
dąnia żywności i przedmiotów użytku oznacza się 
dołączoną do niniejszego rozporządzenia taksą. 

Jednocześnie znosi się taksę, dołączoną do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przed
miocie taksy za badanie żywności i przedmiotów 
użytku publicznego w Państwowych Zakładach ba
dania żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. R. P. 
z dnia 1. IX. 1919. N!! 71,poz. 422). 

§ 2. W wypadkach, które dały powód do ska
zania sądowo-karnego, wysokość opIat, objętych 
załączoną taksą, podwyższa się dwukrotnie. 

§ 3. Badania produktów żywności i przedmio
tów użytku, wykonywane na zlecenie sądów, w przy
padkach gdy opIaty nie obciążają skazanego w myśl 
§ 2 lub gdy opłaty są nieściągalne - są od opłat 
zwolnione. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
z dniem ogłoszenia na terenie b. zaboru rosyjskiego 
i austrjackiego. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Buja/skI 

Minister Skarbu: H. Linde 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Załącznik do rozp. Ministra Zdro
wia Publicznego z dnia 29 sierpnia 
1923 r., poz. 751. 

TI\KSI\ 

za badanie żywności i przedmiotów użytku pu
blicznego w Państwowych Zakładach badania 

żywności i przedmiotów użytku. 

1\. Ogólne metody badania chemicznego. 

- Oznaczenie wilgoci 

" 
ci ęzar u właściwego płynów • • 

Mk. pol. 
10.000 
10.000 

.. 

-. 


