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nych składach urzędowych kolejowych, pocz- 893. 
towych ora z w składach nieurzędowych, po-
zostających pod zamknięciem celnem. Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

Minister Skarbu: Q. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkows.'d 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

892. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 8 listopada 1927 r. 

W sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dn. 
26 czerwca 19241". 

W częściowem wykonaniu art. 7 lit. i) ustawy 
z . dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania 
stosunków celnych (Dz. U. R. P. N2 80, poz. 777) 
zarządza się co nast<::puje: 

§ 1. Punkt 19 poz. 169 taryfy celnej z dnia 
26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. N~ 54, poz. 540) 
ustalony w rozporządzeniu z dnia 30 października. 
1925 r. (Dz. U. R. P. N2 113, poz. 800) jako punkt21, 
otrzymuje brzmienie następujące: 

PotycJa taryfy 
celnej 

169 p. 21 

Nazwa towaru 

Lampy lecznicze: 

Cło od 
leO kg. 
Zł. gr. 

a) kwarcowe . • • • • 700.-
b) rentgenowskie. • • • 400.-

§ 2. W ciągu 15 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia · pobierane będzie dotych
czasowe cło, o ile chodzi o lampy lecznicze kwarco
we, które: 

a) zostały nadane do przewozu koleją, statkiem 
lub pocztą bezpośrednio do polskiego obsza
ru celnego, najpóźniej w przeddzień ogłosze
nia niniejszego rozporządzenia, lub 

b) zalegają na polskim obszarze celnym w dniu 
ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w cel
nych składach urzędowych kolejowych, pocz
towych oraz w składach nieurzędowych, po
zostających pod zamknie:ciem cel nem. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
czwartego dnia po ogłoszeniu i obowiązuje na całym 
obszarze celnym. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenIa traci moC obowiązującą postanowienie punk
tu 21 poz. 169 taryfy celnej, zawarte w załączniku 
do rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu . 
i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 
30 października 1925 r. ' (Dz. U. R. P. N2 113, 
poz. 800, zał.). 

Minister Skarbu: Q. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. NJezabytowski 

z dnia 31 października 1927 r. 

O tworzeniu gospodarstw wzorowych przy par
celacji; wyl'tOnywanej przez instytucje do par
celacji upoważnione oraz p rzez właścicieli dóbr 

parc:elowanych. . 

Na mocy cz. 1 art. 62 oraz cz. 4 art. 65 usta
wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 
rolnej (Oz. U. R. P. z r. 1926 N2 1, poz. 1) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. O celowości utworzenia oraz o obszarze 
przewidzianych w cz. 2 art. 60 ustawy z dnia 28 grud
nia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P . . 
z r. 1926 N2 1, poz. 1) gospodarstw wzorowych (ośrod
ków) przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje 
do parcelacji upoważnione (rozdzial B działu VI) oraz 
przez właścicieli dóbr parcelowanych (rozdział edzia
łu VI), decyduje na wniosek instytucji lub osoby prze
prowadzającej parcelację prezes okręgowego urzędu 
ziemskiego, kierując się wskazaniami cz. 2 art. 60 
oraz p. b art. 47 oraz biorąc pod uwagę miejscowe 
stosunki agrarne. 

§ 2. 1) Wnioski o wydzielenie gospodarstwa 
wzorowego (§ 1) mogą być włączone do podań o ze
zwolenie n3 parce,lację (cz. 1 art, 62 i cz. 1 art. 65), 
mogą też być zgłaszane po uzyskaniu tego zezwo
lenia. 

2) Wnioski te winny zawierać poparte dowo- ' 
darni uzasadnienie wydzielenia gospodarstwa wzoro
wego oraz plan lub szkic nieruchomości z oznacze
niem obszaru i granic projektowanego gospodarstwa 
wzorowego. 

3) Do wniosków składanych oddzielnie od po:, 
dań o zezwolenie na parcelację (cz. 1) mają analo
giczne zastosowanie postanowienia art. 64. Nie do
tyczy to jednak wniosków o wydzielenie gospodar
stwa wzorowego o rozmiarze ponad 60 względnie 
75. ha (cz. 2 § 3). 

§ 3. 1) Obszar gospodarstw oznaczonych w § 1 
na terenie województwa warszawskiego, łódzkiego, 
kiele'ckiego, lubelskiego, krakowskiego, lwowskiego 
i śląskiego . oraz w okręgach przemysłowych i pod- . 
miejskich (cz. 1 art. 4) nie może z reguły - przy 
uwzględnieniu przepisów cz. 7 art. 50 - przekraczać 
60 ha, na pozostałym zaś obszarze Państwa-75 ha. 

2) W przypadku, gdy dla należytego wykorzy
stania specjalnie cennych zabudowań lub urządzeń 
.rolnych wskazany w cz. 1 obszar okaże się niewy
starczającym, może Minister Reform Rolnych w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa zezwolić na utwo
rzenie gospodarstwa wzorowego o rozmi arze, nieprze-.. 
kraczającym norm, podanych w cz. 1 art. 4 ustawy 
o wykonaniu reformy rolnej z uwzględnieniem po- ' 
stanowień cz. 2 tegoż artykułu. 

§ 4. Gospodarstwa wZOrowe, omawiane w§ 1, 
mogą być sprzedane przez właścicieli na specjalne cele 
państwowe, komunalne, społeczne, kulturalne i nau
kowe lub też osobom, których kwalifikacje prezes 
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okręgowego urzędu ziemskiego uzna za dostateczne 
do prawidłowego prowad zenia gospodarstwa wzo' 
rowego. 

§ 5. ' Okręgowy urząd ziemski może zażądać 
od w ła ś cicieli, sprzedających gospodarstwa wzorówe, 
a by przy sprzedaży ud zie lili pierwszeństwa wskaza' 
nym przez te n urząd osot om fizycznym i prawnym, 

, mającym zam ia r nal:>yć te gospod a rstwa na cele pań· 
stwowe, komunalne, społeczne, kulturalne i naukowe. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ci e z d niem ogłoszenia. 

Ministe r Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

894. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych, Mi nistra Pracy i Opieki Społecznej, 
Ministra Przemysłu i Handl u oraz Ministra 

Sprawiedliwości 

z dn ia 31 października 1927 r. 

O stosowaniu m echanicznych urządzeń do prze
siewania mąki, mieszania i zagn ia t a nia c iasta 
w pie! .. arni a ch , cuh ierniach i i-nfly ch zakładach 

przemystowych, wytw.arzaj ących pieczywo. 

!'la podstawie art. 2 i 3 rozpo rząd zenia Prezy-
. d enta Rzeczypospolitej z dnia 22 si erpn ia 1927 r. 
o zapobiegani u choro bo m za wodowy m i ich zwalcza:
n iu (Dz. U. R. P. N!! 78, poz. 676) zarządza się co 
następuj e : 

§ 1. Ręczne przes iewanie mąki o raz ręczne 
miesza nie i za gni atan ie ciasta w z a kła dach, wymie
nionych w ust. 2 ninie jsze go paragrafu, po upływie 
te rminó w, usta now ionych w § 2, jes t zakazane. 

We wszystkich pieka rn iach, cukierniach i innych 
zakła dach przemysłowych , wytwarzających pi eczywo, 
p rzeznaczo ne GO pu blicznego użytku, o ile z a kłady 
te znaj dują s i ę w gminach miejskich i wiejskich o cha-

rakterze gm in m~ejskich, liczących ' powyżej 5.000 
mieszkańców, oraz w uzdrowiskach i zdrojowiskach 
winny być przy przesiewaniu mąki oraz przy miesza
niu I zag ni a tan iu ciasta stosowane odpowiednie urzą
dzenia mechan iczne. 

§ 2. Wymienione w § 1 zaklady, istn i ejące 
w chwili wej ścia w życie nini e jszego rozporządzenia, 
powinny by ć zaopct rzone w m e ch aniczne urz ądzenia 
do przesie wa nia mą ki oraz d o mi eszania i zagniata
n ia ciasta nie później, niż w 6 mies i ęcy od dnia wej
ścia VI ż y cie niniejszego rozpo r z ądzenia. Termin ten 
wojewódzkie wła d ze 'ad m in ist racji ogó lnej mogą prze
ciłu żyć w za sług ujących na uwzg lt; d nienie przypad
kach na czas nie dł u ż szy , niź na da lsze 6 miesi ęcy 
w województwach: warszawskie m, lubelskiem, łódz
kiem, ki e le ckiem, lwowskiem, kra kowskiem, poznań
skie m i pom orskiem, oraz w Warsza wie Komisarjat 
Rządu na m. si:. Wa rszawę , zaś na da lsze 18 mies ię
cy w wojewó dztwa ch: białostock ie m, no wogródzkie m, 
poleskiem, stan islawows kie m, t a rno polsl(iem, wileń
skiem i wołyńs ki em . 

Pie karni e , cuk iernie oraz inne z a kłady przemy
słowe, wytwarzaj ące pieczywo d la publicznego użyt
ku, za kła d a ne po dniu wejśc ia w życie niniej szego 
roz po rz ą d ze nia, winny sto sować si ę , z chwilZj ich u ru
chomienia, do p rze p isów, zawartych w § l niniejsze
'go rozporządze ni a. 

§ 3. Wi nni przekrOCZe nia postanowień niniej 
szego roz porzc:j d ze ni a u l egn ą l( arze , przewidzianej 
wa rt. 13 ro z po r ządze ni a Pre zydenta Rzeczypospoli- • 
t ej z d nia 22 s ierpn ia 1927 r. o zapobiegan iu choro
bom zaw odowym i ich zwalczani u (Dz. U. R. P. N!! 78, 
poz. 676). r ' 

§ 4. Rozporzą d zenie niniej sze wchodzi w ży
cie w 6 m ies i ęcy po dniu ogło szen i a na calym ob
sza rze Rzeczypospolitej z wyjąt kiem województwa 
śląskiego . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawaj Sktadkowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. : JUi'kiewicz 

Minister Przemysłu i Ha ndlu: E. Kwiatlwwski 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Minist ra Sprawied iiwcści . . 38679 P 
,- -----

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N230130. Cena 40 gr. 

OD RDMINISTRRCJI: Rdministracja Dziennika Ustaw . R. P. zawiadam ia P. P. prenumeratorów, że prenume
rata Dziennika Ustaw w pierwszym kwartale 1928 r. wynosić będzie 7 zł.; dla urzędów i instytucyj państwowych-6 żł •. 

Pren umerat .. uiszczać należ)' kwartalnie zgóry. 


