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b) na obszarze b. zaboru rosyjskiego u inspek
tora kontroli skarbowej, wreszcie 

. c) na obszarze b. zaboru pruskiego w kontroli 
skarbowej w sposób podany w § 10 niniej
szego rozporządzenia. 

§ 8. Zgło'szeniu i dodatkowemu opodatkowa
niu podlega cały posiadany zapas oleju mineralnego 
(§ 5) a nie tylko nadwyżka ponad 100 kg. 

§ 9. Przesyłki oleju mineralnego wymienione
go w I § 5 wysłane z rafinerji nafty przed 1 pażdziernika 
1923 r. I znajdujące się w dniu 1 października 1923 r. 
jeszcze w transporcie ma odbiorca w ciągu 5 dni po 
nadejściu do miejsca przeznaczenia zgłosić celem do
datkowego opodatkowania kontroli skarbowej, wymie
nionej w § 7. 

§ 10. Zgłoszenie należy wnosić w trzech rów
nobrzmiących egzemplarzach podając W niem: 

a} wagę (netto) oleju mineralnego, podlegają
cego dodatkowemu podatkowi w kilogramach, 

b} stopień gęstości (na podstawie zbadania areo
metrem lub też wedle faktury wystawionej 
przez rafinerję nafty), 

c) dokładne miejsce przechowania zgłoszonego 
oleju mineralnego, 

d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania posia-
dacza tegoż oleju. . 

§ 11. Kontrola skarbowa przyjmuje wniesione 
zgłoszenie, wciąga je do założonego na ten cel za
pisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek od 
zgłoszonego zapasu, wypisuje na wszystkich trzech 
egzemplarzach bieżący numer zapisku, dzień i mie
siąc zgłoszenia zapasu, kwotę przypadającego dodat
kowego podatku od zużycia, wreszcie kas€; skarbową, 
w której tenże podatek ma być wpłacony, poczem 
zwraca jeden egzemplarz zgłaszającemu zapas, drugi 
egzemplarz przesyła wła~ciwej kasie skarbowej, a trze
ci przedkłada do 8 dni po zamknięciu zapisku w dro
dze służbowej przełożonemu urzędowi akcyz i mono
polów (dyrekcji okręgu skarbowego) po uwidocznie
niu na nim dokładnej daty i kwoty zapłaconego po
datku, celem przedłożenia go izbie skarbowej. 

§ 12. Kontrola skarbowa przyjmująca zgłosze
nie ma prawo sprawdzić na miejscu, czy szczegóły 
podane w oznajmieniu zgodne są z prawdą. 

§ 13. Przypadający od zapasów dodatkowy po
datek od zużycia ma być wpłacony bezpośrednio do 
właściwej kasy skarbowej do 10 października 1923 r. 
lub też wpłacony za pośrednictwem P. K. O. na ra
chunek tejże kasy w tym s~mym terminie. 

Niezapłacony w powyższym terminie dodatko
wy podatek od zużycia oleju mineralnego należy 
ściągnąć w drodze przymusowej i to wraz z koszŁa
mi i odsetkami zwłoki przewidzianemi w ustawie 
Z dnia 9marca 1923 r. (Dz. U. R. P.N231,poz.189). 

§ 14. Urzędy akcyz i monopqlów skarbowych 
(dyrekcje okręgu skarbowego) uprawnione są do od
roczenia na przeciąg 2 miesięcy zapłaty dodatkowe
go podatku od zużycia od zgłoszonych zapasów oleju 
mineralnego w razie okoliczności wyjątkowo na 

uwzględnienie zasługujących, w tym wypadku jednak 
zapasy oleju mineralnego muszą być wzięte pod 
zamknięcie urzędowe, aż od chwili . zapłacenia podatku . 

Częściowe zwalnianie zapasów z pod zamknię
cia dopuszczalne jest w miarę zapłaty dodatkowej 
należności. 

§ 15. Kasy skarbowe obowiązane są pobrać 
dodatkowy podatek od zapasów oleju mineralnego 
i zarachować go na dobro Ministerstwa Skarbu dział VI 
§ 10 poz. 8. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem 1 października 1923 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

774. 
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia 25 września 1923 roku 

w przedmiocie ~niesienia powiatowych urzędów 
ziemskich W Zółkwi, Trembowli i Przemyśla
nach oraz zmiany kompetencji terytorjalnej 
Powiatowych Urzędów Ziemskich we Lwowie, 
Tarnopolu, Brzeżanach, Kamionce i Rawie 

Ruskiej. 

Na mocy art. 2 lit. d) I art. 21 ustawy z dnia 
11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Re
form Rolnych, i organizacji urzędów i komisji ziem
skich (Dz. U. R. P. N2 90, poz. 706) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Znosi si~ z dniem 1 p.aździernika 1923 r. 
powiatowe urzędy ziemskie w Zółkwi, Trembowli 
i Przemyślanach. . 

§ 2. Wydziela się z kompetencji powiatowego 
uq:ędu ziemskiego w Rawie Ruskiej powiat Jaworowski. 

§ 3. Włącza się do kompetencji terytorjalnej 
powiatowych urzędów ziemskich: 

we Lwowie - powiat Jaworowski, 
w Tarnopolu-powiaty: Trem.bowelski iSkałackl. 
w Rawie Ruskiej - powiat Zółkiewski. 
w Brzeżanach - powiaty Przemyślański i Roha

tyński, 
w Kamionce - powiat Sokalskl. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moe 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Minister Reform Rolnych: Osieckl 

Sprostowanie. 
W Dz. U. R. P. z r. b. N2 96, poz_ 767 tytuł 

w treści winien brzmieć jak następuje: "Rozporządze
nie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi
nistrami: Skarbu oraz ~ Przemysłu i Handlu z dnia 
20 września 1923 r. o opłatach w postępowaniu reje
strowem na obszarze sądów apelacyjnych krakowskie
go i lwowskiego oraz sądu okręgowego.cieszyńskiego". 
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