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Dziennik Ustaw. Poz. 100, 101 i 102.
zamierzające przenieść
istniejące z obszaru nleob)ętego
obszar dZlałama rozporządzenia.

2) osoby fizyczne i prawne,
przeds1ębiorstwo już
rozporządzemem na

Prci>śbyo ustalenie, IŻ przedsIębiorstwu, względ
nie pewneJ iegq części, służy prawo do ulg z art. 6, maJą być wnoszone do Ministra Przemysłu i Handlu w czterech, a leżeli ;::hodzl o przedslęblOrstwa elektryczne,
wodno-elektryczne I komumkacyme w pięCIU egzemplarzach i mają zawierać;
a) miejscowość, w które, zamierzone jest poczy-

§ 5.
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nakładów j •
szczegółowy opis zamierzonych nakładów

menie

i proJektowany kosztorys;
.
c), jakość I ilość ' zamierzonej produkcji .;
d) projektowane źródło ' uzyskama kapitału, po"trzebnego do wykonama zamierzonych nakła'·
dów;
e) ustrój przedSiębiorstwa z dołączeniem, o ile
przedSiębiorstwo zorgamzowane jest Jako spółka,
uwierzytelnionego odpisu dokumentu. na któ'
.,
rym ustrój spółki się opiera (statutu, umowy).
Przedsiębiorstwa już: istniejące mają ponadto ;
. ' f) opisać urządzenia już ' istniejące ;
g) wymiepić jakość i ilość dotychczasowe) produkcji i ilość zatrudnionych przy niej robotników;
h) określić zdolność produkcyjną dotychczasową;
i) przedstawić ostatni bilans przedSiębiorstwa,
skład osobowy władz przedsiębiorstwa i okoliczność, w czyim ręku znajduje się l:'lpital przedsiębiorstwa. Co do spółek akcyjnych wskazać
naleiy, w czyich rękach znajdował się w czasie
ostatniego walnego zgromadzenia kapitął akcyJ'
ny, ' reprezentowany na tern zgromadzeniu.
Przed wydaniem decyzji przyznającej prawo do
ulg, ma przedsiębiorstwo, ubiegające się o ulgi, złożyć
pisemne zobowiązania, przewidziane w pkt. 2 i 3 art. l,
przyczem brzmienie tych zobowiązań wskaże w każ
dym P9szczególnym wypadku Minister Przemysłu
i :Handlu.
b)

101.
Rozporządzenie

::: dOla 14 lutego 1929 r.

"

§ 6. Jeżeli poza wypadkami, wymienionemi w ustę
pie ostatnim art. -9 zajdzie potrzeba stwierdzenia, w jakim zakresie ma być udzielona poszczególna ulga z ar~. 6,
odpowiadająca zamierzonym nakładom, które były podstawą do wydania decyzji Ministra Przemysłu i Hanć:łlu, przewidzianej wart. 9, wówczas odpowiednie zaswiadczenie wydaje przedsiębiorstwu władza przemysło
'wa wojewódzka, względnie górnicza II instancji. Zaświadczenie to winno być przedstawione właściwemu
organowi urzędowemu, ' powołanemu do zastosowania
poszczególnei ulgi, przewidZiane) wart. 6.
dotrzymywania przez przedsiębior
stwo warunków udzielenia ulg wykonywa Mmister Przemysłu i Handlu w razie potrzeby w porozumieniu z wła
ściwymi ministrami.

§ 7.

Kontrolę

§ 8. Rozporządzenie .niniejsze wchodzi w życie

~ , dniem ogłoszenia.

Minister Przemysłu i . Handlu: E. Kwiatkowski
. Minister ' Spraw Wojskowych:
Minister Skarbu:

J.

Piłsuds~i

G. Czechowicz

Ministra Skarbu

o wycofaniu

%

obiegu biletó~ zdawkowych wartoŚCl pięciu złotych •

Na podstawie art. 19 I 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo spolitel z dnia 5 hstopada 1927 r. w sprawie
zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz;.
855) zarządzam co następuje;

§ l. Bllety zdawkowe wartości pięciu złotych z da·
1 maja 1925 r. tracą moc prawnego środka płatnicze
go z dniem 30 czerwca 1929 r.
Poczynając od dnia l lipca 192~ r. do dnia 30 czerw-

tą

ca ] 931 r. bilety powyższe będą wymieniane na monety oraz na bilety Banku Polskiego w Centralnej Kasie Państwowej, kasach skarbowych oraz Oddziałach
Banku Polskiego. Po dniu 30 czerwca 1931 r. obowią
zek wymiany tych biletów ustaje.

§ 2. R6zporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Mimster Skarbu: G. Czechowicz

Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dOla 19 lutego 1929 r.

o ustaleniu wzoru monety nikloweJ
tego. '

wartości

l %lo,.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Pre~denta
Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie
zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz.
855) zarządzam co następuje:

§ l. Monetę Olklową wartości jednego złotego,
o której mowa wart. 2 i 5 powołanego na wstępie rozporządzenia. ustala się wedłu~ wzoru, którego wiieJ

