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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

8 listopada NQ 112. Rok 1923 . 

Treść: 891. Ustawa z dnia 24 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kar za zwłokę. 1366 
892. Ustawa z dnia 25 października 1923 r. o dodatkowe m prowizorjum budżetowem za czas od 

1 lipca do 30 września 1923 r. oraz o prowizorjum budżetowem za czas od 1 października . 
do 31 grudnia 1923 r. . 1366 

893. Ustawa z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzlerżawc6w grunt6w, 
zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi 
Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiat6w: bielskiego, 
grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego wojew6dztwa białostockiego. 1367 

894. Nowela z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy 
z dn. 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszow-

. nik6w oraz • wolnych ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego. poleskiego, wołyńskiego 
i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiaf\
skiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego 
i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego. 136V 

895. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1923 r. zmienia
jące niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dno 18 sierp
nia 1923 r., ustalającego starszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawodowego, przeniesionego 
do rezerwy, ponownie na oficera zawodowego. 1368 

896. Rozporządzenie Ra.dy Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w sprawie wynagrodzenie. 
funkcjonarjusz6w pocztowych, telegra.ficznych i telefonicznyeh za nocną służbę . 1368 

897. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie taksy dla pi-
sarzy hipotecznych • ! 1368 

898. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie 
obowiązkowego zgłaszania zachorowań ,na chorobę Heine-Medina (polyomyllitis anterior) 1369 

899. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1923 r. o rozwiązaniu 
gminy Pańkowce, utworzeniu gminy Lanowce oraz zmianie granic gmin Białoz6rka i Wyszo-
gródek w powiecie Krzemienieckim 1369 

900. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 października 1923 r. w sprawie zmiany 
rosyjskiej ustawy probierczej, obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego. 1369 

901. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie ustawiania 
w gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarno
polskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolno - mierniczych wytwórni krajowych, 
wydane w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 29 marca 1923 r. • 1370 

902. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie sprzedaży 
wyrobów tytuniowych • 1370 

903. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 listopada 1923 roku . 
w przedmiocie Illnoźnika celnego normalnego i ' zniżonego 1371 

904. Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 paź
dziernika 1923 r. o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samo-
chodów i innych pojazdów mechanicznych . na drogach publicznych. 1371 

905. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1923 r. o dyzlokacji sądów 
okręgowych w Wado wicach i Nowym-Sączu oraz sądów powiatowych w Jordanowie i Nowym 
Targu . • . 1372 

. Sprostowania: 1) ustawy t dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R .. P. z 1922 r. Ne Hl2 poz. 936; 
2) rozp. Min. Wyznań ReI. i Ośw. Publ. z dnia 30 maja 1923r. (Oz.U.R.P.N~73,poz . 574) 
3) rozp. Min. Kol. Żel. z dnia 20 października' 1923 r. (Dz. U. R. P. N! 109, poz. 863). 1372 
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1366 Dziennik Ustaw. Poz. 89.1 i 892. N2 112. 

, Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw.:: na- Na mocy arl:. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na· 
stfipt:jącej treści: st~pującej treści: 

Ustawa 

z dnia 24 października 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia kar za zwłoli1. 

flrt. 1. Normę 100;0, określoną vi art. 2 ustawy 
z dn. 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz 
o kosztach egzekucyjnych (Dz. U. R. P. N231 poz. 189), 
VI art. 5 ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmio
cie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 76 poz. 517) o po
datku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. N2 54 poz. 376), 
wart. 2 i 3 ustawy z dn. 1 maja 1923 r. w przed
miocie zmian niektórych postanowień ustaw'y z dn. 
8 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 50 poz. 305) 
o podatku od skrzynek depozytovlych - safes - (Dz. 
U. R. P. N2 54 poz. 377), wart. 19 ustawy z dnia 
15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 521) 
w przedmiocie niektórych zmian \'ol przepisach o pań
stwowym podatku dochodowym, obowiqzującyrn w b. 
dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej ustawy dnia 
19 czerwca 1906 r. (Zb. Pr. prusko str. 259), ustawy 
z dn. 19 grudnia 1919 r. (Dz. U. R. P. N2 98 poz. 520), 

,oraz ustawy z dn. 6 kwietnią 1922 r. (Dz. U. R. P. 
Nf! 33 poz. 266), wart. 90 ustawy o państwowym 
podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nf! 77, 
poz. 607) i wart. 56 ustawy z dnia 11 sierp,llia 1923' r. 
o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych 
(Dz. U. R. P. Ng 94, poz. 747), tudzież normę 2%, 
określoną wart. 115 wspomnianej ustawy o państwo
wym podatku dochodowym-podwyższa sią do 50f0 
za każdy dzień. Powyższa kara stosuje się do kwot 
podatków już zaległych oraz płatnych do końca 
r. 1923 i w roku 1924. 

flrt. 2. Normę kar za zwłokę w wysokości 50f0 
w stosunku dziennym stosuje się również do zale
głości z tytułu zaliczek na podatek majątkowy, 
określonych w ostatniej części art. 32 ustawy z dnia 
11 sierpnia 19~3 T. o podatku majątkowym (Dz. U. 
R. P. N2 94, poz. 746). 

Rrt. 3_ Wykonanie niniejszej ustawy porUCza 
się Ministrowi Skarbu. 

I\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbow8ki 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

łĄinister Skarbu: W. KucbaI'slci 

Ostawa 
z dnia 25 października 1923 r. 

O dodatkowem prowizorjum buaźetowem za 
czas od 1 lipca do 30 września 1923 r_ oraz 
o prowizorjum budżetowem za czas od 1 paź: 

dziernika ao 31 grudnia 1923 r. 

f\rt. 1. \ Ustaloną wart. 2 ustawy z dnia 8 sierp
nia 1923 r. o prowizorjum budźetowem za czas od 
1 lipca do 30 września 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 89, 
poz. 698) granicę, do której może nastąpić. w razie 
dalszego wzrostu drożyzny, przekroczenie kredytów, 
przyznanych \V art. 1 powołanej ustawy, podwyższa 
się o dalsze 1300j0 tych kredytów. 

Rrt. 2. Upoważnia sj~ Rząd· do czynienia wy
datków państwowych w cZasie od 1 października do 
31 grudnia 1923 r. w wysokości kredytów, przyzna
nych w.. art. 1 i 2 usl:;nvy z dnia 8 sierpnia 1923 r. 
o prowizorjum budżet:owem za czas od 1 lipca do 
30 września 1923 r. (Dz. (.I. R. P. N2 89, poz. 698) 
oraz wart. 1 niniejszej ustawy. 

Rrt. 3. Przekroczenie kredytów prowiZorycz
nych, ustalonych wart. 2, może nastąpić tylko w ra· 
zie dalszego wzrostu drożyzny w granicach 1000/0 
tych kredytów. 

Wyjątek stanowią kredyty dodatkowe potrzebne 
wskutek wzrostu kursu walut zagranicznych na doko
nywanie wydatków osobowych i rzeczowych, płatnych 
w walucie zagranicznej, o ile suma kredytów, usta
lona VI walucie zag ranicznej, nie zostaje przekroczona. 

Zmiany bu<;lżetowe, o których mowa w ustępie 
poprzednim, mogą być dokonane za uprzednią zgo
dą Ministra Skarbu ponad granicę, ustaloną w ustę
pie pierwszym. 

Otwieranie nowych kredytów może nastąpić 
tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony 
w drodze ustawodawczej. 

flrt. 4. Wymi~nione wart. t, 2 i 3 wydatki 
państwowe mają być dokonywane na poczet konsty
tucyjnie mającego s!ę zatwlerdzic: budżetu na rok 1923, 
przyczem wydatki inwestycyjne mogą być dokony~ 
wane wyłącznie za uprzednią zgodą Ministra Skarbu. 

Art_ 5. , Upóważr:ia się Rząd do pokrycia wy
daH{ów państwowych ... v okresie ód 1 paidzlernika 
do 31 grudnia 1923 r. dochodami paIistwowemi, prze
widzianemi VI preliminarzu budż~tówytn na ~ók 1923, 
przy uwzględnieniu podwyżki tych dochodów, oraz 
dóchodąrrli, opartemi na nO\}lyth tytułach prawnych. 

l\rt. 6. Mini3Łer Sk~rbu upoważniony jest do 
przedsiębrania opera'Cji finansowych celem pokrycia 
wymienionych wart. 1, 2 i 3 wydatków, nie znaj
dujących pokrycia w dochodach państwowych. , 

flrt. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 paź
dziernika 1923 r. 
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