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339. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 marca 1929 r. 

w sprawie podziału wojewódzkiego prawa odpędu 
pomiędzy gorzelnie rolnicze. 

Na podstawie art. 96 rozporzą dzen.ia Prezyden
ta R zeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o mono
polu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) za
rządzam co nas tępuje : 

§ 1. 1) W celu otrzymania wymiaru prawa od
pędu na każde trzechlecie, poczynając od kampanji 
1930;31 r ., przedsiębiorc a gorzelni obowiązany jest 
wnieść do władzy skarbowej II ins tancji za pośredni
ctwem władzy skarbowej I ins t al'J. c ji odpowiednie po
danie najpóźniej do dnia 1 hpca roku poprzedza j ą
cego nowe trzechlecie. Do p odania tego przedsię 
biorca ~orzelni roln iczej dołącza: 

a) wy, tawiony przez właściwe władze w ykaz 
obszaru ziemi ornej, łąk i . pastwisk gospo
dar,stwa połączonego z gorzelnią, przyczem 
za gospodarstwo p ołączone z gorzelnią 
uznaje się obszary gruntów, położone w p ro
mieniu 10 km. od gorzelni i należące do jej 
właściciela. Na terenach, nie p OIs iada j ących 
hipotek, wykazy obszaru gruntów potwier
dzają władze skarbowe I instancji; 

b) wykaz produkcji gorzelni w ostatnich tr zech 
kampan jach ; 

c) dane co do rozmiaró w gorzelni ; 
d) dane co do odJ e ,:! ł ', śc i od najbLiższ ej stacji 

kole jowej ; • . . . , 
e) da ne co do odległośc i od większego miasta 

lub ośrodka przemysłowego; 
f) dane co do odległości od cukrowni; 

g) dane co do odległośoi od krochmalni; 
h) dane co do obszaru uprawy ziemniaków 

w ostatniem trzechleciu. 
2) P owierzchnie należy podawać w hektarach , 

odległości - w kilometrach, przyczem należy wy
szczególnić ile kilometrów wyno si odlegb:;ć szosą , 
bruk,iem, lub kolejką dojazdową a ile polną drogą. 

3) P odania należy składać na drukach , który ch 
dostarczać będą urzędy skarbowe akcyz i mono
polów. 

§ 2. Podziału wojewódzkiego prawa odpędu 
pomiędzy poszczególne gorzelnie dokonywająwła
'clze skarbowe II inst anc ji według instrukcji, ogłoszo
nej vi załączniku do niniejsz ligo rozporządzenia . 

§ 3. 1) Obliczoną według instrukcji wysokość 
prawa odpędu dla poszczególnych gorzelni władze 
skarbowe II ,instancji , przedstawiają do zaopinjowa 
nia komisji złożonej z 5 członków , powołanych przez 
prezesa Izby Skarbowej w porozumieniu z organiza
cjami gorzelni r olniczych i przemysłowych, o ile or
ganizacje te dzjałają na terenie danego województwa. 

2) P o wysłuchaniu komisji władze skarbowe 
II instancji . mogą zmienić poszczególnym gorze lniom 
określone dla nich prawo odpędu w granicach 20% 

prawa odpędu każdej gor zelni, jednak zmiany te mo
gą się odbywać jedynie w granicac h wyznaczonego 
w województwie prawa odpędu osobno dla gorzelni 
rolniczych, osobno dla gorzelni przemysłowych . 

3) P o ostatecznem ustaleniu prawa odpędu dla 
poszczególnych gorzelni, w ła d ze skarbowe II instan
cji w prZ';p isanym terminie zawia.damiają każdą go
rzelnię o wysokośc i wyznaczonego jej prawa. oC:pędu 
na każdą kampanję danego trzechiecia i przesyłają 
niezwłocznie wykaz usku tecznione go podziału 
w 2 egzemplarzach wraz z całym operatem oraz pro
tokółem kom isj i do Dyrekcji Państwowego Monopo
lu Spirytusowego. 

§ 4. P rzeciwko wymia rowi prawa odpędu słu
ży prze ds i ę oiorcy w ciągu 4 tygodni od da ty otrzy
mania za wiadomien.ia o wysokoś ci odp~du odwoła 
nie do Ministra Skarbu, który orze ka osta tecznie. 

§ 5. Rozp orządzen i e niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosz enia z tern, że zasady podziału pra 
wa oduędu , podane w załączniku do niniej szego roz 
p orządze nia , ohowiązywać będą od dnia 1 wrześ nia 
1930 r . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Załącznik do rozp, Min. Skarbu 
z dni a 19 marca 1929 r. (po z. 339), 

INSTRUKCJA 

o sposobie podziału wojewódzkiego prawa odpędu 
pomiędzy poszczególne gorze lnie rolnicze. 

W obrębie k ażd ego wojcv/ództwa władza skar
bowa II instancj i przeprcnvadza poe.ział odpędu po
'między uprawnione gorzelnie według następujących 
zasad: 

a) 40% pra wa odpędu dzieli się pomiędzy go 
r zelnie w st osunku do sumy hekta rów ziemi ornej, 
łąk i pas twisk g0 3pod a. rstw połączonyćh z gorzelnia
mi, przyczem do obszaru ziemi ornej dodaje się ob
szar łąk i pastwisk w wysokości, nieprzekraczające j 
30% obszaru ziemi ornej każdego gosp odarstwa. 

b) 10% - w stosun!nl do sumy przeciętnego, 
rzeczywistego odpę du wszystkich gorzelni danego 
województwa w ostatniem trzechleciu, wyrażonej 
w hektolitrach 100" spirytusu. 

Uwaga: Jeżel i gorzelnia: była czynna przez 
dwie lub jedną k ampanję, przyjmuje się przeciętny 
odpę d dwóch kampanij względnie odpęd jednej kam
panji. Jeżeli gorzelnia nie była czynna w ostatniem 
trzechle ciu, przyjmuje się przeciętny kontyngent za
kupu gorzelni danego wojewód ztwa w ostatniej 
kampanji. 

c) 5 % - w st osun ku do rozmiarów wszystkich 
gorzelni danego województwa , wyrażo nych w sumie 
geometrycznej pojemności ka dzi fermentacyjnych 
tych gor zelni według stanu w kampanji 1924/25 r. 
O iJe gorze lnia w k ampall ji 1924/25 r. nie była czynna 

Aub nie i stni ała, należy przyj ąć po'jemn ość kadzi fe r
mentac:yj nych, ustaloną w pierwszym po kampanj i 
1924/25: r, protokóle weryfikacyjnym gorzelni; 

-( 
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d) . 15% - w ~tosunku do sumy odległości w ki
:lometrach poszczególnych gorz,elni danego woje
wództwa od najbliższ ej towarowej stacji kolei żelaz
nej normalno-torowej, przyczem 1 kilometr szosy, 

. bruku lub kolejki dojazdo wej (wąskotorowe j ) przyj
,muje się za 1 km., zaś jeden kilometr polnej drogi 
przyjmuje si ę za 2 km.; 

e) 10% - w stosunku do sumy odległości w ki
, lometrach poszczególnych gorzelni danego woje
'wództwa od większego miasta lub ośrodka przemy

. słowego. Do obLczenia przyjmuje się odl egłość naj
.wy.że j do 30 kilometrów od miasta, l,iczącego ponad 
20000 mieszkańców, lub ośrodka przemysłoweg o. 
Odległość ponad 30 km. przyjmuje się za 30 km. 
-Drogi boczne oblicza się podwójnie jak w punkcie d) . 
Dla ustalenia liczby mieszkańców miarodaj ne s ą da
ne powszechnego spisu l 'uclności, dokonanego przez 
Główny Urząd Statystyczny w 1921 roku, lub ewen
tualnie później sze urzędowe spisy lokalne; 

f) 5% - w stosunku do sumy odległośc i w ki
'10metrach poszczególnych gorzelni danego v/ojewódz-
· twa od najbliższych cukrowni zdolnych do ruchu. 
Do obliczenia przyjmuje się odległość najwyźej 50 km. 
dla każdej gorzelni i cukrowni; odległość ponad 
5::> km. przyjmuje się za 50 km.; 

g) 5% - w stosunku do sumy odległości w ki
lometrach poszczególnych gorzelni danego woje
wództwa od krochmalni zdolnej do ruchu ,i do prze
r~biania obcych ziemniaków. Najwyższą odległość 
przyjmuje się jak w punkcie fl . 

Uwaga : O ile oddalenie wszystkich poszcze
gólnych gorzelni danego województwa od najbliż sze j 
cukrow:li lub krochmalni przekracza 50 km., czynni
ków tych wogóle nie bierze się pod uwagę i prze
znaczone na ten cel ilośc i prawa odpędu dzieli się 
w stosunku do prawa odpędu poszczególnych go
rzelni, obliczonego bez uwz?, l ędnienia jednego lub 
o bydwóch powyższych czynników. 

· h) 10% - w stosunku do jakości gleby. Do 
obliczenia przyjmuje się przeciętny obszar uprawy 
ziemniaków w ostatniem trzechleciu w każdem go
spodar,stw:ie połąc zonem z g orzelnią. Obszar ten wi
nien być ustalony w hektarach , o ile możności na pod
stawie ksiąg danego majątku i poświadczony przez 
władze administracyjne lub władze skarbowe I in
stancji. Przypadające na ten czynnik wojewódzkie 
prawo odpędu d~ieli się w stosunku do sumy hekta
rów obszaru plantacji ziemniaków we wszystkich ma
jątkach połączonych z gorzelniami w danem woje
wództwie. 

Uwaga: 1) W raz,ie zmniejszenia się w ciągu 
ostatniego trzechlecia ogólnego obszaru majątku p o-
łączonego z gorz elnią wskutek parcelacji, lub czę 
ściowego wyzbycia się, powodującego zmniejszenie 

' się plantacji ziemniaków, należy przyjmować do obIi
' czenia jedynie przeciętny zmnie jszony obszar plan-
tacji ziemniaków; 

2) w razie niemożności ustalenia za dany rok 
obszaru plantacji ziemniaków, lub VI razie uzasadnio
nej wątpliwości - należy przyjąć dla danego ma-

· jątku obszar plantacji ziemniaków w takim stosunku 
do ogólnego obszaru z,iemi ornej tego majątku, w ja
kim pozostają do siebie obszar uprawv:~iemniaków 
wi:zystkich razem majątków 2orzelnic :c ,c h i ogólny 

ohszar ziemi ornej tych majątków w danem woje
wództwie. Łąk i pastwisk w tern obliqeniu · nie 
uwzglę dnia' się. 

W powyższy sposób otrzymuje się dla każdego 
z czynników stały współczynnik jednostkowy, ozna
czający ilość hektolitrów prawa odpędu przypadają
cą : na 1 ha obszaru ziemi ornej (ptmkt a); na 1 hl 
przeciętnego odpędu w ostatniem trzechleciu (punkt 
b); na 1 hl poj emności kadzi fermentacyjnych (punkt 
c) ; na 1 km. odległości od stacji kolejowej ('punkt d); 
i t . d . Mnotąc liczby wyrażające dane dla każde j go
rzelni (obszar ziemi ornej , przeciętny odpęd, pojem
ność kadzi fermentacyjnych, odległość od stacji kole
jowej i t. d.) przez odpowiedni współczynnik otrzy
muje się czę ś ć prawa odpędu gorzelni, odpowiadającą 
danemu czynnikowi. Otrzymane dla każdej gorzelni 
ilości hektolitrów 100" składają się w sumie na pr~
wo odpędu tej gorzelni. 

Ponieważ prawo odpędu gorzelni rolniczej nie 
może przekraczać 1600 hl 100°, przeto wypadające 
z obliczenia nadwyżki ponad 1600 hl należy podzie
lić pomiędzy pozostałe gorzelnie w stosunku do ich 
prawa odpędu . 

Gdyby dla niektórych gorzelni wypadło z obli
czenia prawo odpędu mniejsze, aniżeli 300 hl, naten
czas z ewentualnych nadwyżek pona d 1600 hl należy 
przedewszystkiem uzupełnić to prawo odpędu do 
300 hl. O ile nadwyżek takich niema lub ich nie wy
starcza, należy' pro>porcjonalnie zmniejszyć prawo od
pędu pozos tałych gorzelni. 

Do przydziału minimum 300 hl jest uprawniona 
każda gorzelnia , o ile uprawia ziemniaki w ilości 
wystarczającej do wyprodukowania 300 hl 100° spi
rytusu. W razie wątpli'w' ości należy postąpić w myśl 
§ 84 r o zporządze nia Ministra Skarbu z dnia 7 lute
go 1928 r. (Dz . U . R. P . Nr: 60, poz. 556) . 

340. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA · 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

w sprawie z",~rotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczo
nego polerowanego oraz produktów ryżowych. 

Na podstaw ie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r: o uregulowaniu stosun~ów celnych 
(Dz. U. R P . Nr. 80, po z. 777) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Przy wywozie zagranicę ryżu wyłuszczo
nego polerowanego, mąki ryżowej wszelki ch gatun
ków. grysi ku oraz pudru ryżowego zezwala s ię ·na 
zwrot cła uiszczonego za sprowadzony z zagranicy 
ryż wyłuskany lecz w błonce , według następującej 
normy : 
za 100 kg. ryżu wyłuszczonego polerowa
nego, mąki ryżowej wszelkich gatunków, 
grysiku oraz pudru ryżowe~o Zł. 0.56 




