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N!! 98.

Komisja w powyższym składzie zbiera się
uwzgl~dnieniemzmiany 901<.0ną wezwanie przewodniczącego, któryzarananej paragrafem 3 powołanego wyżej rozzem określa czas i miejsce urzędowania koporządzenia z dnia 15 września 1923 r.;
misji.
2) artykułów 6, 9 i 10 ustawy z dnia 31 marta 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych 'przepi§ 2. O posiedzeniach komisji przewodnlczący
sów o opodatkowaniu . spadków i darowizn (Dz. U. winien zaw i adomić:
R. P. N!! 33, poz. 263);
,
1) \vłaściciela nieruchomości, w której doko3) artykułów 17 ustęp trzeci,. 19 do 25 i 27 nano zajęcia pomieszczenia, względnie jego prawneustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wy- gozastępcę;
równania opłat stemplowych oraz podatków spadko- .
2) przedstawiciela Naczelnego Nadzwyczajnego
we go i {ld darowizn (Dz. U. R. P. N!! 44, poz. 296). Komisarza, który na posiedzeniu Komisji · deleguje
. § 2. Przy stosowaniu na obszarze Spisza i Ora- swego przedstawiciela .
wy art. 51 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dl. U.
. § 3. Komisja orzeka o wysokości wynagrodzeR. P. N!! 49, poz. 299), aM:. 9 ustawy z dnia 31 mar- niapo rozpatrZeniu sprawy i wysłuchaniu e\ventualny·ch
ca 1922 r.. (Dz. U. R. P.N'! 33, poz. 263) i art. 21. wyjaśnień stron, zwykłą większością g!o·sów; w fazie
ustawy z dnia 24 marca 1923 r. ' (Dz. U. R. P. N!! 44, równości głosów rozstrzyga glos przewodniCZącego.
poz. 296) należy zamiast przewidzianych VI tych ustaKomisja zdolna jest do powzięcia. orzecze'rtia
wach dni og!o3zenia tychusraw mieć n3 względzie w razie obecności przynajmniej 3 .członków w tej
dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
liczbie priewodniczącego i architekta lub inżyniera
powiatowego.
§ 3. Rozporządzenie . niniejsze wchodzi w życie
w 14 dni po ogłoszeniu.
§ 4. Komisje szacunkowe są właściwe dla
wszystkich
wypadków zajęcia pomieszczeń dokona§
Wyki::mimie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Skarbu W porozumieniu z właś- nych na zasadzie pkt. 2 ustępu a - art. 3 ustawy
zdnia-14 lipca 1920 r. przed wejś~iem w życie' niciwymi Ministrami:
.
niejszego rozporządźenia.
Prezes Rady Ministrów: Witos
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
Minister Skarbu: W. Kucbarski
z dniem ogłoszenia.
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Prezes Rady Ministrów: Witos

776.
Rozporządzenie

Prezesa Rady
Ministrów

z dnia 27

września

1923 r.

w przedmiocie składu komisji szacunkGwyck
przewidzianych wart. 3 p. a. ustawy z dnia
14 lipca 1920 r. o utworzeniu Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami groźącemi PaI1stwu klęską powszechną
(Dz. U. R. P • .N"2 6t,poz. 388).

777.
Rozporządzenie

z dnia 25

.Ministra Skarbu

września

1923 r.

w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie
,podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zasadzie art. 9 oraz art. 3. p. a. ustawy z dn.
14 lipca 1920 roku o utworzeniu Urzędu Naczelnego
Nadzwyczajnego Komisarza do WZilki z epidemjami
grożącemi Państwu kl~ską powszechną (Dz. U. R. P.
N!! 61, poz. 338), zarządza się co następuje:

. Na mocy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20"września 1923 r. w przedmiocie podwy~
szenia akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. N2 96 poz. 761),
zarządza się co następuje:

§ t. Skład Komisji szacunkowych, przewidzianych w p. 2 ustępu a:art~ 3 powołanej wyżej ustawy z 14 lipca 1920 r.. stanowią:
a) kierownik władzy administracyjnej I instancjiwłaściwej
dla ob~zaru, na którym odnośna
nieruchomość się znajduje, lub wyznaczony
przez niego zastępca jako przewodniczący,
b) architekt lub inżynier powiatowy,
c) naczelnik gminy (prezydent miasta, burmistrz),
w której odnośna nieruchomość się znajduje, względnie wyznaczony przez niego za-

§ 2. Każde pudełko, zawierające nie
nii 60 sztuk zapałek, musi być oklejone jedną

stępca,

d)deleg::it władzy skarbowej wyznaczony przez
dyrektóra właści\vej Izby Skarbowej.

Cena sprzedażna opasek podatkowych na
zapałki, łącznie z kosztami ich sporządzenia, wynosi
630.000 mkp. za 1.0'00 sztuk, z czego przypada na
podatek (akcyzę) 600.000 mkp., a na zwrot kosztów
sporządzenia opasek 30.000 mkp.

§ 1.

więcej,
opaską
podatkową za 600 mkp. Wyjątek stanowią książeczki
z zapalkami,zawier"jące co najwyżej 30 zapałek,
które mogą być po dwie sztuki oklejone jedną opaską
podatkową za 600 mkp.

Opaski podatkowe muszą być w ' ten spośób
naklejane, aby przy otwieraniu pudełka względnie
książeczki, musiały ulec zniszczeniu t. j. przedarciu.
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