
t.. 
r 

i 
" 

248 Dziennik Ustaw. Poz. 125 i 126. Nr. 15. 

125. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 25 lutego 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich KrzynowłQga 
Wielka i Krzynowłoga Mała w powiecie przasny

skim, województwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy Z dnia 22 września 1922 r. 
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tw~
rzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosYJ
skiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) 
zarządzam co następuje: 

§ l. Z gminy wiejskiej Krzynowłoga Mała w po
wiecie przasnyskim, województwie warszawskiem wy
łącza się miejscowości: Czaplice - Piłat y, Czaplice -
Furmany, Czaplice Wielkie i Zalesie Golanki i włącza 
się je do gminy wiejskiej Krzynowłoga Wielka w tymże 
powiecie i województwie. ' 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchoqzi w życie 
t dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

126. 

Rozporządzęnie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 25 lutego 1929 r. 

w sprawie ceł wywozowych na drewno. 

Na podstawie art: 7 punkt a) ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych 
(D~. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co nastę
pUJe: 

§ l. Pozycja 228 taryfy celnej (Dz. U. R. P. z 1927 r. 
Nr.1l8, poz. 1018) w brzmieniu nadanem rozporządze
niem z dnia 28 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. 
Nr. 41, poz. 400) otrzymuje brzmienie następujące: 

Pozycja taryfy 
celnej Nazwa towaru , 

Cło 
od 100 kg. 

zł. gr. 
228 Drewno: 

1) dłużyce i kłody: 
a) drzew iglastych. . • . • • • • • 3.-
b) drzew liściastych z wy

jątkiem buku i osobno wy
miemonych . . . . • • • . • . . . 3.-

2) olszowe o średnicy 22 cm. 
i wyżej, mierzonej w grub
szym kOl1cU bez kory od 
1/2 m. wzwyż.. • • • • • • • • • • • • 6.-

--------------------------------
Cło 

Pozycją tąryfy 
celnej Nazwa towaru od 100 kg. 

zł. ~r 

Uwaga 

3) osikowe: 
a) okrągłe o średnicy 20 cm. 

i wyżej, mierzonej w 
cieńszym końcu bez ko
ry, i o długości, 

l. od 0,2 metra do 
2 metrów wyłącznie 

II. od 2 metrów wzwyż 
b) szczapy Z rdzeniem wy

łupanym, o grubości 10 
cm. i wyżej, mierzonej 
bez kory, jako też szczapy 
niepozbawione rdzenia o 
promieniu od 15 cm. i 
wyżej, wszystko o długo
ści 0,8 metra i wyżej ... 

c) tarte i ciosane o grubo
ści powyżej 2,5 cm ...•.. 

d) wywożone przez fabryki 
łyczka drzewnego (spar
terje) w postaci kłód i 
wyrzynków nie dłuższych 
niż 3 m. z murszem 
centralnym o średnicy 10 
cm. i wyżej, lub Z sękami 
w ilości niemniej niż 3 
na każdym metrze bie
żącym, a także z mniej
szą ilością sęków na 
każdym metrze bieżącymI 
o ile średnica sęków prze
kracza 5 cm ...•....•••. 

l: W razie trudności wyważenia 
określa się wagę drewna suro
wego według następujących 
zamienników objętości na cię
żar: 
l m8 drewna mięk-

kiego. . . . . .. .. = 700 kg. 
l m3 drewna twar-

dego .......... = 900 kg. 
1 metr przestrzen-

ny drewna mięk-
kiego •• ; ....•. = 500 kg. 

l metr przestrzen-
ny drewna twar-
dego .•..•..•.. = 650 kg. 

Uwaga 2: Dłużyce i kłody drzew igla
stych, spławiane Z polskich te
renów, położonych w dorze
czu Czeremosza, za pozwole
niem Ministerstwa Skarbu •••• 

Uwaga 3: Przy wywozie towarów vrymie
nionych wyżej w poz. 228 p. la) 
i b) oraz p. 3a) II na podstawie 
układów, regulujących obrót 
drewnem, o ile układy te nie 
przewidują ceł niższych, bądź 
w braku układów za pozwole
niem Ministerstwa Skarbu mo
gą być stosowane stawki celne 
w następującej wysokości: 

1.50 
3.-

1.50 

1.50 

bez cła 

0/15 
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• Cło 
Pozycja taryfy 

celne j Nazwa towaru od 100 kg. 
zł. gr. 

p. 1. 

z p. 3. 

Uwaga 4: 

dłużyce i kło:iy: 
a) drzew iglastych .•••••••• 
b) drzew liściastych z wy

jątkiem drewna bukowe
go, olszowego i osikowego 

osikowe: 
a) II. okrągłe o średnicy 20 

cm. i wyżej, mierzonej w 
cieńszym końcu bez ko-
ry i o d lugości od 2 me-
trów WZ'NYż . . ......•.•• 

Przy wywozie olszy wymienio
nej wyżej w poz. 228 p~ 2 za po
zwoleniem Ministerstwa Skar-

0.40 

0.20 

1.50 

bu ..••.•••.....•.•.....•.• 1.50 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
cr;ternastego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

127. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze-
. mysłu i Handlu oraz Rolnictwa . 

z dnia 14 marca 1929 r. 

W sprawie częściowej zmiany taryfy celnej 
z dnia 26 czerwca 1924 roku. 

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
C" następuje: 

§ l. Pozycja 2 p. 1 taryfy celnej Z dnia 26 
czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) 
otrzymuje brzmienie podane niżej, przyczem stawka 
celna rozumie się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. 
U. R. P. z r. 1928 Nr. 26, poz. 241): 

Pozycja taryfy N a z wat o war u 
celnej 

2 p. 1 Ryż wYłuszczony, polerowany 

Cło 
od 100 kg. 

zł. 

40.-

§ 2. Przesyłki ryżu, nadane do bezpośredniego 
przywozu ,do polskiego obszaru celnego najpóźniej 
w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia, będą clone w ciągu 7 dni po dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia według dotychczas 
obowiązującej stawki. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
drugiego dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

as" .", 

128. 

Rozporządzenie Ministra Przem;ysłu 
i Handlu 

z dnia l marca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sk'arbu 
w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat 
za złożenie przesyłek i ład.unków w państwowych 

h,angarach portowych w Gdyni. . 

Na podstawie art. 1 b), 4, 5,8 i 9 ustawy z; dnia 25 
lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 79, poz. 764) zarządza się co następuje: 

§ 1. Do złożenia w państwowych hangarach {'?r
towych w Gdyni dopuszczone są wszelkie przesyłki 1 ła
dunki wchodzące lub wychodzące z portu, nadające się 
według swej właściwości do pomieszczenia' w danym 
hangarze; decyzję o tem wydaje kierownictwo han
garów, któremu przysługuje prawo żądania otwarcia 
opakowania i badania przesyłek oraz ładunków na koszt 
składającego. 

§ 2. Za złożenie przesyłek i ładunków w p~ństwo
wych hangarach portowych w Gdyni pobiera się opłaty 
w wysokości następującej: 

Od zajętego metra kwadratowego - dziennie po
biera się: 

a) od drobnicy oraz przesyłek i ładunków wysoko
wartościowych 

za pierwsze 5 dni po 0.04 zł. 
" dalsze 8 " ,,0.08 " 
" następne dni " 0.16 " 

b) od przesyłek i ładunków masowych 
za pierwsze 15 dni po-0.04 zł. 
" dalsze 15 " " 0.06 ,t 

"" 15 " " 0.08 " 
"" 15 " " 0.14 " 
" następne dni " 0.25 " 

Dzień zaczęty liczy się za cały. 
Zasżeregowywal1lie poszczególnych przesyłek i ła

dunków do jednej z dwóch powyżej ustalonych grup 
uskutecznia urząd morski. 

§ 3. Opłaty wymienione w § 2 należy wpłacać przed 
odbiorem przesyłek i ładunków do kasy urzędu mor
skiego. 

W razie nieuiszczenia należnych opłat, przesyłka, 
względnie ładunek mogą być wydane tylko wtedy, kie
dy składający złoży gwarancję. Gwarancja może być da
na przez złożenie w urzędzie morskim odpowiedniej 
kwoty w gotówce, w akcjach Banku Polskiego, obliga
jach Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych pol
skich papierach wartościowych, posiadających bezpie
czeństwo prawne. Urząd morski oznacza wysokość gwa
rancji, ustala wartość składanego depozytu i jednocześ
nie zastrzega sobie prawo pobrania należytości tytułem 
opłat za złożenie z przyjętej gwarancji w razie nieuiszcze
nia należnych opłat przez osobę zobowiązaną w ciągu 
miesiąca po terminie płatności. 

§ 4. Urząd morski może w wyjątkowych wyptld
kach odraczać opłaty oraz przyznawać ulei i zniżki ta
ryfowe. 
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