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N2 32. Dziennik t;lstaw. POl, 330 i 331. 469 

N2. 1, pOl:. 3) i w dziale H ~ekretu N2 213 Naczelne
go Dowódcy Wojsk Litwy Srodkowej z dnia 6 kwiet
nia 1921 r. w pn::edrniocie wykonania reformy rolnej 
(D·zięn. Urz.· Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy 
~rpdko'?lej N2 15)-winny uiszczać opłaty za nadzór 
nad ich działalnością parcelacyjną w wysok6ści jeden 
procent od ceny kupna - spriedaży poszczególnych 
działek ustalonej vi umowach kupna - sprzedaży lub 
przyrzeczenia kupna-sprzedaży 7.awartych z nabywcami 
tych działek w ciągu miesiąca od dnia zawarcia 
ożnaczonych umów. 

I § 2. Powyższe optaty (§ 1) okre$lają się we 
frankach złotych, a \V tym celu ceny kupna-sprze
daży dzi(\łek parcelacyjnych służące za podstawę do 
wymierzania opłat winny być przeliczane na franki 
złote według kursu obowiązującego w dniu zawarcia 
umowy kupna,sprzedaży ewentualnie przyrzeczenia 
kupna·sprzedaży działek. 

§ 3. Opłata n:euiSZC70na w terrnir;ie przewi
dzialJym w § 1 staje się z ;:deglością, przy której ure
gulowaniu pohiera się 2% . od sumy zaległości za 
każdy Cały lub rozpoczęty mi esiąc zwłoki od dnia 
zawarcia umowy. 

§ 4 Opłaty przc\'Ji dżia ne w § 1 winny być 
wnoszone na rzecz Ministerswa Reform Rojnych 
bezpośrednio do Parlstwowego Banku Rolnego lub 
doPocżtowej Kasy Oszczędności na . ra'chunek Pań
stwowego Banku Rolnego. 

§ 5. Niniejsze rozporządzen ie obowiązuje z dn iem' 
ogłoszenia. . . ' , 

. fV'linis ter Refo·rm Rolnych: Z. Ludkiewicz 

[I'dnister Skarbu: W. al'abski 

• 

331. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 19 marca 1924 r. 

O zastosowaniu stałej jednostki do opłat pocż
towych, telegraficznych i telefonicznych, oraz 
do wszeH(ich świadczeń pieniężnych o cha
rakterze publiczno·prawnym, na rzecz; zarządu 

pocztowego i telegraficznego. 

Na zas(ldzie a rt. 1, 5, 6, 7, 8 i 9 ustawy z d!1. 
6 · grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki 
do obliczania danin, niektórych innych dochodów 
publicznych oraz kredytów, udzielanych przez insty
tucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. p. z r. 1923 
N~ 127 poz. 1044) zarzqdza s ię co nast~puje: 

, § 1. Wymiar, · obliczanie i pobieranie bieżących 
opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych 
u,skutecznia się, od dnia 8 , styczn ia 1924 r., w spo
sób określony w rozporządzen iu fVlillistra Poczt i Te
legrafów z dnia 16 grudn ia 1923 r. ,w sprawie walo
ryzacji opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicz
nych (Dz. U. R. P. z r. 1924 }fg 2 poz. 11). 

---
§ 2. Bieżące świadczenia pieniężne o chatalo(

terze publiczno-prawnym, na rzecz zarządu poczto
wego i telegraficznego, o · ile nie są uregulowane 
wspomnianem w § 1 rozporządzeniem Ministra Poczt 
i Telegrafów - wymierza się w markach polskicb, 
przyczem oznacza się termin, do którego mają być 
uiszczone. 

Jeżeli te świadczenia nie zostaną u iszczone 
w oznaczonym terminie, podlegają waloryzacji, to 
jest prze rachowaniu na franki złote, według kursu 
w ostatnim dniu czasokresu płatnosci. . 

lli szczenie zwaloryzowanych świadczeli pienięż
nych uskutecznia się tylko w markach polskich, we
dług , kursu franka złotego w dniu uiszczen ia. 

§ 3. Opłaty pocztowe, telegraficzne i telefo
niczne, tudzież 'Nszelkie inoeświadczeńia pieniężne 
o charakterze publiczno-prawnym, na rzecz zarządu 
pocztowego i telegraficznego, zaległe z czasu przed 
"1 stycznia 1924 r., o ile nie będą uiszczone do dn. 
30 kwietnia 1924 r., będą przerachowane ną franki 
złote, a mianowicie: zaległe za czas do końca 1919 r.
według kursu franka złotego, którego wartość . VI mar
kach polskich wynosi 8.68, a z~ległe za czas od 
1 stycznia 1920 r. według przeciętnego kursu franka 
złotego z miesiąca, z !d6rego pochodzą. 

Przeciętny, miesięczny kurs ' franka złotego. . za 
(zasod 1 stycznia 1920 r. do 31 grudnia 1923 :r. 
podany jest w nas~ępojącej tabeli: ' 

I~ 
i I ]920 r. I 1921 T. 1922 r. ]923 T. , 

Miesiąc I 

:::i Wart?ść franka złotego w markach pol. 

I 26.56 1 

---, 
147.98 1 5.015,5 1 Stvczeń. _ • 601,02 

2 Luty . ~ ••• 29.93 1 157,81 ! 729,20 8.032;( 
3 fvillrzec ••• 29,93 1 

166,39 1 809,77 8.291.-
4 Kwiecie!'l •• 37,37 157.81 I 750,91 8.586,3 
5 ' IVI aj ..... 39,23 , 168,57 i 785,04 9.479,1 
6 Czerwiec _ • 29,81 1 243,79 1 825.

76
1 

16.042,6 
"7 Lipiec .• _ • 377,60 . 1.084,44 24.475,5 I 34,14

1 
8 c' .. 42.57 442,57 1.477,90 46.2~9,04 ... /Jer ::.Ilen • • 
9 Wrzesień .• 48.62 1 860,35 1.512.07 , 53.764,38 

10 Październik. 54,28 1 
878,39 2.166.45 ! 165.472,5 

11 Listopad .• • 84,55 658,41 3,084.26 1360.541,6 
12 Grudzień •• 110,!4 I 608,33 3.410.03 . 956.506.-

Uiszczenie tych opłat i świadczeń pieniężnych 
uskutecznia się w markach polskich, według wartości 
franka złotego w dniu u iszczenia. 

§ 4. Przy przerachowaniu marek polskich na 
franki złote, setne części franka nie dosięgające 0.05, 
opuszcza się, setne zaś części, wynoszące 0.05 ·. lub 
więcej - zaokrągla się · na 0.1 franka. Naprlykład: 
kurs fra nKa złotego wynosi 26.56 mkp. (za s tyczeń 
1920 r.) płatnik ma wnieść marek polskich 98.
obliczenie będzie takie 9800: 2656 ==,3.68 fr. Kwotę tę 
zaokrągla się do 3.7. I I 

Przy tym samym kursie (26.56) płatnik ma wnieść 
86 mkp., z obliczenia otrzyma się 8600: 2656 = 3.23, 
którą to kwotę zaokrągla się do 3.2 fr. . . 

Przy przerachowaniu franków złotyc h na mark i 
polskie-końcówki kwot poniżej 5_000 mkp. opuszcza 
się, a 5.000 mkp. i wyżej zaokrągla się do 10.000 ml~p., 
tal<, że ostatnie cztery cyfry będą wyrażone , zerami.· 
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§ 5. Pokwitowania wydawane przez urzęd y 
i agencje pocztowe na wpłacone kwoty, dotyczące 
należności przerachowanych na fr~nki ziote, a nie 
opartych na rozp o iządze niu Ministra Poczt i Tele-

, grafów 'z dnia 16 grudnia 1923 l. W sprawie walory
zacji ,opłat pocztowych, te legiaficznych i telefonicz
nych (Dz. U. R. P. z r. 1924, N22 poz. l1)-winny 
opiewać na marki polskie cyframi, oraz na franki 
złote cyframi i słowami. 

W tych wypadk?lch, na dowodach kasowych 
zaznacza się pobraną kwotę w markach · pblskich 
i równowartość we frankach złotych, np. marek 
polskich 500.000 = 1.5 franka. 

Urzędy pocztowe wpisują do odnośnych, rachun
ków ~pobrane kwoty we frankach zło tych i w mar
kach polskich, w formie ułamka którego licznik bę
dzie wyrażał franki złote, a mianown ik marki polskie. 

: W ogólnym rachunku miesięcznym zalicza sj ę 
ogólną sumę tylko w markach polskich. 

§ 6. Wydziały rachunkowe zarządu pocztowego 
oraz izba kontroli rachunkowej poczt i telegra fów 
są obowiązane, przy cenzurze dokumentów kasowych, 
sprawdzać doldadnie przerachowanie przez urzędy 
i agencje pocztowe marek polskich na franki i od
wrotnie i stwierdzać dokoflD nie sorawdzeniana od
nośnych dokumenta'th kasowych 'podpisami urzędn i
ków cenzurujących. 

§ 7. Wydziały rachunkowe zarząd u pocztowego 
uskuteczniają wpisy n ależności zwaloryzowan ych, 

, w księgach przychodów budżetowych i VI księgach 
sum obrotowych, tylko we frankach złotych, a rnia 
nowi<;:ie w przedziałce przeznaczonej na oznaczenie 
przedmiótu wp isu. 

Dopiero po u iszczeni u wp łCity następuje osta
teczne dokonanie wpisu w kGi~dze, \'1 p rzedziałce 
kwotowej, tak po )itronie ~rzypisLl, j3k uiszczeniu , 
a mianowicie tylko w markach polskich, pobranych 
według kursu franka złotego w dniu . wpłaty należ
ności .. zarządu pocztowego i telegrafi,cznego. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuj e na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

_Minister Przemysłu i Handlu: Józef l\.z'edroń 
. ' . \ 

.Minister S!(arbu: W. Orabs,'ki 

33~. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu IHandlu 

w porolumieniu z · Ministrem Skarb u 
z dnia 2 kwietnia 1924 r. 

O zmianie rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1923 f. 
W przedmiOcie opłat za c!o~Ói" Iwtłów zlecony 
Stowarzyszeniu dozoru JwŁłów VI Po;znaniu 

przez wtadze państwowe. 

Na mocy art. 4 ustawy z dn ia 31 maja 1921 r. 
O nadzorze nad kotłami parowem i (Dz. U. R. P. N250 
poz. 303) zarządza się co następuie: . 

§ 1. Par. 2 rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu w porozumie niu z Ministrem SI<::arbu z dnia . 
6 k\lli ,~ tnia 1 ?23 r. w przedmiocie opłat · za doz<?r ' 
kotłów zlecony Stowarzyszeniu d ozoru kotłów VI Po- . 
znaniu przez włeoze pańs twowe (Dz. U. R. P. N2 43 
poz. 294) otrzymuje brzmienie następujące: , 

"Opłaty ustalone w par. 1 w złotych polskich ! 
mają być przy wnoszeniu ich przerachowywane na 
marki polskie według wartości franka złotego, usta
lanej i ogłasza nej' w' Monitorze Polskim przez Mihi
stra Skarbu na zas~dzie art. 3 ustawy z dnia 6 gru: 
cipia 1923 r. (Dz. U. R. 'P. N2 127, poz. 1044) w dniU' 
poprzedzającym dat~ uiszczenia opłaty, przycze,m ' 
1 złoty przyjmuje się zą 1 frank złoty". 

§ 2. Rozporządzenie n iniejsze wchodzi'w iycie " 
z dn iem ogłos zen ia . Jednocześnie uchyla się rozpó~ 
rządzeo:e lV\inistra Przemysłu i Ha ndlu w porozumie~ 
niu z JV'linistrem Ska rbu z dnia 22 listopada 1923 r:, 
(Dz. U. R. P. N2 121 ,' poz. 980). ' 

"'~i nister Prze mysłu i Nandlu: Józef ' Kiedroń 

Minister Skarbu: W. arabski 

li 

333. 

Rozporządzertie ~inistra Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 2 kwietnia 1924 r. 

o zmianie rozporządzenia ' z dnia 10 kwietnia 
1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pchie- " 
ranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów 
w Poznaniu za s prawdzanie urządzeń wymaga-

jących dozoru. . 

Na pods tawie § 4 ustawy z dnia 8 lipca 1905 r. 
(Zbiór ust<JW pruskich str. 317) zarządza si~ co na
stęp uje: 

§ 1. § 2 rozporządienia Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie 
wysokości opIat pobieranych przez Stowarzyszenie ' 
dozoru kotłów w Poznaniu 'za sprawdzanie urządzert 
wymaga jących dozoru KOtłÓW (Dz. U. R. P. NI! ' 43," 
poz. 295) ot rzymuje o'rlmienje następujące: • 

"Opłaty ustalone w § 1 VI złotych polskich 
mają być przy wnoszeniu ich przerachowywane na 
m arki polskie według wartości franka złotego, usta- ' 
bnej i ogłaszanej w Monitorze Polskjm~ przeż i'I\foi
stra Skarbu na zasadzie a rt. 3 ustawy z dnia 6 grud-:, 
nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 12'ę, po~. 1044) ' w dniu · 
poprzedzającym datę uiszczenia opłaty, przyczem 
1 złoty przyjmuje się za 1 frank złoty". 

§ 2. Rozporządzenie n iniejsze wchodzi w zyCIe 
z dn iem ogłoszenia. Jednocześn ie uchyla się rozpo
rządze nie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 grud
nia 1923 r. (Dz. U_ R. P. N2 124, poz. 1014). 

Minister Przemysłw i Handlu: 'Józef Kiedroń ' 

Minister Skarbu: W. Grabski 
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