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§ 1. Ustaloną w § 1 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian 
w postanowi·eniach o ópodat1wwaniu drożdży na ob
sząrze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N269, 
poz. 541) opłatę akcyzową od drożdży prasowanych 
produkcji krajowej podnosi się z kwoty 5.000 mk. 
na 20.000 mk. od jednego kilograma wagi, a od 
drożdży prasowanych sprowadzanych z zagranicy 
z kwoty 6.000 mk. na 24.000 mk. od 1 kilograma wagi. 

§ 2. Wykonanie niniejszego ro~porzZłdzenia po
rue~~ ~i"l Ministrowi Skarbu. 

§~. fłozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dllięrn 1 października '1923 r. na całym obszarze . 
Rzeczypo~PQlitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Kierownik fllinisterstwa Skarbu: B. Markowski 

763. 
Rozporz:ąd~enie Rady Ministrów 

]. dnia 20 września 1923 r. 

O pOdwyższeniu podatku spożywczego od soli 
jadainej m;l obszar~e wQjewództwa poznań
skiego, PQmor$kiegp i C~l1ści województwa 

śląskiego. 

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z 10 maja 1921 r. 
(Dz. U. R. P . .N2 41 poz. 248) tudzież art. 1 ustawy 
z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 70 poz. 182) 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządza się 1;0 następuje: \ 

§ 1. PrzewldziBri'" w § 2 niemieckiej ustawy 
Z 12 października 1867 r. (Dz. U. Rz. str. 41) obo
wi~llJjącł)j na obszerze województwa poznańskiego, 
pom.orskiego i części województwa śląskiego-opłat<::: 
spożywczą od soli jadalnej podwyższa się z pierwot
nych 2 talarów na kwotę: a) 200.000 marek pol
skich Q~ <:entnara czyli 50 kg. względnie do kwoty 
400.000 mk. polskich od 100 kg. soli warzonki, tu
cb;ież b) nu kwotę 250.000 mk. poiskich od centnara 
qyli 50 kg. względnie do kwoty 500.000 mk. polskich 
ad 100 kg. soli kamiennej. 

Należność kontrolną, przewidzianą w § 20 po
wyższej ustawy niemieckiej, podwyis7.i! si€; Z 2 srebr
nych grO$ZY wzglądnie 7 kl'. od centmIra czyli 50 kg. 
na 500 marek od 100 kg. 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jest do zwol
nienia w c::ałości lub W części od opłaty spożywczej 
wymienionej w § 1 niniejszego rozporządzenia soli 
przeznaczonej n~ wywóz poza obszar województwa 
pOi:flańskiego i pomorskiego. 

§ 3. Wszelkie grzywny przewidziane w nie
mieckiej ustawie l 12 paidziernlka 1867 (Dz. U. Rz. 
str. 41) w stałych względnię cyfrowo oznaczonych 
kwotach podwyższa się niniejszem 5.000-krotnie. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporzó!ldzenia po
rUUQ sit: Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Roz:porzltdzenie niniejsze obowiązuje od 
. ela 1 października 1923 r. Hm obszarze województwa 

poznańskiego, pomorskiego \JI górnośląskiej cz~śd 
województwa śląskiego. 

Prezes . Rady Ministrów: Witos 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

164. 
Rozp6rządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 września 1923 roku 

W sprawie podwyższenia podatku od zużycia 
olejów mineralnych. 

Na zasadzie postanowień art. l ' i 2 ustawy 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. Ne 41 poz. 248) 
i art. 1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
}fe 30 poz. 18~) o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia wzgle:dn!e produkcji na obszarze Rze
czypospolitej Polskiej zarządza I sl~ co nasŁt;puje: 

§ 1. Podatek od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2 au str. ustawy z dnia 26 maja 
1882 r. (a u str. Dz. U. P .. M! 55) podwyższony rozpo
r4~dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. 
(Dz. U. R. g. Ne 59 poz. 421) zmienia się w nast~
pujący sposób: 

a) oleje mineralne o gęstośt; i do 
750° Hr. przy+ 12° R. (+ 15°C,) 
od 100 kg.. . . . . . . • 700.000 mk. 

b) oleje min eralne o gęstości ro
nad 750° do 865° Ar. przy + 12 R. 
(+ 15° c.) od 100 kg.. . . • 500.000" 

c) oleje mineralne o gęstości ro
_ nad8ó50do885°Ar.przy+12 R. 

(+ 15° c.) od 100 kg.. . .• 60.000" 
dl o leje mineralne o gęstości po

nad 8850 Ar. przy + 12° R. 
(+ 15° C.), tudzież ropa i WQ-

selina od 100 kg. . . . . • 300.000" 
e) parafina i świece od 100 kg. • 400.000 II 

f) asfalt miękki, koks i gudron 
(maż) od 100 kg. • • . . • 60.000. 

§ 2. Minister Skarbu uprawniony jest 1) do 
obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, 
wymienionych w § 1 litąra a. b. Co przeznaczonych 
do poruszania moŁorów w przemyśle i rolnictwie do 
oczyszczenia szybów naftowych, do nawE:glania gazu 
świetlnego, na potrzeby wojska władz i przedsi~
biorstw państwovlych wreszcie, jako środek opałowy, 

. rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na wąrun
kach określonych już przez JViinistra Skarbu, 2) do 
zwalniania wszelkich olejów miner~lnych przezn~czo
nych na wywóz za granic~ Rzeczypospolitej w ca
łości lub w cz~ści od \, podatku od zużycia przewi
dzianego w § 1. 

§ 3. Zapasy oleJu mineralnego wymienionego 
w § 1 pod lit. a) i b), znajdujące się poza rafinerja
mi nafty 0/ il ości ponad 100 kg., podlegają zgłosze
niu i dodatkowemu opodatkowaniu w ciągu pi~ciu 
dni wedle stanu z dnia 1 pażdziernika 1923 r. 

. . 
§ 4. Oleje mineralne wymienione w § 1 przy

wożone z zagranicy lub z obszaru w m. Gdańska 
na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od 
zużycia w wysokości wymienionej w § 1 • 

.. 
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§ 5. Niezgłoszenie posiadanego zapasu olejów 
mineralnych, wymienionych w § 1 lit. a) i b) VI ca
laści lub w części w terminie oznaczonym w § 3 
celem dodatkowego opodatkowania, jako też użycia 
zwolnionych od poda.tku (§ 2) olejów mineralnych 
na niedozwolone cele podlega ukaraniu a) na. obsza
Tz:e b. zaboru austrjackiego nar6wlli z wywozem 
oleju mineralnego z rafinerji nafty bez przepisanego 
Q~ni;ljmienia i zapłaty przypadającego podatku, b) na 
obszarze b. zaboru rosyjskiego wedle art. 1254 ros. 
zbioru ustaw o akcyzach (t9m V. Zbioru prąw ro
syjskich według wyd,mia z r( 1901 i dalszego ciągu 
l r. 1912) c) na obszarze województw: poznań;;kiego 
i pomorskiego, tudzież części województ\va śląskiego 
grzywną w wysokości 4 do S·krotnej , należnej Skar
bowi Pań~twa akcyzy od przedmiotu przeInaczenia. 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozpor4!ądzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października ha całym obszarze: Rze
czypospolitej. 

Prezes Rady Ministr6w! Wito~ 

Kierownik Ministen;itwa Skarpu: B. Markowski 

765. 

Rozporląd~enie Ministra Poczt i Telegrafów 
I 

z dnia 12 września 1923 r. 

W sprawie pOdwyis;r:enia opłnt pocztowych, 
~elegraficznych i t~lefon'icznych • 

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. 
Q państwowe) wyłączności poczty, telegrafu l telefo
nu (Dz. P. P. P. Ng 44, poz. 310) podwyższa się do
tychczasowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefo
niczne oraz zarządza się co następuje: 

§ 1. Nowe opłaty pocztowe dla obrotu we· 
wnętrznego i dla obrotu zagranicznego według załą
c:zonęj taryfy obowiązują od l-go października 1923 r. 
z wyjątkiem opłat rocznych, co do których POQwyż
ktl wchodzi w życie dopięro z dniem l-go stycznia 
1924 r. 

Korespondencji, nadanej przed dniem 1 paź
dl:iernika, a nadeszłej do urzf,tdów oddawczych po 
tym dniu nie należy obciążać dopłatą. 

§ 2. Podwyższa się granicę podanej wartości 
listów wartościowych i paczek do '10.000.000 mk. pol. 

§ 3. Dopuszcza się przekazy pocztowe i te
legraficzne do 10.000.000 mk. pol. na jeden przekaz, 
jak również obciążenie pobraniem przesyłki listowej, 
listu wartościowego lub paczki do 10.000.000 mk. pol. 

§ 4. Uznaniu poszczególnych Dyrekcji Poczt 
I TęJegrafów pozostawia się rozszerzenie granic do
ręczania odbiorcom do domu kwot przekazów pocz
towych i czekówt P.K. O. tud~iei listów wartościo

. wyc:h I paczek o podanej wartości do 10.000.000 mk. 
pol. ł miejscowym i de 1.000.000 mk. pol. w za
mie jsc:owym okręgu doręczeń. 

§ 5. Ustanawia si~ specjalną opłatę za pełno
mocnictwa do jednorazowego odbioru przesyłek ori;lZ 
za pełnomocnictwa do stałego odbioru przesyłek. 

§ 6. Ekwiwalent franka złotego dla opłat za 
przesyłki listowe zagraniczne wynosi 1 fr. zł. = 10.000 
mk. po1., D;ljwyższa , zaś kwota odszkodow~nia za po
lecone przesyłki listowe do zagranicy =500.000 mk. pol. 

Za każdy międzynarodowy !;;upon ną odpowiedź 
(coupon-n§pons intęrnatlonąl) nalęży wYO&WaĆ :macz-

, ki pocztowe ogólnej wartości: 
a) za kupon nowy wartości 50 cent. 5.000 rok. 
b) za kupon dawny wartości 25 cent: 2.500 mk. 

S 7. l'iowe opłaty telegraficzne dla ąbrotl,l wę-
wnęhznego obowiązują od dnia l-go paźq~ięr(jłka 
1923 r. z wyjątkiem cpł(lt kwartalny~h, wYqlienio
l1ych poó. poz .. 17 i 18 taryf~ teleijr~fi;::l~ej, które 
ObO'VllqZUJą dopIero cd l-go IJstopa\lil 192.>. r. 

Począwszy od l-go stycznia 1924 r. wjnni ci in
tęresanci, którzy powyisze oą!eżytośti ~~pł~c" ;!:góry, 
złożyć pisemną d~ldaracją, ię pbQWiqzuj~ sie: uiścić 
wszelkie nadwyżki, zwiq~iilne z k~żdQrazQ\Vą zmianą 
taryfy. 

§ S. Z powodu podwyższenia wewn~trznej ta
ryfy telegraficznej podwyższa się opłatEj za telegr~
my do Czechosłowł1cjj, Rumunji, W~gięr i W. M. 
Gd~ńska. 

Opłata od wyrazu telegramu 4wykłęg~ do C~e· 
chosłowacji i Rumunji równ~ si~ podwójnęj opłacie 

. wewnętrznej, do Węgier pojedyńczej wewnQtrznej 
plus 7 (siedem) centimów, do W. M. QdZlńlika od 
wyrazu 7 (siedem) centimów. 

Stawki pod~ne....-.v centimMh pr#:elicza się na 
marki polskie węd ług każdocześnie obowiązującego 
ekwiwalentu franka złotego do m~rki polskiej, jak 
przy opłatach za telegramy zagraniCloe. 

§ 9. Nowe opłaty tęlefonlczne obowiązują od 
l-go paździerńika 1923 r. z wyjątkiem abonamento
wych opłat telefonicznych, ktere obowiet~~ljil od l-go 
listopada 1923 r. według załączonaj taryfy z następu-
i'icemi wyjątkami. . 

a) do sieci miej$cQwej w WarSiąwie, we Lwowie, 
'Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Zagłębiu Bory
sławskiem i Dąbrowskiem m.ajq zt\stOSQwanie 
tylko postanowienia taryfy, odno~zące 5ię do 
rozmów mi~QzymiQstowych i telefQr.ic~nego 
pośrednictwa- przy oadąwaniu i odbienmiu 
telegramów puez telefon, zatem tylko §§ 26, 
27, 28, 29, 30, 31 i 33. 

b) w województwach Pozmińskiem i Pomorskiem 
obowiąz-ują tylko n21leżytości budowlane to 
znaczy §§ 6, 7, 8, 9 i ]Q, następnie 22, 23, 
24 i 25, dalej należytości za rozmowy mię
dzymiastowe to znaczy §§ 26, 27, 28, 29 i 30, 
opłaty za rozmaite inne świadczenia to zna' 
czy §§ 31, 32 i 33, wreszc;ie cały rozdział 111. 

f\bonenci, dla których podwyższone opłaty abo· 
namentowe nie będą dogodne mogą wypowiedzieć 
abonament na dwa tygodnie pritld 1-ym listopada 
,1923 r. 

Podwyższone naleźytości za rozmowy telefonicz
ne miE;:dzymiastowe obowiązują takie w ruchu z fiu
.trjq I Czechoslowac:llł' 


