
Nt 95. Dziennik Ustaw. Poz. 673, 674, 675 i 676. 1447 

§ 1. Wymienione poniżej grunty ogólnej po
wierzchni 6,5036 ha, połoźone w obrębie stołecznego 
miasta Warszawy i powiatu warszawskiego wojewódz
twa warszawskiego, ulegają przymusowemu zajęciu 
na rzecz Skarbu Państwa dla celów budowy normal
notorowej bocznicy kolejo\vej od 6 'J sierunku stacji 
Warszawa Główna Towarowa do \ ,~ kowego lotni
ska na Okęciu: 
1. 924 m2 należące 
2. 1536 " 
3. 444 II 

" ,. 
do gminy m. sto Warszawy 
" Nordasiewicz Leokadji 
" Wronowskich Jana i Win· 

centego 
4. 6976 II II "Styczka Walentego 
5. 1986" " IJ Bińko Józefa 
6. 2226.. II "Dyrdy Wiktorji 
7. 348.. " "gminy m. sto Warszawy 
8. 756" .. "Piechowskiego Marjam" 
9. 258" "" Leonarda Aleksandra 

10. 10068.. Ił "Ziomka Stanisława 
11. 2356" Ił " Wójcika Kazimierza 
12. 1516" II " Zwierza Franciszka 
13. 822.. IJ "Foltyna Walentego 
14. 1769" " ,. tiowakaf\nton iego 
15. 883" lO IJ Zukowskiego Filipa 
16. 185 Ił " "f:1owaka Antoniego 
17. 631" " "Zukowskiego Filipa 
18. 2542" " "Laskowskiego Szczepana 
19. 2585" .. "Tomaszewskiego Józefa 
20. 26225" " n Bagniewskiego Piotra 

§ 2. Powyższe grunty ulegają natychmiasto· 
wemu zajęciu po dokonaniu opisu. 

§3. Termin czasowego przymusowego zajęcia 
wymienionych gruntów ustala Się na 3 laŁa, licząc 
od daty dokonania opisu. 

§ 4. Wynagrodzenie za czasowe zajęcie wy
mienionych gruntów będzie wypłacone zgodnie z art. 22 
wspomnianego wyżej dekretu. 

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia po· 
wierza się Ministrowi Kolei. 

§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. l'Iojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Kolei: Tyszka 

674. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 wiześn ia 1925 r. 

o zniesieniu obszarów dworskich Damasław 
f Damasławek i utworzeniu z nich terytorjów 
samoistnej gminy wiejskiej Damasławek w po· 

. wiecie wągrowieckim. 

. Na mocy § 2 ustęp 3 pruskiej ordynacji dla 
gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 

3 lipca 1891 r. (zbiór ustaw pruskich 233) oraz nLl 
mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. 
o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i roz' 
porządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu usta· 
wodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. · 
R. P. N2 75 poz. 511) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obszary dworskie Damasław i Damaslc:l· 
wek znosi się, a z ich terytorjów tworzy się samo
istną gminę wiejską Damasławek w powiecie wągro
wieckim. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporzą'clzenia po· 
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Raczkiewicz 

675. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 września 1925 r. 

O zniesieniu obszaru dworskiego Parćhanie 
wcieleniu jego terytorjum do gminy Parcha- · 

nie w powiecie inowrocławskim. 

Na mocy § 2 ustęp 3 pruskiej ordynacji dla 
gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 
3 lipca 1891 r. (zbiór ustaw pruskich 233) oraz na 
mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. 
o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i roz
porządzeó Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu usta
wodawstwa na obsz.arze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. 
R. P. N2 75 poz. 511) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Parchanie znosisi~, a te· 
rytorjum jego przyłącza do gminy wiejskiej Parcha
nie w powiecie inowrocławskim. 

§ 2. Wy~ o ;lCm i e niniejszego rozporządzenia po
wierza się Minist,"owi Spraw Wewnętrznych_ 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc; 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Raczkiewicz 

676. 

Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicz
nych oraz Skarbu 

z dnia 24 sierpnia 1925 r. 

O opłatach za czynności urzędowe, dokonywa
ne na zasadzie ustawy elektrycznej. 

Na mocy art. 18 i 22 ustawy elektrycznej z dn, 
21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 34 poz. 277) za-
rządza si~ co nast~puje; I 



t:~'. I 

t. 
~:. 
: •• 1 

c . 
! ... 
'. I 

, ' 

:, 1, 

(. 

", .. 

~,: 

. (" " ". ," 

· '14~ Dziennik Ustaw. Poz. 676 i 677 • . 

. § 1. Za czynności urz~dowe, dokonywane na 
zasadzie ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r., 
będą pobierane na rzecz Skarbu Państwa, niezależ
nie od opłat i należytości, opierających się na innych 
przepisach, następujące opłaty: 

a) ryczałtowe z tytułu udzielenia uprawnienia 
względnie pozwolenia (§§ 2-4), 

b) tytułem rzeczywistych wydatków, związanych 
. z odnośnemi czynnościami urzędowe mi (§ 5). 

§ 2. Przy nadawaniu uprawnienia (art. 5 usta
wy elektrycznej) będzie pobierana opłata ryczałtowa 
w wysokości, zależnej od kosztu zakładu elektrycz
nego, a mianowicie: 

. przy koszcie do 25,000 złotych opłata wyniesie 
300 ~łotych, 

. przy koszcie ponad 25,000 złotych do 100,000 zło
tych opłata wyniesie 600 złotych, 

przy koszcie ponad J 00,000 złotych do 250,000 zło
tych opłata wyniesie 950 złotych, 

przy koszcie ponad 250,000 złotych do 1,000,000 
złotych opłata wyniesie 1,250 złotych, 

przy koszcie ponad 1,000,000 złotych do 1,750,000 
złotych opłata wyniesie 1,700 złotych, . 

przy koszcie ponad 1,750,000 złotych do 2,500,000 
złotych opłata wyniesie 2,200 złotych, 

przy koszcie ponad 2,500,000 złotych do 4,000,000 
złotych opłata . wyniesie 3,000 złotych, 

przy koszcie ponad 4,000,000 złotych do 6,000,000 
złotych opłata wyniesie 3,750 złotych, 

. za każde dalsze 2,000,000 złotych dodatkowo 
opłata wyniesie 250 złotych. 

O zaliczeniu zakładu elektrycznego do odpo
wiedniejkategorji w stopniowaniu powyższem decy
duje Minister. Robót Publicznych po rozpatrzeniu da
nych co do kosztu zakładu, .. dostarczonych przez 
ubiegającego się o uprawnienie. Za podstawę do 
oblkzenia kosztu zakładu elektrycznego bierze się 
rOZmiary, jakie-ze względu na przewidywaną moc 
zakładu przy pełnej jego rozbudowie w myśl warun
ków. uprawnienia-winien posiadać zakład elektryczny 
W najbliższem stadjum swej działalności. 

§ 3. Przy udzieleniu zezwolenia na przeni~ie
nie uprawnienia na inną osobę (art. 2 i 5 ustawy 
elektrycznej) będzie pobierana opłata ryczałtowa 
w wysokości 1/3 kwoty, obliczonej przy odpowied
niem zastosowaniu przepisów § 2. 

§ 4. Przy udzieleniu zezwolenia na korzysta
nie z dróg publicznych (art. 8 cz. 2 ustawy elektrycz
nej); zarządzanych przez władze rządowe, będzie 
pobierana opłata ryczałtowa w wysokości, oznaczo
nej według tabeli z § 2 na podstawie przewidzia
nego kosztu urządzenia, mającego zajmować drogę, 
z tą różnicą, że przy koszcie urządzenia, nie . prze
kraczającym 2,000 złotych, opłata wyniesie 30 zło
tych, a przy koszcie ponad 2,000 złotych, . lecz nie 
przekraczającym 10,000 złotych, wyniesie 100 złotych. 
Kostt urządzenia określa po rozpatrzeniu danych, 
dostarczonych przez ubiegającego si~ o pozwolenie. 
władza udzielająca pozwolenia. 

§ 5. Wszelkie' wydatki rzeczywiste, związane 
z czynnościami, dokonywanemi na zasadzie ustawy 

elektrycznej, w szczególności zaś wydatki, związane 
z przeprowadzeniem dochodzeń przy udzielaniu 
uprawnień i pozwoleń drogowych, jako to: wydatki 
na ogłoszenie w pismach, na diety i podróże urz~d
ników, na wynagrodzenie rzeczoznawców i t. p., 
opłacają interesowani przedsiębiorcy bez względu, 
czy otrzymali żądane . uprawnienie lub pozwole~ie. 

§ 6. Tytułem zaliczek na pocZet opłat, prze
widzianych w § 5, wpłaca się: 

ŻI) przy składaniu podania o uprawnienie-300 zł., 
a gdy chodzi o drobniejsze 'zakłady elektrycz
ne, mające zbywać energję w poszczególnych 
osiedlach o zaludnieniu nie przekraczającem 
8.000 mieszkańców~ 100 złotych, 

b) przed rozpoczęciem dochodZenia na miejscu
sumę, którą oznaczy władza, prowadząca 00-
chodzenie, 

c) przy składaniu podania o zezwolenie na prze
niesienie uprawnienia na inną osobę- 100 zł., 
a gdy chodzi o drobniejsze zakłady elek
tryczne, wskazane pod lit.;.. a)-50złotych. 

Zaliczki, wymienione pod lit. a) I c), wpłaca 
. się do kas skarbowych na rachunek Ministerstwa Ro
bót Publicznych, wymienione zaś 'pod lit. b) do de
pozytu władzy przeprowadzającej dochOdzenie. 

Władza, załatwiająca pO,danie względnie prowa· 
dząca dochodzenie. może w poszczególnych przy-

. padkach żądać wpłacenia tytułem zaliczek większych 
kwot, niż wyżej przewidziane, a nadto w razie, gdyby 
zaliczki wpłacone okazały się nie wystarczające,
żądać ich uzupełnienia. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z . dniem tym traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicz
nych oraz Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1924 r. 
w przedmiocie opłat za czynności urzędowe, doko
nywane na zasadzie ustawy elektrycznej (Dz. U. R. P. 
N2 20 poz. 217). 

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych: Rybczyński 

Minister Skarbu: W. arabski 

677. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
'z ania 8 września 1925 r. 

w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu 
i sposobu obliczania ceny spirytusu, produko
wanego w gorzelniach rolniczych i przemysło-
. wych. 

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. 
N2 78 poz. 756) oraz art. 27 ustawy z dnia 20 lipca 
1925 r. (Dz. U. R. P. N285 poz. 580) i w przedmiocie 
zmian i uzupełnień ustawy z dnia ~1 lipca 1924 r. 
o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P~N2 78 
poz. 756) zarządzą się co następuje: l. 


