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788. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 września 1923 r. 

w przedmiocie zmiany . rozporządzenia z dnia 
9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% pań

stwowej pożyczki premjowej. 

Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 61, poz. 391) zarządza si~ co na
stępuje: 

§ 1. Ustęp pierwszy art. 4 rozporządzenia 
z dnia 9 września 1920 r. w przedmiocie przepro
wadzenia 4% państwowej pożyczki premjowej (Dz. 
U. R. P. N2 91, poz. 599) otrzymuje następujące 
brzmienie: . 

"Przeprowadzenie technicznej strony losowania 
4%-ej państwowej pożyczki premjowej porucza się 
Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej. Od · dnia 
6 października 1923 r. losowanie odbywać się będzie 
publicznie w Warszawie w lokalu Genera!nej Dy
rekcji Loterji Państwowej przy ul. Nowy Swiat 70 
w soboty o godzinie 12-ej w południe". 

.§ 2. Rozporządzenie' niniejsze wchodzi w tycie 
I dniem ogłoszenia~ 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Mal'kowski 

789. 

Rczpcrządzeni~ Ministra Skarbu 
z dnia 3 października 1923 r. 

w przedmiocJe zmiany brzmienia paragrafu 33 
rozP9rządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o po-

. stępowaniu celnem. 

Na podstawie art. 21 rozporządzenia J"v\inistrów 
Skarbu omz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
1920 .r. ° taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 314) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 33 rozporządzenia z dnia 13 gru
dnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. 
z 1921 r. N2 II, poz. 64) otrzymuje następujące 
brzmienie: 

.. § 33. 

Jeżeli po dokonaniu odprawy strona w myśl § 32 
nie uiści należności celnych lub po uiszczeniu nie 
odbierze towaru, Urząd Celny ma prawo towar po 
upływie sześciu dni sprzedać z licytacji. 

Na nabywcę towaru przechodzą wszystkie w tym 
względzie obowiązki pierwotnego odbiorcy. 

Termin ten sześciodniowy nie dotyczy jednak 
żywych zwierząt, świeżych roślin i towarów, podle
gających szybkiemu zepsuciu, które mogą być sprze
dane. ni~zwłocznie .. 

_. J _ 

Uzyskaną ze sprzedaży gotówkc:; w całości lub 
z potrąceniem .należności celnych, przewozowych 
i innych otrzymuje pierwotny odbiorca towaru. 

W wypadkach, gdy strona wniesie reklamacje:; 
na piśmie z powodu wyniku rewizji celnej, sześcio
dniowy termin sprzedaży towaru z licytacji liczy sj.c:; 
od daty zawiadomien ia strony o ostatecznem orze
czeniu władzy kompetentnej do rozstrzygnięcia re
klamacji". 

§ 2. Rozporżądzenie niniejsze wchodzi w życie 
siódmego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 

790. 

Rozporządzenie Ministr-a Skarbu 
z dnia 3 października 1923 r. 

w przedmiocie zmiany treści p. 4 rozdziału "au 
paragrafu 5 oraz uzupełnienia paragrafu 6 ·prze
pisów z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowa-

niu celnem. 

Na zasadzie art. 6 i 21 ro zporządzenia Mini
strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 11. VI. 
1920 r. o taryfie celr,ej (Dz. U. R. P. N251 poz. 314) 
i ustawy z dn. 22. VI. 1923 r. w przedmioc.ie sub
stan~ji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. N2 72 
poz. 559) zarządza się co następuje: 

§ 1. Punkt 4 rozdziału "a" paragrafu 5 prze
pisów z dnia 13 grudnia 1920 r. ° postępowaniu 
celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. N2 11, poz. 64) 
otrzymuje brzmienie następujące: 

"opium surowego, opium leczniczego, opium 
do palenia i jego odpadków (dross i t p.), 
haszyszu, morfiny, kokainy, heroiny, wszelkich 
ich soli i przetworów, oraz tych pochodnych, 
które na podstawie b,adań naukowych będą 
uznane w drodze rozporządzenia JI.'\inistra Zdro
wia Publicznego za wywołujące szkodliwe skut
ki dla zdrowia". 

§ 2. Rozdział "b wywóz" paragrafu 6 wspom
nianych wyżej przepisów o postępowaniu celnem 
uzupełnia się przez dodanie nowego (trzeciego) 
punktu następującej treści: 

,,3) opium surowe, opium lecznicze, opium 
do palenia i jego odpadki (dross i t. p.), ha
szysz, morfina, kokaina, heroi;,a, wszelkie ich 
sole i przetwory. oraz te pochodne, które na 
podstawie badań naukowych będą uznane w dro
dze rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicz
nego za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia". 

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

Minister Skarbu: . W. I\ucbarski 

1 


