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l'<,dQłku dQ~hodowego znosi się i tworzy równocze
~nie 050bn~ komisj~ slacunk~wą na powiat makow
ski przy 'inspektoracie skarbowym w Malmwie oraz 
o5pbn~ komisje szacunkowe dla powiatów: myśle
nickięgo i iywieckiego w granicach określonych roz
pon:ąlQzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 
1923 r. o utworzeniu powiatu makowskiego (Di. U. 
R. P. N2122 poz. 991) . przy inspektoratach skarbo
wy(:h w Myślenieach i Zywcu. 

Katda z powołanych wyiej 3 komisji składa się 
z 12 członków i tyluż zastępców. 

fi 3. Istni.ejącą dotychczas p rzy inspektoracie 
l?karbowym w Zywcu, na -podstawie rozporządzenia 
Miriil,itra Skarbu z dnia 6 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ng 69 poz. 545), komisję szacunkową do spraw po
datku przemysłowego dla okręgu sądu powiatowego 
Milówka, Sucha i gmin wiejskich powiatu żywieckie
go, z wyjątkiem. gmin: Zab!ocie, Sporysz, Isep, Je
h~śnia i miasta Zywca znosi się, a w jej miejsce two
n:y się nową komisję szacunkową do spraw podatku 
"rzemyslowego dla okręgu sądu powiatowego w Mi
lówce i gf'!1in wiejskich powiatu żywieckiego z wy
j.ątki~m gmin: Zabłocie, Sporysz, Isep, Jeleśnja i mia
sta Zywca w składżie 8 członków i 8 zastępców oraz 
12 przedstawicieli. płatników. 

Przy inspektoracie skarbowym w Makowie two
rzy się nową komisję szacunkową do spraw podatku 
przerpysłowego dla okręgu sądu powiatowego w Su
chej w' składzie 6 człohków, 6 zastępcóW i Slprzed
sŁawicieli płatników, do tegoż inspektoratu w Mako· 
wie przydziela się komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysłowego, istniejące dotychczas przy 
inspektoracie skarbOWym w Myślenicac;h dl a okrę
g6w sądów powig;ltowych w Makowie i Jordanowie. 

§ 4. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1925 r: i z tymże dniem tra' 
cą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe prze
pisy sprzeczne z tern rozporządzeniem. 

Minister Skarbu: W. arabski 

666. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 
z dnia 28 lipca 1924 r. 

w sprawie uzupełnienia i częściowej zmiany 
rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach 

celnych. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów 
z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnióne towary opłacają 
do ulgowe, którego wysokość , w stosunku do da 
normalnego, podanego w taryfie celnej z dnia 26 
czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 54, poz. 540), wy-

.. 
nosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej 
tabeli obok każdego tych towarów: ' 

Pozycja tar,yfy 
celnej: 

28 p. 1 b. 

Ex 37 p. 1 a. 

Ex 37 p. 3 a. 
51 p. 1 b. 

87 p. 2 b. 

Ex 103 p. 3 
105 p. 11 
106 p. 1 

\ 
Ni!zw4 towaru: 

Ulgowe 
cło wO/rfJ/o 
cia nor· 

malnego: 
Wina skażone solą do wyrobu wi

niaku,Q zawartości alkoholu od 
16° do -25° włącznie, za pozwo-
leniem Ministerstwa Skarbu 10 

Łososie, żywe i nieżywe, świe
że (mrożone i śnięte) 

Łososie tylko solone 
80 
ęO 

Tłuszcze zwierzęce odsączone, 
przerobione, zestalone; oleo
m;;lrgąryna, premier jus: rów-
niąż tłuszcze odpadkowe '2d 

Kauczuk, gutąperka i balata, my- ' 
te, prasowane' w arkuszach 
i płytach 

f\zotniak (cjanamid wapnia) 
Wodorosiarczek sodu 
Octan wapnia surowy, do wy

robu acetonu i kwasu octo~ 
wego, za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu 

20 
8(') 
20 

20 
§ 2. Odmienne postanowienia, zawarte w ro! 

porządzeniu o ulga ch celnych z dn. 11 lipca 192,~ r. 
(Dz. U. R. P. N2 59, poz. 59i) a dotyczące towarów, 
wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, zoo 
stają uchylone. ' I > 

§ 3, Rozporząd.zenie niniejsze wchodzi w ży
cie trzeciego doją po ogłoszeniu i będzi~ obowiązy
wało do dnia '15 października (włącznie) 1924 roku. 

~ 

Minister Skarbu W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Jó~ef Kiedrolł 

, 
'667. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 lipca 1924 r. 

I ' 
w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji 
kaŁa'stru podatku gruntowego w okręgu izby 

skarbowej w Krakowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dn. 8 kwietnia . 
1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstvlo 
Skarbu administracji skarbowej na ziemiach pol
skich, które wchodziły w skład b. monarchji ł\ustrjacko
Węgierskiej (Dz. P. P. P. N2 31, poz. 261) oraz. art. 
15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r.o tymczasowej 
organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. p. 
N~' 65, poz. 391) zarządza się co następuje: 

§ 1. Zwija się ewidencję katastru podatku grun
towego w Kraścienku a jej agendy przekazuje się 
ewidencji katastru podatku gruntowego w Nowym 
Targu. 



I 

,. 

I 

·~ .. 
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§ 2. Zwija się ewidencję katastru podatku 
gruntowego w Liszkach a jej agendy przekazuje się 
ewidencji katastru podatku gruntowego w Podgórzu
Krakowie. 

§ 3. Zwija się ewidencję kztastru podatku 
gruntowego w Muszynie a jej agendy przekazuje . się 
ewidencji katastru podatku gruntowego w Starym 
Sączu. 

§ 4. Zwija się ewidencję katastru podatku 
gruntowego w Tuchowie a . jej agendy przekazuje 
się ewidencji katastru podatku gruntowego w Tar
nowie. 

§ 5. Łączy się. ewidencję katastru podatku 
grunŁQwego I i II w Zywcu w jedną ewidencję ka
tas~ru pod jednolitem I kierownictwem z siedzibą 
w Zywcu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

668. 

-Rozporządzenie Ministra Kolei 

. \ z dnia 26 lipca 1924 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej na górno
śląską część województwa śląskiego .r~zporzą· 
dzenia wyłtonawczego Ministra Kolei Zelaznych 
~ dnia 17 października 1921 r. do ustawy w spra-

wie powołania Państwowej Rady Kolejowej. 

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. 
w =-rawie powołania Państwowej . Rady Kolejowej 

(Dz. U. R. P. N2 38 poz. 226) oraz ustawy z dnia 
12 czerwca 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mo
cy obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. 
w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej 
na górnośląską część województwa śląskiego oraz 
w przedmiocie zmian w statucie Państwowej Rady 
Kolejowej (Dz. U. R. P. Na 59 poz. 595),-zarządza 
się co następuje: 

§ 1. .Moc obowiązującą rozporządzenia Mini
stra Kolei Zelaznych z dnia 17 października 1921 r. 
do ustawy w sprawie powołania Państwowej Rady 
Kolejowej, łącznie z załącznikami 2 i 3 [(statutem 
dyrekcyjnej rady kolejowej i re8ulaminem wybor
czym przedstawicieli powiatowych ciał samorządo
wych do dyrekcyjnej rady kolejowej) - Dz. U. R. P. 
N2 91 poz. 675)]- rozciąga się na górnośląską część 
województwa śląskiego. 

§ 2. Jednego członka i jednego zastępcę człon
ka do Państwowej Rady Kolejowej z grupy przed
stawicieli powiatowych ciał samorządowych woje· 
wództwa śląskiego wybiera Rada Wojewódzka. 

§ 3. Pierwszy okres trwania mandatów człon
ków i zastępców członków Państwowej Rady Kole
jowej oraz dyrekcyjnej rady kolejowej w Katowicach, 
wybranych na zasadzie powolanej na wstępie usta
wy z dnia 12 czerwca 1924 r. i niniejszego rozpo
rządzepia, określa się na czas do 7 kwietnia 1925 r .• 
t. j. do czasu ukończenia pierwszego okresu trzech
letniego Państwowej Rady Kolejowej i dyrekcyjnych · 
rad kolejowych w innych okręgach. 

) 
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kolei: Tyszka 
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