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Dz,:ennik Ustaw. Poz. 171, 172 i 173. Nr. 20. 
----------------------------------~---

171. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 24 lutego 1928 r. 

,-'- w , sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki 

§ 1. Kurs obligacyj 5 % PaÓstwowej Renty Ziem
skiei, wypłacanych z tytułu wynagrodzenia za nieru
chomości ziemskie na zasadzie części pierwszej art. 
31 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1) usta
la się na rok 1927;28 w wysokości 76% kh imien
nej w1a'Ttości. 

' 1 ps~ennej. 

-/ Na podstawie art. 7 p. hl ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Przywóz pszenicy (poz. tar. celno 1 p. 1 bl 
oraz mąki. pszennej lpoz, tar. celno 3 p .1 b) do obsza
ru celnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zabroniony 
do dnia 30 kwietnia 1928 r. włącznie. 

§ 2. Roz:p'orząazeuie nJłnie';sze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
M1:nister Przemysłu i Handlu może w porozumie

niu z Mmistrem Skarbu zwolnić od powyższego za-
• kazu pewne ilości pszenicy i mąki pszennej. . 

§ 2. Wykonatń~ rnIliiej,szego rozpot:ządzenia po
rucza się Min1strom: Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa, każdemu we właściwym mu zakre
sie działania. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 1928 r. 

Prezes Rady Ministrów: w Z. K. Bartel 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiafkowski 

Minist~r Rolnictwa: K. Niezabytowski 

172. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia 4 lutego 1928 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Mini
strem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj S % Pań-
stwowej Renty Ziemskie{ opiewającej na zlote w zlo-

cie na rok 1927,28. 

Na podstawie cz. 1 art. 31 ustawy z dnia 28 grud
ma 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. op. 
z r. 1926 Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje: 

173. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 14 lutego 1928 r. 

w sprawie przesunięcia na- rok 1928 terminu do 

składania zeznań o dochodzie z art. SO ustawy o pań-

stwowym podatku dochodowym. 

Na pods'iawi,e ustępu drugiego art. 120 ustawy: 
o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P; 
z roku 1925 Nr. 58, poz. 411) zarzą.dzam co nastę
pujoe: 

§ 1. Termin do skła,danaa przez osoby fizycz
ne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, 
wyznaczony wart. 50 ustawy o państwowym po,datku 
dochodowym (Dz. U. R. P. z r .. 1925 Nr. 58. poz. 411)
przesuwa się na rok podatkowy 1928 z dnia 1 marca 
do dnia 1 maja 192.8 r. 
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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wcho,cLzi w życie 
z ani,em ogłoszenia. _ 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Warszawa. Drukarnia Artystyczna. Tłoczono z Dolecenia Ministra ·Sprawiedliwości. 
----------------------------
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OD 'ADMI "-iISTRA C.JI: Prenumerata Dz. u. R. P. w\'nosi kwartalnie 7 zl. l'rz.:dv i instytucje paó:;twuwe opłacają 
'zL Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartałU. 


