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z ~'lnistrem Przemysłu i Hand!u na warunkach okre
ślonych każdorazowo or~z że Ministrowi Skarbu za
strzega się prawo dqz9ru i kontrolowania obrotu Sfl!
rytusem wewnątrz lmlju, a dalej ustępu 3 § 6 i ~ą. 

§ 2. Na wyżej wymienionym obszarze uclwlą 
sie; moc obowiązującą §§ 3 i 4 niemieckiej usta\v.y. 
o opodatkowQniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909. r. 
(Dz. U. Rzeszy Niem. str. 661). . 

§ 3. Wykonanie niniejsr.ego rozporządzenią PR
rucza się Ministrowi Skarbu; w sz~zególności upoważ
n ia ~ję l\~inistra Skarbu dp zmiany obowiązuj~cycr 
dotąg przepisów wykonawczych do ustawy niemie~
ł'<i <:~ ' ~ ąnia 15 lipca 1909 r. o opddatkowaniu spiry
t usu (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 6E>1). 

, § 4~ Z dniem wejftcia w *ycie niniejsz~go roz
pOfządzellia tracZ! moc o~owią~ującą sprzeczne z pieą' 
przepisy, qo~q'lce opodątkowanla spirytysu. . 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi IN życie 
z d niem P~łQszj:!ni". 

Prezę.s ~a~y Miristrów 
- • Mifli~ter ~kąrb\.ł: ty. Cjrqbski 

fj. 

R~""pgr~ą~l~ęni~Rad~ Miłli~tr9W 
z dnia 28 giUdpia 1923 r. ' 

w. t?rze~ll1il?cle. zmja~y r?"r~p.r1.ąq;eri?1 ąatiy 
Itllmstrow ~ dma 30 :W.lrp'fll~ ',a~3 r· W SiprąW~f;l 
pueprowadzcnia spisu ItJdności w gótrioślą~ 
s kiej cz~ś_ci W9łew~4~tlJlp. śląsk'~9QI Vi! Z!~nłi 
Wileńsk~eJ z wy]ąUnem pąWiat4 pr~słijWsl';H~9~ 
oraz na przyłączonej do RzeczypospoHtej -pór
s ki ej cZEę~ci b. p~~ą n~p~ralnefiP poisłm-lit~1.V-

skiegQ (Di. Q. )l. R. Ns 9.Q tlQz. 707). 

Na tąsaqzle ąrt. 2, 3, 5 'i 6 ustClwy z dn. 21 p~i
dz:ierniką 1919 r. '? orgąni?acji statysty~i adrpinj~!ra
cyjnej (l?z. U. R. P. N2 85, poz. 464) ' ze zmiąna!TIi 
wprowadzonemi \V art. 2 i 3 ustawy z dn. 1 cz~rwca 
1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy z clll. 21 paź
dziern iką 1919 r. o qrganizacji statysbf~i administrą~ 
cyjnej (Dz. U. R. P. N2 60, poz. 436), art. 2 ustawy 
Z dn. 16 czerwca 1922 1'. o rozciągnięciu na ziemie 

. gri>ffl8~I Fl~~ie vf.ojewód~twą -ś!ąs~ie90 ~onstytf-icjj fłz~
c~yppspqlifej poi~~iej i niel~~óry~I-! inny~h !J~tAW 8n;j~ 
w p.rz~dlT1io~iś:! Zm i !3f1 w 4:;t'ąWQdąwstwi~ ną h'fh 
zie miach obowiązującem (Dz. U. R. P. N~ ~PI pqz. ~8p) 
i § 1 ro?porząd?enia Rady Ministrów z pn. 21 gru~ 
cJ ńii:ł 1922' r: w przeGąiiocie rozciqgnlędą na ob~ząr 
Zjęmi Wilepskiej rn~cy ~bowiąfują~el t;staw f rowo
rZijdt$!ń , nofrnujący~h PH'lwni!,! ~prayJy związane ze 
~tflty~~yl~'l (pz. LJ· Ił. P. N2. l16, l?oz. lpSB) Z~1rZągZą 
si<1 cq \nąst~pJ.lje: 

fi . 1. lł~t~p .Ej~rw&zy § 1 rQZpOiZi:!~.zenją R?lRY 
""\ifJ istrąw z dnią 20 sierpnia 1923 r· w sprawi~ pr?~
prowadzenia ~pisu ludności w górnoś!ą*ł~j p;~~~i 

.' .. 
województwa śląskiegp. w fięmi Wi leńs!<:iej z w:t..
jątkiem powiatu brasławsl~j~fjo Pff z na przyłą,,:zo rtJ 
AP I~zeczypospolitpj Polskiej czę.~c:i b. pasa neutral
n~ap polsko-litewskiego (Dz. U. R~ P. N2 90, poz. 707) 
eHfYlnuje brzmienie następujące : 

"W górnośląsk iej części województwa śląskiego, 
W ?iemi \Vileriskiej z wyjątkiem powiatu brasław
skiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Pol
skiej cze,śd b. pasa neutralnego polsko-litewskiego 
pr~F!Pr~~:viqqzpny ?:ostą ni~ s pis ludności ,w terminach 
oZllaq:orwch Pi?!'!Z f\-\ i nisfrą Spraw Wewnętrznych 
w pqro+~ll11icm~ ~ Ministrem S~ąrp.u ~. . . . 

§ 2. Rozporządzenie ninie jsze ~98Wi~~ l:lJ~ 
z dnil=!m ogio$z~nią. 

Pre?es Rądy j'vi iq i!!trów 
i Mini~te~ Skarblj: ijA: fkfł~~~; 

Mil1 i~ter SPfą"lU W~wnf;tr~Rych: ~\łItan 

rV'Un ~st~r ~pmw Wp~skowV~h: ~~fltow~M 

Minj~ter S.Pf~wie~łiVJq~ci: WI. Wfgąnowski 

9. 
" 

~g~PQr~~q~~mi~ R~4V Mifli§~rą?, 

z ania ~ ~tycznip lę?4 i~ 

W ~ł4rAwi~ HnSim9Wąoifł ~i~t a~ienny~h. 

w wykonani!l art 10 ustąwy z dnia 9 pażdzie r
n,!~ą te?!! [. Q ~pos,~żliniw fl-m~!=lQi1~rJHStó\J{ gapstwo
wych , WQJ sl~fł (Qz. ą ~. B. 1'~!l 116. flq~ . 924) ł art. 6 
u~tawv z p nją 5, W4ą'lja 1 Q~~ r· 8 HB@.:;9~ęniu sę
ą?:iów, i pr:olqm~t8rqw ,q~. g. R~ P: !ł n4 PP?:. 1107) 
~~HAf\ftą . ~!~ s:q fl~~t~pHJ~~ 

~. l~ PRE~m~{Stif 8~ fl i?! 1 9f!:ląoiij l ę~~r· djety 
clij~f!n~ 8~r~~lpn@ ~J ~ 1 rO~.13eH58Z~mR R-ady Mini
!?!fPW l p,nig q li~tp,P,1'łgą 1 ą~ł Ft U~~: ł::!~ R. P. N2 117 
poz. 936) ustala się, jak nast<:puje: 

Plą t!ln !ff:jp'p~rjl:!~4~W .FHH1~tWędW~Eh . \YVnłj~Qi~: 
nych wart. 1 USCi:!wy z dma 9 paz zIernika -1 ~2.:> r. 
(Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924) oraz wojskowy<:ll za
wo dowych i oficerów niet;~ \Vodowych, którzy pełnią 
czasowg służbę: 

Grup\l llposiS~~ni4: p~nldqlll: 

I i II ~ 
IJI IV 50 
V 

' . 
a~ 

VI ~~ VI 
VII! I~ !Ą 

X, XI I Ąlł Hi 
XIII ~ ~'V ~ "XV j ~V! 

ł 



/ 

I 

Dżier1t1il~ Ostaw. PoŻ. 9 ' i 10, 11 

.. 
Chipo iJ{ibsazMila; P\1i11df,W: 

A 26 
/ 

B 36 
C i D 50 

Ola pOdoficerów 5 
" " steregbwcow 4 

",' • Hr.likanti sądowi egz~minowa~i, zask:pcy sę
dźiow slędczych i asescrov-J1e sądowI z b. dzielnicy 
pruskiej 20 punktów. 

Inni apllkan<;i sądowi 15 punktów. 
Kwotę dj ety dziennej otrzymuje siE: przez po

rnnożchie liczlłY punktów przez mnożną ustaloną 
1113 dóf1y mi~siąc na tnQcy art. 5 ustawy' z dnia 9 paź

,dziernika 19~3 j", o uposa±erJiu funkcjonarjuszów PaI1-
stwowych i wojsIm (Dz, U. R. P . .Nfl, 116 poz. 924), 

_ Zwięksl1enie il1t'loi rtej wedle art. 5 Zdanie przed
o~t:1i:n ie wyżej wymienionej ustawy stosUje się do 
obllczeń i a diet dziennych, ,hależhych bd dnia 16 da
he~b fttiesi~ca. 

de 
§ 2. R(H!pOr;r;ądze nie niniejsze wchodzi 

1. dniem ogfoslenia. 

Prezes Rady /V\inlsŁl'ó,,;:r 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

10. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 2 stycznia 1924 r. 

w ży-
/ 

w sprpVJie specjalnego wynagrodze nitl altOI'do
wego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemsh:ich. 

Na PQdstii<\Jie art. 10 ustawy z dnia 9 pl:lździer
nika 1923 r. o ueos~ienju fUllKcjonarjuszów pal'istwo
''''''ich i wojska (Dz. U. R. P. z r. 1923 N2116, pOl, 924) 
postanawia się co następuje: 

§ 1. Personelowi technicznemu wykonawcze
mu i rewidującemu urzędów ziemskich oraz funkcjo
narjuszom powiatowych urzędów ziemsl<;ich przyznaje 
Ei~ óptócz uposażenia miesl~cmego. przywiązanego 
do stanowiska w słll:.l:bie pallstwowej, specjalne wy
n~grOdzenie akordowe, obliczane w stosunku do iloś
ci wykończonych · prac. 

§ 2. , Za wykonanie jednego hel<tara całkowi
cieukollczonych i zrewidowanych prac pomiarowych 
(zwykłej trudności) specjalny dodatek akordowy dla 
geometrów-wykonawców tych prac wynosi: 

a) przy scaleniu po 25 punktów za ha, 
b) przy likwidacji serwitutów po 20 punktów 

za ha~ 
c) przy parcelacji, lub podziale wspólnot, wzglt;d

nIe zamianie gruntów po 9 punktów za ha. 

§ 3. , Specjalne wynagrodzenie akordowe dla 
wSlystkich funkcjomll'juszów danego powiatowego 
url~du ziemskiego łącznie wynosi za każdy hektar 
całkowicie ukończonych na terenie ich działalności 
prac: 

a) przy stalenlu do 3,8 punkta za ha, 
b) przy likwidacji serwitutów do 3 punktów 

ta ha, 
e,) przy parcelacji Illb podziale wspólnot. wtgl~d

pie zamianie gruntów do '1,4 punkta ~a ha. 

§ 4. Specjalne wynagrodzenie akordoWe dla 
personelu rewidującego urzędów zi(3msl~ich wynosi 
za l\ażcly hektar zrewidowanych prac: 

a) przy scaleniu do 5 punktów za ha, 
b) przy łikwidi:lcji serwitutów do 4 punktów za ha, 
c) przy parcelacji lub podziale wspólnot, względ

nie zamianie gl'untów do 1,8 punkta za ha,. 
, ł 

§ 5. Kwote: spec,jalnegb 'wynagrodzenia akor
dowego otrzymuje się przez pomnożenie określonej 
przez Radę Ministrów w stosunku do uposażenia 
funkcjonarjuszów państwowych mnożnej, obowiązu
jącej w dniu wypłaty wynagrodzenia przez powyższe 
punkty jako mnożnik. 

§ 6. Przy pracach, w których niezbędne jest 
wygotowanie operatów dla katastru gruntowego, ilość 
punktów wynagrodzenia zwiększa się odpowiednio: 

a) dla terenów b. dzielnicy austrjackiej w gra
nicach do, 50% i 

b) dla terenów b. dzielnicy pruskiej w grani
cach do 100%. 

§ 7. Za prace należące pod względem zarówno 
terenowym jak i te:::hnicznym do kategorji trudnych 
ilość punktów specjajnego wynagrodzenia może być 
odpowiednio zwiększana w granicach do 25V/o. 

§ S. W czasie wykonywania przez geometrów 
orZlZ przez funkcjonarjuszów powiatowych urzęd6w 
ziemskich poza mie jscem ich statego urzędowania 
cżynnoścł, za które wypłacane jest specjalne wyna
grodzenie akordowe \V myś l §§ 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia zarówno geometrzy jak i funkcjonar
jusze powiatowych urzędów ziemskich nie pobierają 
djet przewidzianych wart. 10 p. a ustawy z dnia 
9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarju. 
sz6w państwowych i wojska. 

Powyższe nie ma zastosowania do 'czasu sp~
dzonego w podróży oraz przy czynnościach nie ma
jących bezpośredniej styczności z pre.cami, za które 
przysługuje dodatek akordowy. 

. § 9. Ustalanie ilości punktów specjalnego wy

. m:grodzenia akordowego za poszczególne prace, pq. 
dział powyiszych dodatków pomiędzy poszczególnych 
funkcjonariuszów odpowiednio do wydajności ich 
prac>,:, tryb wypłacania poszczególnym funkcjonarju
szem przewidzianym w niniejszem rozporządzeniu 
dodatków l1kordowycb oraz kategorje prac agrarno
pomiarowych (zwykłych i trudnych) jałt również sŁ@
sunel< poszczególnych części tych pwc: do ich całości 
określą specJ?lne przepisy Ministra Reform Ro!nych. 

§ 10. l'la poczet specjalnego wynagrodzenia 
akordowego delegowani do robót polowych funkcjo
narjusze techniczni mogą otrzymywać w czasie de
legacji od 1 kwietnia do 1 listopada zaliczki VI wy
sokości do 300;0 wynagrodzenia akordowego, które 
by im się należało za piece wykonane do czasu 
zwró<;:enia się o zali,zk~ 


