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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 .. . 

250. 

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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Skarbu i będzie wypłacone z sum corocznie na ten cel 
do budżetu wstawionych. 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozu
mieniu z właściwymi ministrami. 

§ 8. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

P'l"e1zes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

(Dz. U. R. P. Nr. 51, pot. 456), jako też w rozporzą
dzeni.ac h na ich podstawie wydanych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cle z dniem ogłosz enia. 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Sktddkowski 

Minister Spraw WojISkowych: J. Pilsudski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Komunikacji: K iihn 

251. Minister Robót Publicznych: M oraczewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: ~PRAW WE- Minister Skarbu: G. Czechowicz 
WNĘTRZNYCH, SPRAW WOJSKOWYCH, PRZE-
MYSŁU I HADLU, ROLNICTWA, KOMUNIKACJI Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

I ROBóT PUBLICZNYCH 

z dnia 12 stycznia 1929 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy 
i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisa
rzowi Rządu m. stoI. Warszawy niektórych decyzyj. 

Na podstawie .a rt. 118 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej 7. dr..ia 19 s tycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz a dministracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11 , poz. 86) zarządza się co 
następuje: 

§ t. Komisarzowi Rządu m. sto Warszawy 
przekazuje się kompetencje zastrzeżone powIatowym 
władzom administracji ogólnej w następujących usta
wach i r<ozporządzeniach Prezyde nta Rzec zypospoli
tej : w ustawie z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym 
obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 46, 
poz. 458), -- w ustawie z dnia 15 lipca 1925 r. o za-

. kwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P . 

. Nr. 97, poz. 681), -- w ustawie z dnia 13 lipca 1927 r. 
o przywróceniu mocyobowliązującej ustawy z dnia 
22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P . Nr. 37, poz. 246) o za-

- siłkach dla rodzin osób , powołanych na ćwiczenia 
wojskowe, ·oraz o niektórych zmianach w ustawie 
ska:rbowej z dnia 22 marca 1927 r. (Dz. U. R. P . Nr. 30, 
poz. 254) -- (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 604), -- w roz
po-rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 listopada: 1927 r. o obowliązku odstępowania zwie
rząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych 
i rowerów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P . 
Nr. 98, poz. 859), -- w ustawie z dnia 2 kwietnia 
1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz. U. R. P. Nr. 45, 
poz. 311), -- w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 26 sierpni.a 1927 r. o rzec zowych 
świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P . Nr. 79, 
poz. 687), -- w ustawie z dnia 25 lipca 1919 r. o oso
bistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 401) w brzrpieniu rozporządze.nia Prezydenta 
RzeczypospoHtej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie 
zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lip
ca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych 

252. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 lutego 1929 r. 

o przekazaniu niektórym wojewodom uprawnień Mi
nistra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywa

. nia nadzoru nad samorządem terytorjalnym. 

Na podstawie art. 118 r-ozporządze,uia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie dz:iałania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P . Nr. 11, poz. 86) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Wojewodom: białostockiemu, kieleckie
mu, lubelskiemu, łódzkiemu, nowogródzkiemu, po
leskiemu, warszawskiemu, wlileńskiemu i wołyńskie
mu przekazuje się następujące uprawnienia, zastrze
żone dotąd Ministrowi Spraw Węwnętrznych: 

1) zatwierdzanie uchwał sejmików powiato
wych i rad miejskich miast wydzielonych w sprawie 
nabywania nieruchomośd z wyjątkiem wypadków 
podpadających pod działanie rozpor,ządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. Ospo
sobie lokowania funduszów przez osoby prawa pu
blicznego, fundacje ,i osoby niewłasnowolne oraz 
o sposobie lokowania kaucyj, składanych 'z tytułu 
obowiązku publicznegc> (Dz. U. R. P . Nr. 17, poz. 141)j 

2) zatwierdzanie uchwał sejmików powiato
wych, oraz rad miejskich miast wydzielonych w spra
wie pozbywania nieruchomości; 

3) załwie'rdzanie wniosków komisyj likwidacyj
nych, ustalających w razie zmiany granic powiatów 
rozdział majątku i 'obowiązki zainteresowanych po
wiatowych związków komunalnych, z wyjątkiem 
przypadków, w których zrniana granic powiatów po
woduje jednocześnie zmianę granic województwj 




