zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej
(D:z:. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się ~o na-

zacji i zakresie działania władz administracji ogó!nej
(D~. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co nast~

stępuje:

pUJe:

§ l. Obszar dworski Czarnylas w powlecle starogardzkim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Czarnylas
w tymie powiecie i województwie.

§ l. Obszar dworski Jastrzębiec w pOWleCie sę
województwie pomorskie m znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Jastrzębiec
w tymże powiecie i województwie.

§ 2. Wykonanie niniejszego
cza

.

-,
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Dziennik Ustaw. Poz. 108, 109, 110 i 111.

Nr. 13.

2';

się

rozporządzenia

poru-

Wewnętrznych.

Ministrowi Spraw

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem l kwietnia 1929 r.

poleńskim,

cza
życie

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porl,1Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

się

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem l kwietnia 1929 r •

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Minister Spraw

życie

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

109.
Rozporządzenie

Ul.

Rady Ministrów

Rozporządzenie

z dnia 20 lutego 1929 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Luszkówko w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej
(D~. U. R. P. Nr. li, poz. 86) zarządza się co nastę
pUJe;

§ l. Obszar dworski Luszkówko w powiecie świec
kim, województwie pomorskiem znosi się, a terytQoum j~go włącza się do gminy wiejskiej Luszkowo
w tymie powiecie i województwie.
§ 2.
ru~ się

Z

Wykonąnie

niniejszego rozporządzenia poMinistrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem l kwietnia 1929 r.

Prę~ęs

życie

Rady Ministrów! K. Bartel

Mini~tęr

Spraw

WewnętrzJlych: Sławoj Składkowski

UO.
Jł()~PQr~ą~ellie

z;

dnią ~O

Rady Ministrów
lutego 1929 r.

o zniesieniu óbsząrq 4wQr~k.ego Jąstr~ębiec w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Ną pqpstąwie art. 104 ro?;porządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o prgani-

Ministra Skarbu

z dnia 31 stycznia 1929 r.
w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych.
Na podstawie art. 13 i 62 ustawy z dnia l czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47,
poz. 409) zarządzam co następuje:

§ l. Zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych specjalnych udzielać będą na prośby interesowanych koncesjonarjuszy władze skarpowe II instancji
(iz1,:>y skarbowe i śląski urząd wojewódzki - wydział
skarbowy) - według swobodnego uznania ~ tylł\o
samoistnym sklepom tytoniowym, o ile odległość tych
sklepów od sąsiednich sklepów, posiadających już takie
upoważnienie, nie jest mniejszą, jak 150 rpetrów przy
głównych, naj ruchliwszych ulicach i placach, względnie
~OO metrów przy innych ulicach i placach w miastach
o ludności powyżej 100.000 mieszkańców, - a 100 metrów (na całyrp obszarze) W rpiastach o ludności mniejszej. Te sąme władze udzielają zezwoleń domowym
sprzedażom wyrobów tytoniowych na rozprzedat papierosów i cygar, objętych taryfą specjalnych wyrobów
tytoniowych.
Na' wyjątki zezwalać może Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego na odpowiednie wnioski właści
wych władz skarbowych II instancji.
Zezwolenia na spr~edaż PQWyższych wyrobów udzielane będą na czas nieograuiczony z zastrzeżeniem, że
mogą być każdocześnie bez podania powodów za 3 miesięcznem uprzedniem wypowiedzeniem odwołane.
§ ~. Wyroby tytoniowe importowaJle (zagraniczne) sprze~ają zasadniczo tylko skarbowe zakłady sprzedaży (sklepy Polskiego Monopolą . Tytoniowego).
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego może w wyjątkowych wypadkach - na stosowny wniosek

