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718. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 16 września 1927 r. 

W sprawie ceł wywozowych od metali półszla
chetnych. 

Na: zasadzie art. 7 ustęp a) ustawy z dnia 
31 Iipea 1924 r. w przedmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. N~ 80, poz. 777) za
rządza się co następuje: 

, § 1. Do dnia 31 października 1927 r. włącznie 
będą stosowane do towarów, wymienionych w po
zycjach, taryfy celnej (Dz. U. R. P. z r. 1924 N2 83, 
poz. 796) (wywóz) 234 punkt 4 i 239 ulgi celne, 
przewidziane w uwagach do tych pozycyj (Dz. U. R. 
P. z r. 1927 N2 32, poz. 297), bez potrzeby uzyski
wania pozwoleń Ministerstwa Skarbu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z ' dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 paź
dziernika 1927 r. włącznie. 

Minister Skarbu: a. Czecgowicz 

Minister Przemysłu i . Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

719. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 29 'sierpnia 1927 r . . 

w sprawie przeniesienia siedziby powiatowego 
urzędu ziemskiego z m. Duniłowicz do m. Postaw. 

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych 
j' organizacji urzędów i · komisyj ziemskich (Dz. U. 

' R. P. N2 90, ' poz. 706) zarządzam co następuje: 

§ t. Przenosi się siedzibę powiatowego urzędu 
ziemskiego z m. Duniłowicz do m. Postaw, leźącego 
w województwie wileńskiem. 

. § 2. Właści-.yość terytorjalna postawskiego po
wiatpwego urzędu ziemskiego pozostaje niezmieniona. 

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

Mi~ister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

720. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrz~ych 

z dnia 27 czerwca 1927 r. 

wyd,ne w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie uzgodnienia przepisów wykonaw
czych do konwencji między Rzecząpospolitą Pol
ską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach 
w małym ruchu granicznym oraz w sprawie 
ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 
1925 r. (Dz. U. R. P. N2 88, poz. 611) w sprawie raty
fikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Re
publiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ru
chu granicznym, podpisanej w PrC;1dze dnia 30 maja 
1925 r., zarządza. się co następuj e: 

§ 1. Zatwierdza się protokół podpisany w Pra
dze dnia 7 grudnia 1926 r. (załącznik 1), zawierający 
przepisy wykonawcze do powyższej konwencji, oraz 
podaje się do wiadomości wykazy gmin leżących 
w pasach granicznych obu Państw (załączniki R i B) 
i wykazy przejść g ranicznych (załączniki C i D). 

. Postanowienia zawarte w wymienionym proto
kóle uzyskują moc obowiązującą równocześnie z wej
ściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Włącza się dodatkowo do pasa granicz
nego po stronie polskiej następujące gminy powiatu 
nowotarskiego: Biały Dunajec, Bukowina-Podszkle; 
Groń, Gronków, Huba, Nowy Targ, Ochotnica, Waks
mund i Zubsuche. 

§ 3. Za przepustki graniczne wymienione w 
art . . 3 konwencji będą pobierane następujące opiaty: 

. a) za przepustkę jednorazową 50 groszy, . 
b) za przepustkę stałą 3 złote, 
c) za przepustkę gospodarczą 3 złote. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w 14 dni po ogłoszeniu. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie z dnia 28 maja 1926 r. (Dz. U. R. P. N2 58, 
poz. 340). 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Skladkowski 

Minister SkarbU': a. 'Czecbowicz . . 

Załącznik I. 

PROTOKÓŁ 

spisany w Pradze dnia 7 grudnia 1926 r. w wy
konaniu konwencji między Czechosłowacją 
a Polską z dnia 30 maja 1925 r. o ułatwieniach 

w małym ruchu granicznym.' 

Celem zapewnienia jednolitego wykonywania 
konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ru
chu granicznym z dnia 30 maja 1925 r. podpisani 
postanowili zgodnie z zastrzeżeniem dodatkowego 
zatwierdzenia przez obie Strony, co następuje: 


