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ROZPORZf\DZENIR MINISTRÓW:

Poz.:

28B-Skarbu z dnia 2 stycznia 1929 r. wy dane w porozumieniu z Ministrem Prz err ;ysłu i Handlu
o ustaleniu ceny sprzed aż n e j ~: pir y tLJ s u bezwodne",o do cc!ów n a pędow yc h .
289-Skarbu z dnia 3 kwi etnia 1929 r. w sprawi e zmian y wyjaś ni e:'l uzupełniając yc h tar y fę celną .
29C -Skarbu z dnia 9 kwietnia 1929 r. o częśc i o w e j zmianie rozpor ządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r.
w spraw ie r uchu samo chodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną R zeczypospolitej Polskiej.
291-Pracy i Opiek i Spo łeczne j z dnia 11 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem
Spraw We vn1 ętrz n y ch w sprawi e ustanow ienia opiekunów społecznych i sposobu wykonywania
przez n' ch obo w iązków .
292-Spraw W e w n ęt r z n y ch z dnia 11 kwi etnia 1929 r. o utworzeniu gminy wiej skiej Zalesie w · powie cie pr zemyskim , województwie lwowskiem.
293- Rc ;orm R oln ych wydane w porozumi eniu z Ministrem Robót Publicznych i M.ini strem Skarbu
z dnia 16 k wietnia 192 9 r. w spraw ie wyk oilania ro z porz ~ d z eni a Prezyden ta R zeczy pospo litej
o przepro wadza niu meljoracj i prz y doko nywanej przez urz ę d y ziemski e przehudo wie ustro ju roln ego
2:)4-R eb!';n Roln ych z dni a 16 k Vł i e l:1ia 1929 r. wyd ane w poro zum ie niu z Ministrami Skarbu i Ro lnict .v a o p omocy kr edy towe j na m el jo racje, przepro wa d ;~a n e prz y d okon ywane j przez urzędy
ziem skie prze hu do wie ustroju roln ego
295-Re io rm Rol nyc h z dnia 16 kw ietnia 1929 r. w sprawie sposobu pobierania opIat za prace meljorac yjne do kon y wane prz y przebudowie ustroju roln ego .
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289.

ROZPORZĄDZE~IE MINISTRA SKARBU

ROZPORZĄ D ZE::: IE

z dnia 2 stycznia 1929 r.

MINISTRA SKARBU

z dnia 3 kwie,tnia 1929 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.
Na mocy art. 21 us t. 2 rozporządzenia Pre zy denta Rzecz ypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spi'r ytusowym (D z. U. R. P. Nr, 32, poz . 289)
zarządza się co następuj e:

§ 1. Cenę spirytusu bezwodnego do
pędowych wraz ze środkami skażającem i
w wysokości 48 zł. za lhl. 100".
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495

celów naustala się

§ 2. Rozporząd zen ie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister Przemysłu i Handlu: E . Kwiatkowski·

ży

w sprawie zmiany

wyjaśnień uzupełniających

taryfę ce lną.

Na podstawie art. 6 usta,wy z dnia 311i,pca
1924 r. w przedmiocie uregulowa'nia stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) tud ?ież ustępu
2 art. 1 ronporządzenia Minist rów: Skarbu oraz ['rzem ysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie
celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) zarządzam
co na s tępuje :

§ 1. Wyjaśnienia do pozycji 228 ta.ryfy celnej
wywozowej, ~awarte w załąc zniku do rozporządze
nia Mini stra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w sprawie wyjaśnień uzupdniających tar-yfę celną (Dz. U.
R. P. Nr. 5 1, poz. 304), za miast dotychczasowego
(Dz. U. R. P . z 1926 r. Nr. 84, poz. 471) otrzymują
nast ~pujące brzmie,nie:
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Dzie'nnik Ustaw. Poz. 289 i 290.

Przez dłużyce i kł'ody, wymienione w pozycji
228 taryfy celnej wywoz owej, należyroz\.Jmieć nieobrol;>i'o ne pnie drzew (strzały) w całych długościach
łub ich części nie krótsze niż dwa (2) m. przy drzewie liścia, stem i trzy (3) m. przy drzewie iglcistem
oraz grubości dwad~ieścia (20) cm. i wyżej w cienkim końcu.
,
Przy długościa'ch do ośmiu (8) m. włącznie pnie
takie lub ich części otrzymują nazwę kłód; przy dłu
g,ościa'ch większych na = ywaj ą
się
dłużycam i .
A Wlięc kł'ody i dłużyc'e są to nazwy ha'ndlowe drewna użytkowego w stanie surowym, różniącego się od
siebie t)"lko dług,ością. Dłużyce i kłody byw ają zazwyczaj nieokorowane lub ,okorowane na czerwono
(bez ,obnażania drewna); w wypadkach wyjątkowych
są one o'korowane na czysto.
Od dłużyc i kłód podle ga jących cłu wywozowemu, ja'ko drewno użytkowe w stanie surowym, należy odróżniać te sortymenty drewna, kt6re będąc
również w stanie okrągłym i posiadając wymiar1'
w niektórych wypadkach identyczne zp.rz y jętemi
dla kłód i dłużyc , są jednak ze względu na specjalny
rodzaj obróbki dos,t .osowane do szczególnych potrzeb rynku i wtem stad jum obrobienia: używwne bywa:ją jako produkty końc o we , wskutek czego nie mogą być uważane za sur,owiec drz ewny, podl e ga jący
daI.szej obróbce, t. j. za dłużyce li kłody, podlegające
opłacie cła wywozowego.
Specjalne ,sortymern ty drewna, wolne od cła
przy wywozie, .otrzymują osobne naz'w y i dla uni·
knięcia nieporozumień przy dokonywaniu odpraw
wywozowych podaje się p o niżej opis i cha,r akterystyczne cechy tych, w olnych od cła wywoz,owego,
sortymentów dre'w na'.
1) K.opalniaki są to cienkie sortymenty sosnowe, j'odłowe, świerkowe i dębowe o gruboś'ci p oniżej
dwudziestu (20) cm. w cienkim końcu, czysto (t. j.
z kornple.tTIem zdjęciem kory i łyka), półczysto (t. j.
z paz'Olstawie'niem części kory i łyka) lub na czerwono okorowane na całej po,wierzchni i długości do
ośmiu (8) m.
2) Słupy telegra.Hczne i telefoniczne. Są to
cienkie sortymenty sosnowe, jodłowe, świerkowe
i dębowe o średnicy do dwudziestu (20) cm. w cienkim końcu, czysto lub półc zys.to okorowane, zazwyczaj z sęków gładko ocz yszczo,ne i długości od siedmiu i ,Pół (7,5) m. do dW1!-nastu (12) m.

r

Wszelkie inne niż wymienione powyżej w pp.
1 - 4 ' sortymenty drewna iglwstego i liścias,teg,o
o wymiarach, podanych dla kłód i dłużyc, podlegają
opłacie cła wywozowego.
Natomias,t wszelkie sortymenty drewna:, które
nie mogą być zaliczone do dłużyc i kłód (np. drewTh.o
opałowe, prupierówka świerkowa i jodłowa okrągla
kowa i szczapowa, żerdzie i temu podobne) lub nie
są wymienione w 'obowiązującej taryfie jako podlegające opłacie cłay.'yw'oz'owego, są wolne od opłaty
tego cła.
Wymiary ,dług,ości mierzą się w metrach (m)
i dziesiętnych metra, wymia'ry grubości - w centymetrach (cm) i dziesiętnych centymetra; grubość
mierzy się zawsze bez kory.
Prrzy wymierzaniu drewna dopuszc'za się pewne odstęps:twlO od powyżej wymienionych rozmiarów
(tolerancję), wynoszące jeden (1) cm. w grubości
drewna i dziesięć (lO) cm. w długości, o ile ilość
sztuk, przekraczających wymiary wskazane nie przenosi 10% całego ładunku.
Przy mierzeniu średnicy ,drewna okrągłego należy wymierzyć największą i najmniejszą średnicę
prostopadle do siebie i jako średnicę miar{)dajną
wziąć średnią arytmetyczną z tych dwóch pomiarów.
Np. jeżeli średnica największa jest 21 cm., ś'rednica
najmniej sza 18,6 cm., to średnica miar'o dajna będzie
(21
18,6) : 2 = 19,8 cm. Jeż eli przytem otrzymuje
się liczbę ułamkową, to ilależy zaokrąglić ją do całych centymetrów przez odrzucenie cyfr dziesięt
nych od 1 do 4 i doda,n ie jednego centymetra dla
cyfr dziesiętnych 5 i więcej. Np. w poprzednim przykładzie śre,dnica drewna dla taryfikacji wy.nosić bę
dzie 20 cm.

+

§ 2. R,o"porządzenie niniejsze wchodzi w ży
oie oZlterna,s tego dnia po ogłoszeniu. Jednocześnie
traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra
Skarbu z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany
wyjaśnień uzupełniających taryfę celną (Dz. U. R. P.
Nr. 84, poz. 471).
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
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3) Słupy do przewodów elektrycznych. Są to
sortymenty SOSnOwej jodłowe i świerkowe o średni
cy do dwudzies,t u czterech (24) cm. - w cienkim
końcu, czysto (do białego drzewa) oko~owane, zazwyczaj z sęków gładko oc.zyszczone i dłuższe rtiż
dwanaście (12) m.
Słupy te powinny być zupełnie
proste; w każdym razie największa strzałka krzy·
wizny nie powinna przekraczać 1/3 śre dnicy , mierzonej w poł.owie długości. słupa:.

o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, moto..
cyklowego i rowerowego pr!ez granicę celną
Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Klocki belgijskie. Jest to sortyment dębo
wy, okotowany lub ni.e, o długości od dwóch i s~eściu
dziesiętnych (2,6) m. do dwóch i ośmiu dz i esiętnych
(2 8) rn.. i o średnicy ód dwudziestu pięciu (25) 00
trzydziestu trzech (33) cm. w cienkim końel1.

, Na podstawie art. 10 p. 12 i art. 21 rozporzą
dzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu
o taryfie celnej z dn ia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U.
R . P. Nr. 51, poz. 314) oraz art. 3 ustawy z dnia
26 w,rześnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 762)
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Nr. 30.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dlllia 9 kwietnia 1929 r.

/

