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799. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 19 września 1924 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnę
trznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz Przemysłu 
i Handlu w sprawie zmiany kompetencji urzę
dów skarbowych przy wymierzaniu podatku 
spadkowego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. 

Na podstawie art. 24 i 53 ustawy z dnia 29 
maja 1929 r. (Dz./ U. R. P. NQ 49, poz. 299) i §-u 10 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia - 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pie
niężnego (Dz. U. R. P. N2 34, poz. 351) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Zdanie pierwsze §-u 40 rozporządzenia 
z dnia 25 sierpnia 1923 r., zawierającego przepi
sy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej 
w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn 
(Dz. U. R. P. N2 101, poz. 794), zmienione rozporzą
dzeniem z dnia 28 lutegc 1924 r. (Dz. U. R. P. NQ 31, 
poz. 315) otrzymuje brzmienie następujące: 

"Wymierzenie podatku spadkowego należy do 
urzędu skarbowego, jeżeli cały majątek spadkowy 
znajduje się na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i za
razem jego wartość ogólna (§§ 10 do 17) nie prze
wyższa: a) przy spadkach, przechodzących wyłącznie 
na zstępnych lub małżonka-50.000 zł., b) w innych 
przypadkach - 20.000 zł." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w tydzień po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. HiJbnel' 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Siennicld 

Minister Wyznań Religijnych 0_- , 

i Oświecenia Publicznego: Miklaszewslci 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedrof1. J 

800. 

Rozporządzenie lViinistra Skarbu 

z dnia 19 września 1924 r. 

o dodatkowem wylosowaniu w dniu 1 paździer· 
nika 1924 roku jednej premji s erj i I-ej Premjo

wej Pożyczki Dolarowej. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 19 24 r. w przed
miocie wypuszczenia serji I-ej Premjowej Pożyczki 
Dolarowej (Dz. U. R. P. N2 12, poz. 128) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Premja w sumie 40.0CO dolarów, która 
podczas losowania w dniu 1 lipca 1924 r. przyp a dła 
niesprzedanej obligacji serji l-ej Premjowej Pożyczki 

------~-~.----~-~~-----------

Dolarowej, wylosowana będzie ponownie w dniu 
1 października 1924 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. al'abski 

801. 

Rozporządzenie Ministt;~ Kolei 
z dnia 19 września 1924 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przet:ny
słu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Pailstwo
wy ch o uzupełnieniu taryfy towarowej polskic:h 

kolei żelaznyc:h. 

Na mocy art 9 ustawy z dnia )2 czerwca 1924 r· 
o zakresie działania Ministra Kolei Zelaznych i o orga
nizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. N2 57, poz. 580) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. W części V Taryfy towarowej polskich 
kolei ' żelaz nych "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. 
1924 r. N2 52,poz. 531) wprowadza się nową taryfę 
wyjątkową: 

"Tf\RYFf\ WYJf\TKOWf\ N2 28". 
(obowiązuje do 30 września 1924 r.) 

Na przewóz żyta siewnego (z gr. 1). 

1) Obszar ważności. Od wszystkich stacyj 
kolei polskich - do stacyj Białystok, Grodno i Woł
kowysk. 

2) Opłaty. Przewoźne za przesyłki wagono
we żyta siewnego oblicza się według taryfy normal
nej kI. VI, zniżonej o 25%. 

3) Warunki stosowania. Do przesyłek do
łączane być powinny świadectwa Starostw, Towa
rzystw lub Kółek Rolniczych. 

, ;. " " § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dni em ogłoszenia i z mocą obowiązującą od dnia 
20 września 1924 r • 

. Minister Kolei: Tyszktt ' " 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Kierownik Ministerstwa RolnictWa 
i Dóbr Państwowych: Raczyński 

tv'linister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

802. 

Rozporządzenie Ministra Kolei 
z dnia 19 września 1924 r. 

w ,porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemy
słu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych o zmianach t aryfy towarowej polskic:h 

kolei żelaznych. 

Na mocy art. 9 ustC'wy z dni,a,12 czerwca 1924 r. 
o zakresie dziilbnia Ministra Kolei Zelaznyc:h i O orga· 


