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a8. 
Rozporządzenie l1\inistra Skarbu 

.. 
z dnia 25 stycznIa 1923 r. 

\V przedmiocie pr~ekazania miejskiej h:omisji 
szecunł,owcj wymiaru państwowego podatku 

dochodowego na obszarze minsta Łodl':i. 
I 

Na ';;as()dzie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 
4 kwl:etnia 1922 r. w przedmiocie zmir:my niektórych 
P,OStanowierl ustawy z dn ia 16 lipca 1920 r. (Dz. 
U . . R. P. N2 82 poz. 550) o parlstwowym podatku 
dochodowym i podętku rm:j ątkowym (Dz. U. R. P. 
.N2 29 poz. 232) zarządza się co następuje: 

§ 1. Mo,= obowiązującą rozporządzenia ["Hni
stra Skarbu z dnia 19 czerwca 1922 r. IN przedmio
cie przekazania miejskiej komisji szacunkowej wy
miaru państwowego podatku dochodowego na obsza
rzemiasta Łodzi (Dz. U. R. P. N2 50 poz. 445) roz
ciąga się na rok podatkowy 1923. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na rok podatko
wy 1923. 

Minister Skarbu: W. arabskJ 

.... 

89. " 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 25 stycznia 1923 r. 

w przedmiocie zmiany wysokości mnożników 
celny.ch normalnego i zniżonego. 

Na podstawie art. 14 rozporządzenia z dnia 
11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
N2 51 poz. 314) zarządza si~ co naste:puje: 

§ 1. Wysokość dopłaty celnej normalnej (mnoż
nika celnego normalnego), której podlegają towary, 
wyszczególnione w § "1 rozporządzenia z dnia 26 lip
ca 1922 r. (Dj!:. U. R. P. N2 67 poz. 612), w § 1 roz
porządzenia z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 106 poz. 988) i w § 1 rozporządzenia z dnia 
25 stycznia 1923 t. (Dz. U. R. P. Ng 12 paz; 80), 
określa się na 299.900% (czyli mnożnik 3.000). 

§ 2. Wysokość dopłaty celnej zniżonej (ulgo
wej) (mnożnika celnego zniżonego, czyli ulgowego), 
której podlegajfl wszystkie towary nieobjęte § 1 roz· 
porządzenia z dnią 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
,N'g ĘJ7 poz. 612), § 1 rozporządzenia z dnia 20 listo
pada 1922 r" (Dz. U. R. P. N2106 poz. 988), § 1 roz
porządzenia z dnia 25 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
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N!:! 12 poz. 80), ani rozporządzeniem z dnia 21 paź
dziernika 1922 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. 
N2 94 poz. 873), określa si~ na 199.900% (czyli 
mnożnik 2.000). 

§ 3. Dotychczasowe wysokości dopłat celnych 
149.900% (mnożnik 1.500) . i 99.900% (mnożnik 
1.000) będą stosowane do odpowiednich towarów 
w ciągu miesiąca od dnia wejścia w tycie niniejsze
go rozporządżenia, jeżeli towary te: 

a) zostały nadane do przewozu kbleją lub stat
kiem bezpośrednio do obszaru celnego Rze
czypospolitej PoJskiej najpóźniej w dniu po
przedzającym dzień ogłoszenia niniejszego 
rozporządzenia; do towarów takich urz~dy 
celne stosują dotychczasowe normy dopłat 
(mnożników) na podstawie kolejowych listów 
przewozowych lub konosamentów; 

b) zostały nadane do przewozu koleją lub stat
kiem pośrednio, jednak z przeznaczeniem 
dla odbiorców na obszarze celnym Rzeczy
pospolitej Polskiej, najpóźniej w dniu poprze
dzającym dzień ogłoszenia niniejszego roz
porządzenia; do towarów takich urzędy celne 
stosują dotychczasowe normy dopłat (mnoż
ników) tylko na podstawie poleceń Minister~ 
stwa Skarbu; 

c) zalegały VI dniu wejścia w życie niniejszego 
~ozporządzenia w celnych składach urz~do· 
wych, lwiejowych oraz nleurz~dowych pu-
blicznych lub prywatnych. . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wdlodzi Vi ~ycie 
:::zwartego dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejsze
go rozporządzenia tracą moc obowiązującą: 1) roz' 
porządzenie z dnia 26 października 1922 r. (Dz . . U. 
R. P. N2 94 poz. 874), 2) § 2 rozporządzenia z dnia 
20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 106 p·oz. 988) 
i 3) § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 106 poz. 992). 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister przemysłu i Handlu: Stefan OSSOVlskl 

90. 

Rozporządzenie Ministra Koiei Żelaznych 
z dnia 31 stycznia 1923 r. 

o podwyższeniu t~ksy komisowego, pobiera
. nega przez ajencje celne polskich kolei pau .. 

, stwcwych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 1\ 

o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji 
. prawa. wydawania przepisów o przewozie pasażerów. 
bagażu, towarów oraz ustąlania taryf przewozwych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 152) 
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i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze
mysłu i Handlu zarządza się co następuje: 

§ 1. · W obecnie obowiązującej taksie komi
sowego, pobieranego przez ajencje celne polskich 
kolei pal'lstwowych (Dz. U. R. P. 1921 r. N2 104, 

• poz. 758), wprowadza się następujące zmiany: 
w § 1 ustęp, oznaczony lit. "a" skreśla się; 
w § 1 ustęp, oznaczony lit. "bil otrzymuje brzmie

nie następujące: "jeżeli cło nie przewyższa 10.000 mk. 
po 1.200 mk. od przesyłki"; 

op/atę, przewidzianą w §§ 2 i 9 podwyższa się 
trzykrotnie; 

opłatę , przewidzianą w § 4 p. 1 podwyższa się 
dziesięciokrotnie; 

opłatę, przewidzianą w §§ 3, 4 p. 2, 6, 7,8 i 10 
podwyższa się pięciokrotnie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 lutego 1923 r. 

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych: 
Ludwik Zagórny~Narynowski 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: . Stefan Ossowski 

.... 

Sprostowania: 
a) W Dz. U. z r. 1922 N2 32 poz. 262 w rozp. 

Ministra Sprawiedliwości z d. 29.lV. 1922 r. wydanem 
w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Pu
blicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie 
IN b. zaborze rosyjskim w § 11 zamiast: ..... prze
widzianych wart. 9791 U. p. k. wynagrodzenia za 
pracę" winno być: ,,979 cz.lu. p. k. i wynagrodze
nia za pracę". 

b) W Dz. U. z r. 1921 N2 65 poz. 420 w razp. 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z d. 22 lip
ca 1921 r. wydanem w porozumieniu z Prezesem 
Głównego Urzędu Ziemskiego ' w przedmiocie zabez
pieczenia przy wykonywaniu ustawy z d. 17 grUdnia 
1920 r. o przejęciu na . własność Państwa ziemi 
w niektórych powiatach Rzeczypo~politej Polskiej 
praw osób intemowanych i wywiezionych prze;?: 
obc.e władze oraz osób, powracających do swych 
siedzib po 1 dn. kwietnia 1921 r. w § 4, ustępie 2. 
wierszu 3 zamiast: "rozkolonizowane" winno być: 
.. rozl,alonizowania". 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 20167 P. 

Konto czekowe Poc:dowej Kasy Oszcz«1dności .N'2 30130. Cena 850 mk. 

-
OD RDMINISTRflCJI: Sta.łe wzrastające ceny papieru, robocizny i t. d. zmuszają Redakcję do podwy:!

I5zenia ceny prenumeraty za Dz. Ustaw. Pp. Prenumeratorzy, wpłacający prenumeratEl po pniu 31 stycznia r. b., za 
1 ·kwarta·', mogą otrzymać Dz. Ustaw po wpłaceniu do Rdministracji Dz. Ustaw lub na konto 30.130 do P. K. O. -
sumy mk. 20.000. Ze względu na znaczne koszty, związane z wydaniem skorowidza do Dziennika Ustaw za r. 1922 
pp. prenumeratorzy, którzy pragną otrzymać skorowidz, proszeni są o wpłacenie sumy 2.000 mk. do ł\dministracji 

, 

Dziennika Ustaw lub na kontoP. K. O • .N'e 30.130. Pp. Prenumeratorom, którzy wpłacą powyższą sumę skorowidz - , 
bedzie rozesłany w pierwszej połowie lutego r. b. 


