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w drodze rozporządzenia, ogłaszanego w Dzienniku .. 
Ustao/. mocy obowiązującej niniejszej ustawy na pe-
wien określony czasókres. · . 

Zawieszenie takie powinno nastąpić z tą chwilą, 
gdy zapasy ropy naftowej w krąju osiągną połowę 
produkcji z ubiegłego roku, nie mniej · jednak niż 
60.000 wagonów. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Przemysłu i Hąndlu w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości . . 

I1rt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Ministe r Przemysłu i, Handlu: Józef Kiedroń 
/ 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

.436. 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
• z .dnia 7 maja 1924 roku _ 

O wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerze
nia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalne

go we wsi Górka Pabjanicka. 

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. w przedmiocie przepisów o wywłaszczeniu 
przymusowem na użytek dróg żelaznych I innych 
dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz 
wszel kich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P.P. P. 
N2 14. poz. 162) oraz punktu h) art. 3 rozporządze
nia RJdy Administracyjnej z dnia 18 czerwca 1852 r. 
(Dz. Pr. tom XLV str. 302) i zgodnie z uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 16 kwietnia 1924 r. stanowię co 

" następuje: 
0# 

§ 1. Wym ienione poniż ej grunty, położone we 
wsi Górka Pabjanicka w powiecie łaskim ulegają 
przym usowemu wywłaszcze n i u na rzecz rozszerzenia 
rzym3ko-katolickiego cmentarza grzebalnegb we wsi 

. Górka Pabjanicka, a mianowicie : 
a) d z iałka ziemi o powie rzchni 447 ri1 ~, sŁano

wiąca własność Piotra Wróbla; 
. b) działka ziemi · o powierzchni 448 m~, stano

wiąca własność Mateusza Bertoszka; 
c) dz ia łka ziemi o powie rzchni 1157 m2, stano

w i ąca własność Krystjana Kellera; 
d) działka ziemi o powięrlchni 4330 m 2, stano

wiąca własność Juljanny (-(elier; 
e) działka o przestrzeni 74 m:l, drogi, wiodą

cej do cmentarza, a położonej między dział
kami Bartoszka i Kellera. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze uzyskuje moc obo
wiązującą z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Miklaszewski 

437. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 3 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie przekazania miejskiej komisji 
szacunkowej wymiaru państwowego podaU(u 

dochodowego na ob:;zarze m. Łodzi, 

Na zasadzie art. ·128 i art. 130 ustawy o pań
stwowym podatku dochodowym w brzmieniu ogło
szonem w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 77, poz. 607) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Czynności komisji szacunkowych, przewi- . 
dziane w cz~ści pierwszej art. 31 ustawy o parlstwo
wym podat«u dochodowym w brzmieniu ogłoszon~em 
w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia - 14 lipca 
1923 ' r. ([)z. U. R. P. No:! . 77., po z_ 607), dotyczące 
ustalenia dochodów, podl egających opodatkowaniu 
na rok pod ::l tkowy 1924, oraz wymiar poda'.tku do
chodowego na te nże rok dla osób fizycznych i spad
ków wakujących (nieobjętych), tudzież osób praw
nych . n ieobowiązanych do publicznego skłaqaniara
chunków, o ile miejscem opodatkowania wspomnia
nych podmiotów podatkowych jest w myśl art. , 29 
powołanej ustawy o państwowym podatku docłlOdo
wym obszar m. Łodzi, przekazuje się, miejskiej ,-ko
miSJi szacunkowej, wybranej · przez Radę miejską 
m. Łodzi. 

§ 2. Miejska komisja szacunkowa składa się 
z przewodniczącego, dwóch zastępców mianowanych 
przez Ministra Skarbu, delegata Skarbu Państwa, 
wyznaczonego przez dyrektora jz:by skarbowej, : tu
dzież z dwunastu członków i tyluż zastępców, wy
branych przez radę miejską m. Łodzi z grqna płat
ników podatku dochodowego. 

Delegatowi Skarbu Państwa służy prawo zgła
szania protestów przeciw uchwałom miejskiej komisji 
sza2unkowej w terminie dwutygodniowym od dnia' 
powzięcia uchwały narówni z przewodniczącym ko
misji szacunkowęj (art. 68 powołanej ustawy o · pań-
stwowym podatku dochodowym). . _ . . 

Przy wyborze członków i zastępcówczłohków 
miejskiej komisji szacunkowej, mają zastosowcmie 
postanowienia ostatniej części art. 33 oraz art. 37 
do 39 powołanej ustayJy o państwowym podatku 
dochodowym. . 

§ 3. · Ustalenie dochodów, podlegających _ opo
datkowaniu, uskutecznienie wymiaru podatk u docho
dowego, nakładanie grzywien i kar pieniężnych oraz 
załatwianie odwołań przez miejską komisję szacun
kową i jej przewodniczącego odbywać się winno 
ściśle według postanowień, obowiązujących w tym 
względzie ustaw i wydanych na ich podstawie roz-
porządzeń Ministra Skarbu. . 

§ 4. Prawa ~ obowiązki urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych w mieście Łodzi, zwią
zane z wymiarem na rok podatkowy 1924 podatku 
doc:hodowego na obszarze ,m. Łodzi w zakresie dzia
łalności komisji szacunkowej, względnie jej przewo
dniczącego. tudzież dotyczące poboru tegoż podatku 
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przechodzą na magistrat m. Łodzi. Natomiast prawa 
i obowiązki wynikające ;z postanowień działu II po
wołanej ustawy o państwowym podatku .dochodo
wym po~ostaJą w kompetencji wymfenionych wyżej 

. urzędów skarbowych. 

. § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodz~ w życie 
z .9niem ogłoszenia. 

· I 

Minister Skarbu: W. arabski 

438. 

R~zporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 2 maja 1924 r. 

, . 

439. 

Rozporządzenie Ministra Kolei ' Żelaznych 
z dnia 12 maja 1924 r . 

O zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej 
polskich kolei żelaznych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 'lutego 1919 roku 
o tymczasowem przeka za niu Ministrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, 
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) 
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze' 
mysłu i Handlu zarządza się co następuje: 

§ 1. W części II Taryfy towarowej polskich 
kolei żelaznych "Postanowienia taryfowe" (Dz. U. R. P. 

O zabezpieczeniu środków, potrzebnych na z 1923 r. N2 136, poz. 1134) wprowadza się zmiany 
oprocentowanie i umorzenie zagranicznej 7% następujące: 
pożycz~i w lirach włoskich oraz utworzenie Wp. 5 w zdaniu ostatniem (Dz. U. R. P. z 1924 r. 

. funduszu rezerwowego. N2 8, poz. 84) po slow"ie "Przeważne" wstawia się 

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta "i inne opiaty "; 
Rzeczypospolitej z dnia 13 marca 1924 r. o wypusz- Punkt 11 wykazu opłat dodatkowych części 11 
czeniu zagranicznej 7% pożyczki w lirach .wtos!~ich taty!y towarow ej (Dz. U. R. P. z r. 1923 N2 136, 
(Dz. U. R . . P. N2 25, poz. 257) oraz; zarządzenia Pre- poz. 1134) otrzymuje brzmienie następujące: 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1924 r. ,,11. Opłata za ubezpieczenie dostawy (art. 92 
uzupełniającego rozporządzenie z dnia 13 marca 1924 r. i 93 ,!rze6· p:zewoz:"\ t . h Jednostek 
O wypuszcz~niu zagranicznej 70/ 0 pożyczki w lirach a u ezpleczeme S ra , mogącyc wy- taryfowych: 

, włoskich (Dz. U. R. P. N2 33, poz. 338) zarządza się niknąć z -nieterminowej dostawy przesyłki, 
co następuje: " o~az za ub~pieczenie uzupełniającego od-

szkodowania w razie zaginięcia, braku lub ' 
§ 1. Z ogólnych dochodów Państwowego Mo- uszkodzenia przesyłki, pobiera się od każ-

· nopolu Tytoniowego i administracji ' skarbowej tyto- , dych 10 ~łotych zadeklarowanej sumy oraz 
niowej przedewszystkiem wydzielane będą śródki od każdych 10 klm. ' odległości przewozu. 0,25 
potrzebne na oprocentowanie i umor~enie ~agranicz- najmniej jednak od przesyłki • •. 100" 
nej 7% pożyczki w lirach włoskich . oraz utworzenie 
funduszu rezerwowego, przyczem środki te ha inne § 2. W, części V , Taryfy towarowej "Taryfy 
cele użyte być nie . mogą. wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 30,- poz. ,303) 

wprowadza się zmiany następujące: 
§ 2. Począwszy od 1,924 r. Dyrekcja Polskiego W ta r. wyj. N2 18 na przewóz rudy żeJaznej 

Monopolu Tytoniowego wykazywać będzie przez cały tytuł uzupełnia się nazwą "i manganowej", a w p. 1 
. czas trwania spłaty pożyczki corocznie w planie "Obsza r ważności " dod aje się w końcu nowe s.tacje 

· finansowym, przedkładanym Mi nistrowi Skarbu do przeznaczenia: "Hajduki Wielkie, Królewska Huta, 
zatwierdzenia, po myśli § 6 rozporządzenia Ministra Siemianowice i Bytom Nowy". . 
Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. 'w przedmiocie orga- W tar. wyj. Xl na wywóz cynku i ołowiu w p. 1 
nilacji Państwowego Mqnopolu Tytoniowego (Dz. U. "Obszar ważności" w wierszu drugim po słowie 

, R. P. N2 65, poz. 507), kwoty potrzebne w danym "cynkowe" dodaje się "lub ołowiane". 
roku obrachunkowym ' na oprocentowanie i umorze- W tar. wyj. XVlll na wywóz węgla w p. 1 
nie pożyczki. "Obszar ważności " po słowie "Hajduki " dodaje się 

"i Chebzie ", wprowadza się nową taryfę wyjątkową 
§ S.Począwszy od 1924 r. przez czasokres XIX treści następującej: 

.10 lat Dyrekcja Polskiego Monopolu Tyto!1iowego 
wykaiywać będzie w pomienionym w § 2 niniejszego ' 
rozporządzenia planie finansowym kwoty potrzebne 
na utworzenie funduszu , rezerwowego pożyczki, 
w myśl § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-

. litej z dnia 13 marca '1924 roku o wypuszczeniu za
granicznej 7% pożyczki w lirach włoskich (Dz. U. 
R. P. N2 25, poz. 257). 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

• 

wchodzi w życie 

"Taryfa wyjątkowa XIX". 

Na wywóz węgla kamiellnego (z gr. 47) do 
Rumunji. (Obowiązuje do dnia 1 Czerwca 1924 r. 

1. Obsza r. ważności. Od stacji Che bzie do 
granicy pod sto Sniatyń Załucze. 

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowa
gonowe oblicza się według opłaty 130 groszy za 
100 kg. 

3. Warunki stoscwan!a. Przesyłki, w ilości 
nie przekraczającej 800 ton, powinny być adresowane 
do Galacza na imię Królewskiej Marynarki Rumuń
skiej (Marine Royale Roumaine)". 
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