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991. 
Rozporządz'enie . Rady Ministrów 

z dnia 8 listopada 1923 r. 
_ o utworzeniu powiatu makowskiego. 
-Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 

roku w przedmiocie dokonywania. zmian granic po
wiatów na obszarach b._ dzielnic rosyjskiej i austrjackc;>
węgif;')rskiej, jak również , dokonywania na obszer:?e 
b. 9zielnky austrjacko-węgierskiej zmian obszaru dzia
łania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. 
'u. R. P. N!! 64, poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ 1. Gminy należące do okręgu sądowego 
w Suchej wyłącza się z powiatu żywieckiego, z po
wiatu zaś myślenickiego wyłącza się - gminy, należące 
do okręgów sądowych w Jordanowie i Makowie. 

§ 2, Z obszaru objętego gminami wymienio
nemi w § 1 tworzy się osobny powiat z siedzibą 
starostwa w -Makowie. ' 

§ 3. Obszar działaria samorządowych repre
zentacji powiatowych w Zywcu i Myślenicach pozo· 
staje nadal bez zmiany. 

- § 4. Rozporządzenie niniejsze -wchodzi w życie 
l dniem 1 stycznia 1924 -roku. 

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia per
wierza się Ministrowi. Spraw Wewnętrznych. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

992. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 . listopada 1923 r. 
~ zniesieniu powiatu podgórskiego. 

Na , ~asadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 
roku w przedmiocie dokonywania' zmian granic po-

wiątów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacl{o
węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze 
b. dzielnicy austrjaćko-węgierskiej zmian obszaru dzia
łania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. 
U. R. P. N!! 64, poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ 1. Znosi się powiat w Podgórzu. 

§ 2. Obszar, należący dotąd do powiatu pod
górskiego, przyłącza się do powiatu krakowskiego. 

§ 3. Obszar dzic:łania samorządowych repre
zentacji powiatowych w Krakowie i Wieliczce pozo· 
staje nadal bez zmiany. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 roku. 

§ 5. Wykonanie tego rozporządzenia porucz12 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

Prezes Rady Mil/istrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

993. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Robót 
Publicznych oraz Ministrem Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 22 listopada 1923 r. 

w przedmiocie zwolnienia na obszarze b. dziel
nicyaustrjackiej rządowo upoważnionych cy
wilnych inżynierów budownictwa od egzaminu 
wymaganego ' od kandydatów na budowniczych. 

Na podstawie § 13 austrjackiej ustawy z dnia 
27 grudnia 1893 r. w przedmiocie unormowania kon-
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cesjonowanych .przemysłów budowlanych (Oz ust. p. 
austr. N2 193) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obowiązujące na obszarze b, dzielnicy 
austrjackiej rozporządze nie Ministerstw Spraw Wew
nętrznych, Handlu oraz Wyznań i OświaŁy z dnia 
27 grudnia 1893 r. w przedmiocie egzaminu i świa
dectw dla ubiegających się o koncesje prz~mysłu 
budowlanego, tudzież w przedmiocie ułatwień za
strzeżonych przy łączeniu kilku przemysłów budo
wlanych w jednej osobie (Dz. ust. p. austr. N2195). 
uzupełnia się w sposób następujący: 

W § 6 w zdaniu , ostatniem ust. 1 po słowach 
"Kandydaci, którzy uzyskali dyplom' w szkole poli
technicznej na wydziale budownictwa lądowego lub 
inżynierji" dodaje się: .. oraz inżynierowie cywilni bu
downictwa, . wymienieni w § 1 lit. a rozporządzenia 
Ministerstwa Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem 
Wyznań i Oświaty oraz z Minjsterstwem Sprawie· 
dliwości, Skarbu, Handlu, Kolei Zelaznych i Rolnictwa 
z dnia 7 maja 1913 r., dotyczącego techników cy
wilnych (D z_ ust. p. austr. N2 77)"~ 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

Minister Robót Publicznych: Łopuszański 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publtcznego: 
St. arpbski 

994. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 30 listopada 1923 r. 

w przedmiocie podniesienia norm opłat mani
pulacyjnych wymienionych w rozporządzeniu 
Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 

z dnia 7 października 1923 r. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. oraz uchwały Rady Mini
strów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza sit: co na
stępuje: 

§ 1. Ustalone rozporządzeniem Ministrów Skar
bu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 
1923 r. (Dz. U. R. P. z r. 1923 N2 110 poz. 873) normy 
opłat manipulacyjnych, wymienionych w punktach b, 
c, d rozdziału I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie 
celnej, podwyższa się pit:ciokrotnie. . 

§ 2. We wszystkich wypadkach pobierania opłaty 
manipulacyjnej, przewidzianych w rozdziale I wspo
mnianego artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej; 
ustala się jako minimum opłaty ..- manipulacyjnej od 
każdej przesyłki kwott: 100.000 mk. 

Od podlegających opłacie celnej przesyłek po
cztowych, wymienionych w III rozdzialeartykulu 15 

rozporządzenia o taryfIe celnej, ustala się ja~o mi· 
nimum opłaty manipulacyjnej 50.000 mk. od każdej 
paczki. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
piątego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny 
po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie. 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowskl 

995. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 30 listopacia 1923 r. 

w przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
, i zniżonego. 

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

§ 1. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), której podlegają 
towary, wyszcz,ególnione w § 1 rozporządzell Mini
strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listo· 
pada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlega
jących mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R; P. 
N2 118, poz. 953), określa się do nowego zarządze
nia 79.499.9OQOjo agio czyli mnożnik 795.000. 

§ 2. Towary, nieobjęte wykazami zawarŁemi 
w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. 
w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w mo
necie złotej (Dz. U. R. P. N2 118 poz. 954) i z dnia 
16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, 
podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu 
(Dz. l\. R. P. N2 118 poz. 953), ani obowiązującem 
rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu z dnia 28 . czerwca · 1923 r. o ulga<:h celnych 
(Dz. U. R. P. NQ 66 poz. 517), przedłużone m rozpo
rządzeniem z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N2 109 poz. 871) i częściowo zmien/onem rozpo
rządzeniem z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 118 poz. 952), opłacają cło z dopłatą walutową zni· 
żoną, wynoszącą 59.999.900% czyli mnożnik 600.000. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
3 dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wejśc'ia w życie niniej
szego rozporządzenia traci mOQ obowiązującą rozpo
rządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. w przedmiocie 
mnoźnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. 
R. P. N2 118 poz. 955). 

Minister Skarbu: W. Kucbarsk; 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 
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