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Ąrt. 2. Upoważni,a się Minist~a Rolnictwa do 
wydzięlenia z pań$twowego majątku Rog,pino - Za
mek , . połoione'go w pow. grudziądzkim, w woj. po
morskiem, g'runtu' o . obszarze do 470 ha, nie mniej 
,jednak ;ni~ 4 ' O hć , wraz z zabudowaniami, jakle będą 
znajdowały się na wydzielonym gruncie, i do odstą
pi~nią bezpłatnie wy,dzielonego gruntu wraz z zabu
dowaniami na własność fundacji, wymienionej wart. 1. 

Nieruchomość , odstąpiona na właSillość funda-
. c1,j ;l;godnie z u'stępem pierwszym, nie podlęg,a obo
wiązkowi parcelacji,· przewidzianemu w ' art. 2 usta
wy z dnia.28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 
ri;>lnej (Dz. U.R: P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) . 

'. .Art. 3, Sl-atut fundacji nadadzą: Minister Pra
cy i Opieki Społecznej, Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecęnia Publicznego i Minister Rolnictwa. 

W ~a~ządzie fundacji winny być reprezentowa
ne mgart.izacje społe<;zne. 

Ąr,t, 4, Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w poro'zu
mieniu z Ministrami Reform Rolnych, Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, ' Skarbu i Rolnic
twa. 

Art 5, Ustawa niniej's,za wchodzi w życie 
z dnieQl je,j ogloszenia. 

Prezydent RzeczypoSipolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady M~nrstr6w: K. Barlel 

Minister Pracy ,i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

Mi'nister Wyznań Religijnych i Oświecenia ' 
. Publicznego: Świtalski 

Koierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister-- Rolnict<wa: Niezabytowski 

249, 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 27 marca 1929 r. ' 

G zmianie brzin.hmi~ § 46 rozpor~ądzeJ;lia Rady Mi
nistrów z dnia 10 listopada 1921 r, w sprawie sta

tystyki celnej, 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r.o organizacj,i statystyki administracyj
nej (Dz. U. R. PI' Nr. 85, ' poz. 464) zarządza się co 

. następuje : 

§ 1. ParagraI 46 rozporzą.dzenia Rady Mini
strów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie sŁaty-

styki celneJ (Dl!. U. R. P. Nr, 107, po~. 783) otn:ymu
je .brzm\enie 'następujące: 

"Opłatę sta tystyczną ustala się w na'stępują-. k . . r ceJ wyso osm ; . 
' 1. Od to~arów, Przywożo~ych do p;olskie,gq 

obszaru celnego drogą morską i wywożonych ,drog,\ 
morską z tegoż obszaru: , ' 

. a) 0,25 grolSza od t:OOO kg. towarów Qpal~oWi~ 
nych lub bez opakowania, objętych: ' . 
poz. 66 p, 1 taryfy celnej (kamienie polne ~ skalne 
w stanie naturalnym); krzemień, granit, bazalt, kwarc 
i szpat polny; piasek naturalny, ziemia wymoczko
wa (ok.rzemkowa) i inne osobno niewymienione ka
mienie i ziemie używ,ane yv przemyśle fabrycznym-:-: 
nie.obrobione, niero'z,drobnione, choc;iażby wypalo
ne; dolomit ' sur-owy; 
poz, 79 p, 1, 2, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, 
brunatny, torfowy; ceg,iełki węglowe (brykiety), wę,. 
gięl drze,wny, koks, torf); 
poz, 138 p, 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mine
ralne, żużle, szlamy rudne w stanie r-odzimym lub · 
wzbogacone, prażone, w ka wałkach, prosz~u, bry .. 
kietach); 

b) Q,50 grosza od 1000 kg. towarów opakOwa-
nych lub bez opakowania, objętych: . 
poz. 65 p. l, 2, 3, 4, 5, 6 taryfy celnej (gliny: PQrQela:
nową. (ka'olin) i inne oprócz osobno wymienionych, 
palone, mielone. lub szlamo'w,ane, bauk,syt, łom ce.gla
ny i szamotowy, kreda w kawałkach nieoczylS~czona 
i n ieprulona, gips rodzimy i alabaster w kawałkach 
niepalony, wapno gryzące (niehydrauHczne), dQIQ
mit palony, kreda w kawałkach palona" materjały 
hydr,auliczne spajaiące mielone i nieruierlone, cemen
ty wszelkich nazw oprócz osobno wymienionych 
(portlandzki, naturalny i sztuczny, romański, mi~
szany, żużJ,owy i inne), hydrauLicznę domieszki: puz@ 
zolano, martwica wulkaniczna (trass), ziemia s'anto
ry~owa, żużel ziami,gty, klinkier cemento;wy mamie.,. 
lony, wapno hydrauliczne, glips i alabaster mielony 
niepalony Oil"az palony) i 
poz, 84 p, 1 taryfy celnej [olej ska,lny ciemny nie
oczyszczony (ropa naftowa)];. 
poz, 142 p, 1, 2, 3 taryfy. celnej (żela'ziwo i strul: $ta
re, lane i kute; fragment, ' łom, szmelc, wióry, również 
prasowane opiłki i proszek, stare belki li szyny o dłu-
gości 1 metra i mniej); , . 

c) 1 g;r01~za od lQOO kg. wszystkich towarów 
' nieopak,owanych, niewymienionych w punktach a, bj 

d) 0,50 grosza ·od 100 kg. wszystkich towarów 
opakowanych w całośoi lub częściowo, niewymie
uionych w punktach a, b; 

II. Od towarów nieopakowanych, przywożo
nych i wywó-żonych ,drogą inną niż morską: 

a) 5 groszy od 100Ó kg. towarów -objętych : . 
poz, 79 p, 1, ~, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, 
brunatny, torfowy, cegiełki węglowe (brykiety), wę~ 
giel drz",wny, koks, torf) f 

b) 10 groszy od 1000 ·kg., t,owal'ÓW objętych: 
poz, 66 p, 1 ~aryfycelnej (kamienie polne i 'skalne 
w staiflie naturalnym ; krzemień, granit, bazalt, kwarc 
i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymoC!zko
wa (okrzemkowa) i inne' osobno niewymien~one ka
mienie i ziemie używane w prze'myśle fabrycznym -

" \ 



Nr. 24. Dziennik Ustaw. Pót. 249 250. 439 

ni0obrobione, ,rtiew:l!drobniorte, chociażby wypalo
ne, dolomit surowy} j 
poz. 84 p. 1 taryfy celnej [olej skalny ciemny nie
oBzyszczony (rop"'- naftowa)) i 
poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy m~tiłli{:zne i mine
ralne,żużle, szlamy rudne w stanie rodzimym lub 
wzbol!acone, prażone, w kawałkach, proszku, bry
kietach); 
poz.- 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo - i stal: sta
re, lane i kutej fragment, łom, szmelc, wióry, również 
prasoWane opiłki i proszek, stare belki li sżyny O dłu
gości 1 metra i mniej); 

c) 30 groszy od 1000 kg. towarów, przewożo.
nych w wa,gonach cysternach, objętych: 
poz. 85 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (gazolina (eter ńaHo
wy), 'O ciężarze gatunkowym poniżej 0,750 ; benzyna 
o ciężarze gatunkowym Oj790 i mniejj nafta, oleje 
pędne: gazowy,solarowy, niebieski, zielony; olej pa
rafinowy - wszystko o cięzan:e gatunkowym po
wyżej 0,790 do 0,885 włącznie; oleje smarowe czyste 
o dętarże gatunkowym powyiej 0,885); 

d) 20 groszy od 1000 kg. wszystkich innych to
w.arów nieopakowanych, z wyjątkiem soli wymienio
nej w rozdziale IV; 

III. 5 groszy od 100 kg. wagi brutto towarów 
opak'Owanych w całości lub częściowo, przywożo
nych i wywożonych drogą inną niż morska, z wyjąt
kiem soli wymienionej w rozdziale IV j 

tV. Od soli kuchennej, bydlęcej i chemicznie 
czystej (poz. 33 p. 1 taryfy celnej) wywożonej i przy
Włożonej dro'gą inną niż mors ka, w opakowaniu lub 
bez ,opakow.ania - 5 grosży od 1000 kg.; 

V, 10 6roszy od każdej wywożonej paczki 
p9Qztewej hez"względii na wagę i rodzaj opakowania; 

VI. Końcówki sum opłat statystycz!1ych 
mniejsze niż 5 groszy zaokrągla slię do 5 groszy, 
a wyisze ponad 5 groszy - do 10 groszy. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozponądzenia 
pona:za się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skar
bu, Komunikacj,i oraz Poczt i Telegrafów. 

§ 3. RGz'P-orządżenie .niniejsze wthodzi w ży
cie po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia. Równo
ezesnie tracą moc obowiązującą: 

rozporządzenie Rady Ministrów ź dnia 7" stycz
nia 1925 r l w sprawie opłaty statystycznej od soli ku
ełtennej, byd1ęcej i chemieznie czystej (Dz. U. R. P. 
Nr. 4, poz. 36) ,Oraz rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 maja 1927 r. 0 zmianie brzmienia § 46 roz
p~rzt\dzenia Rady Ministrów z dnia 10 Mstopada 
1921_ r, w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 51! poz. 458). 

Prezes :Rady Ministrów: K. Barlei 

Mii'iistet Sp~aW' Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kietowtiik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Mmister ~omunikacji; , Kiihn 

Mlnbter Poczt i Telegrahhy: Boguś/aw Miedtińshi 

Wf?? - ~-~"t .. . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 21 marca 1929 r. -

o przekazaniu Pa6stwowemu Bankowi Rolnemu li~ 
kwidacji Krajowej Komisji dla Włości rentowych. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezyd~n
ta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o znie
sieniu Tymczasowego Wydziału Samortąt1o,wego We 
Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 40), art. 6 ustawy 
z dnia 10 czerwca: 1921 t. W ptzedmiocie utworzenia 
Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. z r. 1928 
Nr. 93, poz. 830) oraz § 35 f rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej t dnia 14 maja 1924 r. o prze
rachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. 
R. P . ż r. 1925 Nr. 30, pOt. 213) żatządza się co 
następuje: 

§ 1. Pożyczki rentowe , określone w ustawie 
z dnia 17 lutego 1905 r. o tworzeniu włości rento
wych, wydanej dla b . Królestwa Galicji i Lodomerji 
z W~elkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. Ust. 
i Rożp. Kraj. Nr. 40), nie będą więcej udzielane. 

§ 2. Znosi się Krajową Komisję dla Włości 
rentowych utworzonych na mocy ustawy z dnIa l11u
tego 1905 r. o tworzeaiu _ włości rentowych. Prowa
dzenie likwidacji instytucji włoś(;i rentowych powie
rza się Państwowemu Bankuwi Rolnemu odnośnie do 
całego obszaru, dla kt0rego wydana została powoła
na ustawa:. 

Uprawnienia przyznane ustawą z dnia 17 lute
:2:0 1905 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kraj . Nr. 40) b. Sejmowi 
Krajowemu, b . . Wydziałowi Krajowemu i b. Na. 
miestnictwu przechodzą na Okręgowy Urząd Ziem .. 
ski we Lwowie. 

§ 3. Przerachowanie naleinośd rentowych, 
opartych na usta wie z dnia 17 lutego 1905 r . (Dz. 
Ust. i Roz.p. Kraj . Nr. 40) oraz kohwersja listów reri
towyth będą dokonane przez Państwowy Bank R01-
ny, zgodnie z art. 34 or.az art. 12 i rtastępnemi roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dhia 
14 maja 1924 r. o przerachow.aniu zobowiązań pry
watna-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 30, 
poz. 213). 

, § 4. Postanowienia rozporządżenia Rady Mi
nistrów z dnia 26 ,sierpnia 1925 r. o przerachowaniu 
długów rentowych (Dz . U. R. P. Nr. 92, poz . 642) 
uchyla się! o ile te postanowienia dotyczą należno
ści rentowych, o,partych na ustawie z dnia 17 lutego 
1905 r. ó tworzeniu włości rento,wych. 

§ 5, Terminy losowania listów rentowych b~
dą ogłasżane w Monitorze P(j)lskim i Gazecie Lwow
skiej. 

§ 6. Wynagrodzenie za sp~łnienie ctynnoki, 
przekazanych niniejszem rożpotządzeniem Państwo
wemu Bankowi Rolnemuj ustalone zos tanie przez Mi
nistra Reform Rolnych w pbrozumieniu ~ Ministrem 
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