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466. 
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przę

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 4 kwielnia 1928 ·r. 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie barwników. 
Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 

31 lipca 1924 r. w przedmioc ie uregulowania sto
' sunków celnych (Dz. U . . R. P. Nr. 80, poz. 777) 
zarządza się co następuje: 

, § 1. Przy wywozie zagranicę barwników, wy
tworzonych w kraju, zezwala się na zwrot cła, uisz
ó~onego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wy
robu tych towarów materjały, podług mi.stępujących 
norm: 
za 100 kg. barwników . ·i zł. 130.-

i 2. Zwrot cła ' z tytułu, wymienionego w § 1 
niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomo
cą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazo
wo przez upoważnione do tego urzędy celne na pod..; 
s~awie zaświ!ldczeń związków eksportowych, po 
stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę. 

§ l. K wity wywozowe opiewają na okaziciela, 
zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od da

. ty ich~ystawienia i mogą, służyć do uiszczania na
le:lności celnych za wszelkie towary, sprowadzane 
i żagtanicy, w każdym z urzE(dów, upoważnionych 
db wystawiania kwitów. 

8 4. Wykazy związków eksportowych, upraw
nionych do . wydawania powyżej wymienionych za
świadczeń, będą ustalane przez · Ministra Skarbu 

. w pQro.zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". 
. . fi 5 .. Przepisy ~~konawcze do niniefszego roz .. 
porząJzema wyda MImster Skarbu. 

i 6. ~ozporządźenie niniejsze wchodzi w ty
cie' z dniem 28 kwietnia 1928 r. i obowiązuje do dnia 

. 31 grudnia 1928 r. włącznie. 
Ministet Skarbu: G. CzećhouHcz 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rblnidwa: K. Niezabytowski 

467. 
' 1łó~porządzen:ie Ministrów: Skarbu, Prze

mysłu i Handlu óraz Rolnictwa 
z dnia 4 kwietnia 1928 r. 

~ sprawie zwrotu ceł przy wywozie żelLł,zotjanków, 
. błękitów (jr8ż ługu potasowego. 
Na podstawie . art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 

31 lipca 1924 r. w przedmiocie urćgulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. SO,P()z. ,777) 
zarządza się co następuje: 

§ l. Przy wywozie zagranicę żę}azocjanków, 
błękitów oraz ługu . potasO'.''lego, ~ytworzonych 
w kraju! zezwala się na zwrot cła, Ulszczonego za 
sj>rl;>wadzone z zagranicy materjały zużyte do wy
robu tych towarów, podług następujących norm: 
za 100 kg. żelazocjanku potasowego zł. 17.80 
" 100 kg. ~elazotjańku sodowego . ." 12.50 
fi 100 kg. błękitów t paryskiego i "Milori" " 24.
,,100 kg. ługu potasowego ~ " 2.10 

§ 2. Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 
niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomo
cą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazo
wo przęz upoważnione do tego urzędy celne na pod
stawie zaśwIadczeń związków eksportowych, po 
stwierdzeniu występu towarów zagranjcę. 

,§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, 
zachow:ttjąc ważność na przeciąg 9 miesięcy od da
ty ich wysŁawienia i mogą służyć do uiszczania na
leż.ności celnych za wszelkie towary, sprowadzane 
z zagranicy, w każdym z urzędów, upoważnionych 
do wysta wi~nia kwitów. 

§ 4. Wykaz związków eksportowych, upraw
nionych do wydawania powyżej wymienionych za
świadczeń, będzie 'ustalony przez Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". 

§ 5. 'Przepisy wykonawcze do niniejszego roz
porządzenia wyda Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
.1 kwietnia 1928 r. Rozporządzenie to obowiązuje do 
dnia .31 grudnia 1928 r. włącznie. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Ptzemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

468. 

Rozporządżenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu l Handlu oraz Rolnictwa 

z , dnia 4 kwietnia 1928 r. 

O zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. 
W spławie zwrotu cła przy wywozie kapeluszy 

i stożków. 

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w pr;>:edmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. § 1 tozporządzenia Ministtów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz · Rolnictwa z dnia 10 sierp
nia 1927 r. VI sprawie zwrotu cła przy wywozie ka
pelu,szów i stożków (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 650) 
otrzymuje następujące brzmienie; 

"Przy wywozie zagranicę kapeluszy i stoż
ków wojłokowych (wełnianych) barwionych, wy
tworzonych w kraju, zezwala się na zwrot cła uisz
czonego za sprowadzone z zagranicy, .zużyte do wy
robu tych towa,rów barwniki, podług następujących 
norm: ' 

za 100 kg. kapeluszy i stożków wojłoko-
wych (wełnianych) barwionych 82.50." 

§2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G: Czechowicz 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

/ . 


