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Dziennili: Ustaw. Poz. 403, 404 i 405.
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Nr. 41.

403.

404.

Rozporządzenie
mysłu

Ministrów; Skarbu: Przei Handlu oraz Rolnictwa '

Rozporządzenie
Wewnętrżnych

Ministra Spraw

z dnia 27 marca 1928 r.

z dnia 13 marca 1928 r.

o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyra-:
bianych w kraju.
.

o wyłączeniu kolonii Augustówka z gminy Zahajki
i wcieleniu jej do gminy Szóstka w powfeci~ radzyń
skim, województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 7 punkt- h ustawy Z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulówania stosun-.
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się ' co następuje:

§ 1. Przy przywozie maszyn i aparatów niewyrabianych w ' kraju, o ile stanowią część składową
nowo instalowanych kompletnych urządzeń oddziałów zakładów przemysłowych lub mają służyć do
obniżenia kosztów względnie zwiększenia produkcji przemysłowej i rolnej, może być stosowane cło
ulgowe, wynoszące 20% cła normalnego.
. Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem
Przemysłu i Handlu orzeka, czy ulga celna będżie zastosowana.
.
O ile chodzi o maszyny i aparaty, do których
będą stosowane cła maksymalne w myśl rozporzą
dzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz
Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1928 r-. (Dz. U. R. P.
Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe będzie wynosiło 20%1 cła
maksymalnego.

§ 2. Prolonguje się do dnia 31 grudnia (włącz
nie) 1928 r. ważność pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia o ulgach celnych z dnia 22 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 128, poz. 769), z dnia 22 czerwca 19~"" r. (Dz. U.
R. P. Nr. 58,poz. 512), jako też ulg, W) danych na
podstawie rozporządzenia z dnia 26 września 1927 T,
(Dz. U. R. ~. Nr. 84, poz. 758).

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września "
1922 r . w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania. i tworzenia gmin wiejskich na ·obszarze b.
zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§ 1. Z gminy Zahajki w powiecie radzyńskim,
wojewód,ztwie lubelskiem wyłącza się kolonję Augustówka o obszarze 250 ha 26 a i włącza się ją do
gminy Szóstka w tymże powiecie i województwie.
\ § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży•
c,i e z dniem 1 kwietnia 1928 roku.
Ministł1r

Spraw

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

405.
Rozporządzenie

Ministra Spraw

.

Wewnętrznych

z dnia 20 marca 1928 r.
o zmianie granic gmin Mierzęcice i Siewierz w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.

§ 3. Za fowary, które ' na podstawie niniejsze- '
'go rozporządzenia mogłyby korzystaĆ z ulg celnych,
lecz które zostaną oclone w czasie od dnia l kwietnia 1928 r. do dnia 31 grudnia (włącznie) 1928 r. bez
zastosowania ulg celnych, może być zwrócona różni
ca naleiności między cłem normalnem a ulgowem,
o ile tożsamość maszyn i aparatów zostanie stwier"dzona przy ocleniu i o ile ulga celna' na podstawie
niniejszego rozporządzenia zostanie przyznana.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Z gminy Mierzęcice w powiecie zawierwo jewództwie kieleckiem wyłą cza się
miejscowości: wie ś Piw oń, wieś Gołuchowice łącz
nie z gruntami leśnictwa tejże nazwy, wieś Kuźnica
~
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Sulikowska i wieś Kuźnica Świętojańska oraz folcie z dniem 1 kwietnia 1928 r. i obowiązuje do dnia , warki: Sulików i Łysa Góra i włącza się je do gmi'. 1 grudnia 1928 r. włącznie.
ny Siewierz w tymże powiecie i województwie.
Minister Skarbu: G. Czechowicz
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l-go kwietnia 1928 roku.
!Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Warszawa.

Drukarnia Państwowa.

§ 1.

ciańskim,

Tłoczono

z polecenia Ministra Sprawiedliwości.
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