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Rozporządzenie Minislrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 24 grudnia 192ą r. 

o ulgach celnych dla maszyn, aparatów i t. zw. wal
czaków, niewyrabianych w kraju. 

Na podstawie art. 7 p. b) ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedsiocię ureg'ulowania s,tosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co 
następuje: 

81. Przy przywollie: 
a:) maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju, 

O ile stanowią część składową nowoinstalowanych 
kompletnych urządzeń oddziałów zakładów przemy
sł,owych lub mają służyć do obniżenia kosztów 
względnie zwiększenia produkcji przemysł'owej i rol
nej, może być stosowane cło ulgowe wynoszące 20% 
cła normalnego (autonomicznego); 

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu orzeka, czy ulga celna będzie za
stosowana; 

b) t. zw. "walczaków" t. j. zbiorników pary 
i wody do kotłów wodnorurkowych, objętych poz. 
taryfy celnej 152 p. l, niewyrabianych w kraju, może 
być za'stosowane na podstawie pozwoleń Minister
stwa Skarbu cło ulgowe, wynoszące 20%, cła normal
nego (autonomicznego). 

. O ile chodzi o maszyny, aparaty i t. zw. "wal
cMki", do których będą stbsówa-ne cła maksyma:lne 
W myśl rozporządtenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1928 r. 
{Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe będzie wyno-
siło 20%; cła maksymalnego. . 

. § 2. Przedłuza się do dnia 30 marca (włącznie) 
19;29 r. ważność pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wy
danyćh na podsta wi~ rozporządzenia z dnia 27 mar
ca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 41, paz; 403) jako też ulg 
wydanych dla 't. zw. "walczaków" na podstawie roz
p.orządzenia z dnia 15 maja 1928 r.(Dz.U. R. P. 
Nr. 68, poz. 624). 

'. § 3. Za towary, które na podstawie niniejsze
go rozporządzenia mogłyby korzystać z ulg celnych, 
lecz które 'zostaną ócl6ne w czasie od dnia 1 stycznia 
1929 r. do dnia 30 czerwća (włącznie) 1929 r. bez za
stosowania ulg celnych, moźe być zwrócona różnica 
należności między cłem normalnem a ulgowem, o ile 
tlj)żsamość maszyn, aparatów i t. zw. "walczaków" 
zostjlnle stwierdzona przy ' ocl40miu i o ile ulga celna 
na. podstawie niniejszeg,o rozporządzenia zostanie 
przyznana. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1929 r. Ii obowiqzuje do dnia 
30 czerwca (włącznie) 1929r

l
• 

Minister Skarbu: G. Ctechowie: 
Minister Przemysłu i Handlu : E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

959. 
Rozporządzeme Ministrów: Skarbu, 'Prze

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
, ~. 

. z dnia 24 g-rudnia 1928 r. 
o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi ' .g1i~ 

cerynowe pomydlane. 
Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31.1ip

ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania: stl;)sunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. '80, poz. 777) zarządza się 
co następuje: . 

§ 1. Cło wywozowe na ługi glicerynowe po
mydlane (poz. 253 tar. celneil, ustanowione na pod
stawie § l-go rozporządzenia Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz R9lnictwa i Dóbr Państwo
wych z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, 
poz. 448) , zawiesza się na dalszy okres do dnia 
30 czerwca 1929 r. wł14cznie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 s'tycznia 1929 r. Jedno~ześni~ tra(:i 
moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 pażdme,l'
nika 1928 r. (Dz. U. R P. Nr. 92, poz. 813). 

Mini~ter Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Przemysłu i Handlu : E. Kwiai'kowski 
Minister Rolnictwa: K. N iezabytowski 

960. 

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecz:pej w por.ozumieniu . z Ministrem 

Spraw Zagraniczny~ . 
z: dnia 24 gruclnia1928 r. . 

w sprawie . przedłuźenia mbcy óbowiązufą~ef . roq,o
rządzenia Ministra Pracy i Opieki SpołeczneJ w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Zagranićznych z dnia 
9 lutego 1928 r. w sprawie częsciowego wstrł;ymaaia 

emigracji. 

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. 
o emigracji (Dz. U. R P. Nr. 89, poz. 799) zarządza: 
się co następuje: . 

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Mi' 
stra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z 1 
nistrem Spraw Zagranicznych z dn1a 9 lutego 192E 
w sprawie częściowego wstrzymania emigracji (l 
U. R. P. Nr. 26, poz. 239) przedłuża: się .do dl 
31 grudnia 1929 r. . 

§ 2. Ro~porządzenie niniejsze wchodzi w l 
cie z dniem 31 grudnia 1928 r. 

Minister .Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiew, 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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