
Dziennik Ustaw. Poz. 16, 17 I 18. 25 

16. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

l dnia 30 grudnia 1926 r 

w sprawie opłat stemplowych od weksli, obo· 
wiązujące na obszarze górnośląskiej części wo· 

jewództwa śląskiego. 

. Na podst,awie art. 176 (zdania ostatniego) usta· 
wy ż dnia 1 lipca 1926 r. O opIatach stemplowych 
(Dz.U. R. P. N!! 98, poz. 570) zarządza się: 

§ 1. W razie wystawienia wekslu (przed dniem 
) stycznia 1927 r.) bez określenia kwoty . długu i bez 
daty wystawienia (§ 3, ustępy czwarty i piąty, nie
mieckiej ustawy o opłat'ach stemplowych od weksli 
w brzmieniu rozporządzenia z dnia 19 maja 1924 r. 
Oz U. R. P. N!~ 50, poz. 514) i uiszczenia w sposób 
prawidłowy _ opłaty stemplowej w wysokości 18 zł. 
można uiścić dopłatę (ustęp c.zwarty powołanego 
§·u 3) tylko do końca lutego 1927 r. Dopłata ma 
nastąpić w sposób, wskazany w § 2 niniejszego roz
porządzenia Ma być dokonana zasadniczo po wpi· 
saniu sumy wekslowef; przedtem dopłata będzie przy· 
jęta tylko w takim razie, gdy kwota, którą podatnik 
składa, wynosi co najmniej 12 zł. 

Począwszy od dnia 1 marca 1927 r., będą sto' 
sowane do weksli, wymienionych w ustępie poprzed· 
nim, postanowienia ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. 
O opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. N2 98, poz. 570). 

§ 2. Celem uiszczenia opłaty stemplowej od 
następujących weksli, wystawionych przed wejściem 
w życie ustawy O opłatach stemplowych z 1926 r., 
a podlegających postanowieniom §-u 3 niemieckie 
ustawy o opłatach stemplowych od weksli w brzmie
niu rozporządzenia z dn . 19 maja 1924 r. (Dz. U. R. 
P • .N'250, poz. 514) , a mianowicie: 

1) od weksli blanco (§ 1 niniejszego rozpo' 
rządzenia), 

" 2) od . weksli, wystawionych zagranicą, a wpro· 
wadzo:nych do Polski przed dnIem 1 stycznia 1927 r., 

3) od weksli płatnych za okazaniem lub w pe· 
wie n czas po okazaniu, a nie przedstaWIonych do ' 
zaplaty z upływem trzech miesil;cy od daty wysla' 
wieniai :' 

4) od weksli z oznaczonym terminem płatno· 
ści.nie przedstawionych do zapłaty z upływem trzech 
miesi~cy od daty wystawienia-należy weksel przed· 
stawić urzędowi skarbowemu (§ 16 rozporządzenia 
z dnia 20 listopada 1926 r. Dz. U. R. P. N2 123, 
poz. 713), który postąpi w sposób, wskazany w § 156 
pcwolanego rozporządzenia ż dnia 20 listopada 192/5 r. 

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

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

17. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 8 stycznia 1927 r. 

w sprawie wypuszczenia serji XIV biletów skar
bowych. 

Na podstawie art. l, 6 i 7 ustawy z dn. 15 lipca 
1925 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. 
R. P. N!! 73, poz. 507), w brzmieniu art. 3 ustawy 
z dn. 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do 
zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach 
skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredy
towych (Dz. U. R. P. N!! 119, poz. 859) zarządza sit; 
co następuje: 

§ 1. Z dniem 15 stycznia 1927 r. wypuszcza 
się serj~ XIV biletów skarbowych w odcinkach po 

'1000 i 10000 złotych z terminem płatności w dniu 
15 kwietnia 1927 r. ńa ogólną sum~ złotych 25.000.000. 

§ 2. Serja XIV biletów skarbowych jest opro· 
centowaną w stosunku 8 od sta rocznie. 

§ 3. Sprzedaż serii XIV biletów skarbowych 
odbywać się będzie w Oddziałach Banku Gospodar
stwa Krajowego, oraz innych instytucjach państwo
wych i prywatnych, upoważnionych do tego przez 
Ministra Skarbu. 

§ 4. Serja XIV biletów skarbowy~h będzie wy
kupywana od dn. 15 kwietnia 1927 r. do dn. 15 paź
dziernika 1927 r. przez Centralną Kas~ Państwową, 
oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inne 
instytucje, upoważnione przez Ministra Skarbu; po· 
(zynając zaś od dn. 16 pażdziernika 1927 r. do dn. 
15 kwietnia 1937 r. jedynie przez Centralną Kast; 

~ Państwową. 

§ 5. R02porządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

18. 

Rozporządzenie 

Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu ora~ 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych 

z dnia 8 stycznia 1927 r. 

w sprawie'wyznaczenia ostatecznych kontyngen
tów cukru na czas od 1 października 1926 f. 

do 30 września 1927 r. 

Na zasadzie art. 1 i 16 ustawy z dn. 22 lipca 
1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze 
Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N290 poz. 630) zarzą
dza si~ co nast~puje: 

§ 1. Na potrzeby ludności na obszarze Rze
czypospolitej na okres czasu od 1 października 1926 r. 
do 30 września 1927 r. wyznacza si~ ostateczny: 

a) zasadniczy kontyngent cukru białego w ilości 
2.658.381 q.t , 
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b) zapasowy kontyngent w ilości 265.838 q. 
takiegoż cukru. 

§ 2. Kontyngent ostateczny zasadniczy tudzież 
zapasowy będzie rozdzielony zgodnie z postanowie
niem art. 3 i 11 powyższej ustawy pomiędzy posz
czególne cukrownie po ukończeniu przerobu bura
ków i produkcji cukru w bieżącej kampanji przez 
wszystkie cukrownie, położone na obszarze Rzeczy
pospolitej, najpóźniej zaś do dn. 1 marca 1927 r. 

§ 3. Do czasu dokonania przewidzianego w pa
ragrafie poprzednim rozdziału kontyngentów osta
tecznych poszczególne cukrownie będą mogły wy
wieźć na rynek wewnętrzny na poczet swego kon
tyngentu ostatecznego do 75% ich prowizorycznego 
kontyngentu zasadniczego, określonego w załączniku 
do rozporządzenia z dn. 6 sierpnia 1926 r. (Dz. U. 
R. P. N2 82 poz. 453) jednakże nie powyżej 45 Ofo 
własnej produkcji rzeczywistej względnie określonej ' 
w wykazie wedle stanu z dn. 31 grudnia 1926 r. sto
sownie do postanowienia § 9 ust. 2 rozporządzenia 
z dn. 17 grudnia 1~25 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r.N2 6 
poz. 32). 

§ 4. Cukrownie, które całkowicie zakończyły 
kampanję, mogą przed dokonaniem rozdziału kon
tyngentu ostatecznego wywozić cukier zagranicę po
nad normę określoną w § 16 rozporządzenia z dnia 
17 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. N26 poz. 32) 
jedynie za zgodą Ministra Skarbu. 

§ 5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 15 stycznia 1927 r. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
I\. Niezabytowski 

19. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 25 listopada 1926 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej 
Szczucin w powiecie dąbrowskim województwie 
krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finan
sów k'omunalnych, dotyczących gmin miejskich. 

Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych (Dz. U.R. P. N2 94, poz. 747) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Do gminy wiejskiej Szczucin w powiecie 
dąbrowskim województwie krakowskiem mają zasto
sowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
o tymczasowem uregulowaniu finansów komunal
nych (Dz. U. R. P. N2 94, poz. 747), dotyczące gmin 
miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1927 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawej Skladkowski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

20. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 20 grudnia 1926 r. 

o wyłączeniu wsi Bielawki z gminv Kowale 
Pańskie w powiecie tureckim województwie 
łódzkiem i włączeniu jej do gminy Skarzyn 

w tymże powiecie. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. N286, 
poz. 770) zarządza się co następuje: ./ 

§ 1. Wieś Sielawki wyłącza się z gminy Ko
wale Pańskie w powiecie tureckim województwie 
łódzkiem i włącza się ją do gminy Skarzyn w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 kwietnia 1927 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 
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