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ponadto w wypadkach takich stosować się do po
stanowień § 1 niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Detaliczni sprzedawcy wyrobów tyton io
wych na obszarach województw: białostockiego, kie
leckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego otrzy
mywać będą także prowizję detaliczną i hurtową, 
o ile wykupywać będą w państwowych magazynach 
wyrobów tytoniowych conajmniej ilości określo
ne w § 5. 

Wolno im będzie jednak, jak dotąd , dokonywać 
zakupów bezpośrednio w tych magazynach tylko pod 
warunkami określonemi w § 20 ust. 4 rozporządze
nia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 42, 
poz. 285). 

§ .7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłosze nia. 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

903. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu ' 

z dnia 3 listopada 1923 r. 

w przedmiocie mnożnika celnego mormainego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dn . 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 314) 
zarządza się co naste;puje: 

§ 1. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), któiej podlegają 
towary wyszczególnione '!I § 1 rozporządzeń: Mini
stra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 1) z dnia 7 lipca 
1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalne
go i zn iżonego (Dz. U. R. P. N~ ó8, poz. ~)J2) i 2) z dn. 
15 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia wykazu 

. towarów, podlegających mnolnikowi celnemu nor
malnemu (Dz. U. R. P. Ng 93, poz. 743) określa się 
do nowego zarządzenia na 35.999.900 % agio, czyli 
mnożnik 360.000. 

§ 2. Towary, nieobjęte wykazami, zawartemi 
w § 1 rozporządzeń z dnia 7 lipca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 68, poz. 532) i z dnia 15 września 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 93, poz. 743), ani obowiązującem 
w danej chwili rozpprządzeniem Ministrów Skarbu 
i Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 roku 
o ulgach celnych (Dz. U. R. P. N2 66, poz. 517), 
przedłuzonem rozporządzeniem z dnia 22 paździer
nika 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 109, poz.871) opłaca
ją do z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 
26.999.900 Ofo czyli mnożnik 270.000. 

§ 3. Rozporz2idzenie niniejsze wchodzi w zycie 
4 dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniej
sz~go rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo-

rządzen ie z dnia ~17 października 1923 r. w przed
miocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego 
(Dz. U. R. P. N2 105, poz. 831). 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

904. 

Rozporządzenie M.inistra Rob6t Publicznych 
i Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 29 października 1923 r. 

o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 
6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych 

pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 paździer
nika 1921 .r. o przepisach porządkowych na drogach 
publicznych (D z. U. R. P. N2 89 poz. 656) w poro
zumien iu z Ministrem Spraw Wojskowych zarządza 
się co następuje : 

§ ·1. Ustęp pierwszy § 23 rozporządzenia z dnia 
6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych po
jazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. 
U. R. P. N!! 65 poz. 587) otrzymuje brzmienie nast~
pujące: 

"Tytułem zwrotu kosztów zbadania typu lub \ 
poszczególnego pojazdu i wydania znaków rejestra
cyjnych - winien interesowany uiścić opłat~ według 
następujacych norm: 

RODZf\J POJf\ZDU 

Samochody osobowe i mo
tocykle • • • • • • • 

Samochody ciężarowe i trak-
tory . . . . • . . . 

Opłata za każde 100 kg. 
wagi w stanie gotowym 
do drogi (bez ładunku) 

4 złote 

1 złoty 

§ 2. Ustęp trzeci tegoż § 23 otrzymuje brzmie
nie następujące: 

"Osoby i przedsiębiorstwa, zajmujące się fabry
kacją, naprawą, względnie sprzedażą pojazdów me
chanicznych, uiszczają za nietrwający dłużej niż 30 dni 
przydział jednej pary · numerów próbnych (§ 20) do 
jednego pojazdu, opłatę ryczałtową w wysokości 
10 złotych. W razie przydział l,l na dłuższy przeci.ąg 
czasu należy ,u iszczać taKli samtłkwo~ co miesiąc". 

§ 3. Punkt e) ustępu drugiego § 25 powyższe
go rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące: 

"e) dowód wpłacen ia do kasy skarbowej kwoty 
5 złotych na koszta egzaminacyjne." 

§ 4. Stawki złotowe przeliczają się na marki 
według kursu ustalonego dla ,złotego przez Ministra 


