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§ 2. Do podpisania ostatecznej umowy w przed
miocie zamiany wymienionych w § 1 niniejszego 
rozporządzenia gruntów upoważnia się imieniem Skar
bu Państwa ProkuratorJę Generalną Rzeczypospolitej 

, Polskiej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem jego ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów \ 
i Minister Skarbu: ~ arabski 

Kierownik M'inisterstwa Robót Publicznych: 
Jakimowicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' . 
Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

z pozpania do Toru-
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. Rozpor .. ądz~ni7Minist:a.Ptzemysłu i H~ndl~ 
W poro~mlemu Z Nhmstrem SprawIedlI
wości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych . 

z dnia 21 sierpnia 1924 r. 

o uzupełnieniu § 4 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu w por'ozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw 
Wewntitrznych z dnia 11 lipca 1923 r. w przed
miocie zakupu ropy bruttowej dla Paflstwowej 
'Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu. 

Na mocy art. 10 ustawy z dnia ,1 maja 1923 r. 
w przedmiocie z~kupu ropy bruttowej dla Państwo
wej Fabryki Olerów Mineralnych w Drohobyczu (Dz. 
U. R. P. N2 55, poz. 387) zarządza si~ co następuje: 
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§ l., W rozporządzeniu Ministra Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych _ z dnia 
11 lipca 1923 r., w sprawie wykonania ,ustawy z dnia 
I maja 1923 r.w przedmiocie zakupu , ropy brutto
wej dla ' Państwowej Fabryki " Oh~jów Mineralnych 
w Drohobycl-l;! JDz. U. R. P. N!! 69, poi. 547) § A 
uzupełnia sJ:ę ustępem 2~irnw brzmieniu następu-
jącem: . . ', '., _ , 

"Na żądanie Dyrekcji Państwowych Zakładów 
Naftowych właściciele, względnie Zarządy kopalń, 
obowiązani są podać ciężar gatunkowy ropy br,ut· 
towej przekazywanej i inne szczegóły dotyczące Ja
kości tej ropy;wlaściciele, względnie Zarządy kopalń, 
obowiązani są udzielać wszelkich wyjaśnień, zwią
zanych z' obrachunkiem i jakością ropy bruttowej, 
organom kontrolnym, upełnomocnionym do tego przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu lub przez Dyrekcję 
Państ\\,owych Zakładów Naftowych~. 

§2.Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie 
~dniem ogłoszenia. ' 

fv'inlster Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń ' 

Minister Sp'rawiedliwości:Wl. Wyganowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: ' Z. Hiibnel' 

745. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 25 sierpnia) 924 r. 

w celu wykonania ' rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia: 1924 ' r. 
w przedmiocie zmian w postahowieniach 'o opo
datkowaniu spirytusu na Obszarze Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 

" Na mocy. § 6 rozporzą8zenJa Pretydeńta , Rze
cZYPQspo.!iteJ z cJnia 20 sierpnia 1924 r. w przedmio
c;iezmian w 'postanowieniach oopodatk9waniu spi
rytusu , na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R. P. N2 . 74, p~)l. 738) zarządza się ; co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorcy fabryk wódek (likierni, roz
lewni), tudzież hurtowi i detaliczni sprzedawcy wó
dek obowiązani są zamknąć z dniem wejścia w \Życie 
pOWołanego na wstępie rozporządzenia 'Rady Mini
strów prowadzone w ich przedsiębiorstwach książki 
i rejestry przychodu i rozchodu spirytusu i wyrobów 
wódczanych i wyprowadzić pozostały na ten dzień 
zapas. ' 

Przedsiębiorcy ci, jak również osoby prywatne 
posiadające w zapasie więcej, niż 5 litrów sŁustopnio
wego spirytusu, zawartego \N spirytusie i wyrobach 
wódczanych, winny zgłosić pisemnie w 2 egzempla
rzach w przeciągu 5 dni-w b. zaborze rosyjskim 
właściwemu urz~dowi akcyz i monopolów, poza sie
dzibą zaś tego urzędu właściwemu inspektorowi kon
troli skarbąwej,' a . W b. zaborze austrjackim i pru-

, 
skim równorzędnym urzędom skarbowym-cały za
pas spirytusu i wyrobów wódczanych (likierów, wó
dek, rUmu, koniaku i t. p.), jaki znajdować się bę
dzie u nich w dniu wejścia w życie powołanego na 
wstępie rozporządzenia . 
• ' '" Odbiorcy posyłek spirytusu, względnie wyrobów 
\'Vódczanych, wysłanych przed dniem wejścia w życie 
powołanego na wstępie rozporządzenia, a odebra
nych po tym dniu obowiązani są zgłosić je powyżej 
wymienionym urzędom w przeciągu 48 godzill po 
odbiorze. 

Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do 
ilości i stopniowości spirytusu, a co do wyrobów 
wódczanych ilość i pojemność naczyń zawierających 
te wyroby i ogólną ilość litrów bieżących, dalej miej- . 
scowość i miejsce przechowania zapasów. 

§ 2. Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat 
wniesionego oznajmienia, potwierdzi na obu egzem
plarzach oznajmienia dzień zgłoszenia, umieści pod 
pot.wierdzeniem swój podpis i pieczęć urzędową, 
wciągnie zgłoszenie pod liczbą bieżącą do zapisku 
wniesionych oznajmień i zwróci jeden egzemplarz 
oznajmienia dla pokrycia zgłaszającemu. 

. § ,3. Na podstawie otrzymanego zgIoszenia na
stąpi urzędowe zbadanie zapasów przez organa skar
bowe. Organ skarbowy wpisze wynik zbadania oraz 
wysokość , dQdatkowego podatku w równem brunie
niuw obu egzemplarzach oznajmienia, a to w egzem
plarzu urzędowym i w egzemplarzu zgłaszającego. 
Organ ten pozostawi ' jeden egzemplarz oznajmienia 
posiadaczowi zapasów, który będzie obowiązany 
uiścić dodatkowy podatek w najbliższej kasie skar
bowej do dni 8 i donieść o tern przyjmującemuzgło
szenie urzędowi skarbowemu, urząd ten zaś prze
dłoży drugi egzemplarz oznajmienia po wpisaniu da
ńych co do uiszczenia podatku przełożonej izbie 
skarbowej. ' 

Na znak dodatkowego opodatkowania wyrobów , 
wódczanych nalepi zgłaszający na każdej flaszce z wy
robami wódczanemi, niezależnie od opasek poprze
dnio nalepionych, jeszcze jedną zieloną i to rÓwno
legle do etykiety. 

Z dniem wejścia w życie powołanego na wst~
pie rozporządzenia obowiązane są fabryki wódek 
(rozlewnie, likiernle) aż do 30 listopada r. b. nakła
dać na flaszki z wyrobami wódczanemi po 2 takie 
opaski. / 

Po wypuszczeniu nowego nakładu opasek o innej 
barwie przed 30 listopada nakładać się będzie na 
flaszki z wyrobami wódczcwemi tylko po 1 opasce 
nowego typu. 

§ 4. Jednocześn ie z podwyżką podatku spo
żywczego następuje automatycznie podwyżka , do
datku na rzecz związków komunalnych przewidzia
nego art. 10 ustawy z d. 11 sierpnia 1923 r. o tym
czasowem uregulowaniu finansów komunalnych (D. U. 
R. P. N!! 94, poz. 747) w wysokości 30% od kaźdo
czesnej stopy podatkowej. 

§ 5. Izba skarbowa może na prośbę obowią
zanych do uiszczenia dodatkowego podatku zezwolić 
na spłacenie dłużnej kwoty w trzech ratach miesię-


