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306. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: 
SPRAW WOJSKOWYCH, SKARBU, SPRAW WE
WNĘTRZNYCH, KOMUNIKACJI I ROBóT PU-

BLICZNYCH 

z dnia 20 kwietnia 1929 r. 

w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wy
liczonych wart. 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla 
przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych 

(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 329) • . 

Na podstawie ustępu ostatniego art. 2 rozpo
rządzenia Prezydenta Rze czypospolitej z dnia 22 mar7 
ca 1928 ~. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemy
słowych i komunikacyjnych (Dz. U. R. P . Nr. 36, 
poz. 329) zarządza się co następuje: 

§ t. Wykaz przedsiębiorstw, wymienionych 
w pkt. 1 - 18 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg 
dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyj
nych (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 329) uzupełnia się na
stępującemi przedsiębiorstwami : 

a) wytwórnie produktów ropy naftowej i gazu 
ziemnego, 

h) wytwórnie, produkujące materjały elektro
techniczne, telegraficzne, telefoniczne i ra
djowe, 

c) wytwórnie garbników i ekstraktów garba r
ski,ch , 

d) wytwórnie apara tów, przyrządów i materja
łów foto graficznych, 

e) rzeźnie me·chaniczne i chłodnie, eJew at ~ · · y 
zbożowe i piekarnie mechaniczne, 

f) zakłady, przetwar za jące Jen, zak łady, wy
twarzając e tkan iny i nici papierowe oraz 
wytwórnie kocó w, derek i wojłoków wOJ
skowych, 

g) wyhvó rnie materjałów do utrwalania na
wierzchni drogowych , 

h) przesięb ~ or stwa eksploatacji kamieniołomów 
i klinkiernie, 

i) wytwórnie zastę pczych ma terj ałów budowla
nych o własnościach termic znych, 

§ 2. Rozporzą dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosz enia. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Spraw Woj sko wyc h : J. Pilsuc{ski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 19. Matuszewski 

Minister Spraw Wewnętrz nych: Sławoj Składkowski 

Minister Komunikacji : Kiihn 

Minister Robót PubMcznych : M oraczewski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dności N!! 30130. Cena 1 zł. 

OD ADMINISTRACJI: PrenulIlerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
·6 zł. Prenumerate UiSZCL6 należy najpóźniej na 2 tYl!odnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu ni~otrzymania pcszel,ególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzedów 
pocztowych niezwłocznie pe otrzymaniu Das,tępnei!:o kolejnei!:o numeru. ' . . 




