
- ' 

1382 Dziennik Ustaw~ Po.z. 912, 913 i 914. N2 114. 

912. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 października 1923 r. 

W przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowio
nych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku 
o pat~ntach na wynalazki, o ochronie wzorów 
rysunkowych i modeli i o ochronie znaków 

towarowych. 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1922 r. w przedmiocie podwyższenia opiat ustano
wionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r<;>ku 
o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów ry
sunkowych I modeli i o ochronie znaków towaro
wych (Dz. P. P. P. 1919 r. N2 13, poz. 137, 138 
i 139) - (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 11, poz. 89) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Opłaty, ustalone \V art. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia 
opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 
1919 r. o patentach na wynalazki o ochronie wzorów 
rysunkowych i modeli i ochronie znaków towarowych 
(Dz. P. P. P. N2 13, poz. 137, 138 i 139) - (Dz. U. 
R. P. z 1922r.N211,poz. 89),podwyższa się o 3990CP/o. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz 
Ministrowi Skarbu. 

§ 3~ Rozporządzenie niniejsze wchodzi w -życie 
w 14 dni po ogłoszeniu. Jednocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18 sierpnia 1923r. (Dz. U. R. P. N2 881 poz. 690). 

Prezes Rady Ministrów: Witos . 

Minister Przemysłu i Handlu: Szyd!owski 

Minister Skarbu: W. Kucb<Il'ski 

913. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 listopada 1923 r. 

... 

W przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypos

politej Polskiej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) i ustawy z dnia 
16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30, poz. 183) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 patdziernika 1923 r. 
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodat
kowaniu soirytusu na obszarze Rze,zypospolitej Pol-

skiej (D~. U. R. P. N~ 104, poz. 809) podatek spo
żywczy od jednego stopnia hektoJitrowego alkoholu 
(jednego- litra stustopniowego spirytusu) wyrob.ionego 
w gorzelniach rolniczych i w gorzelniach przerabia
jących owoce podnosi się z 200.000 mk. na 600.000 mk. 
a w gorzelniach przemysłowych z 206.000 mk. na 
620.000 mk. pol. Gorzelnie przemysłowe przerabia
jące wywary na sole potasowe opłacają podatek 
spożywczy podobnie jak rolnicze w wysokości 
600.000 mk. pol. za litr stustopniowego spirytusu. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 12 listopada 1923 r. na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

f/\inister Skarbu: W. Kucb<Il'ski 

914. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z . dnia 8 Iistopa;l.a 1923 r. _ 

w przedmiocie podwyższenia al{cyzy od wina mu
sującegó ' na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy ustawy z dnia 10 maja -1921 r. o re
gulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzgle:d
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) oraz ustawy z dnia 
16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30, poz. 183) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowione w § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 11 października 1923 r. w przedmio
cie podwyższenia akcyzy od wina musującego na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 104, 
poz. 811) stopy podatkowe podnosi się dla wina 
musującego winogronowego z 300.000 na 600.000 mk., 
a dla wina musującego owocowego z 100.000 na 
300.000 mk. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 12 listopada 1923 r. na całym obszarze Rze
czypospolitej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 
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