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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 
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§ 2. Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 
niniejszego rozporządzenia uskutecznia się zapomo
cą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazo
wo przez upoważnione do tego urzędy celne na pod
$taWlie zaświadczeń związków eksportowych, po 
stwierdzeniu wywozu towaru zagranicę. 

§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, 
zachowqiąc ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty 
ich wysŁawienia i mogą służyć do uiszczenia należ
ności celnych za wszelkie towary sprowadzane z za
granicy w każdym z urzędów, upoważnionych do 
wystawiania kwitów. 

§ 4. Wykazy związków eksportowych. upra
wnionych do wydaw4nia powyżej wymienionych za
świadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
j ogłasza ,ne w Dzienniku Urzędowym "Monitor 
Polski". 

§ 5. Przepisy wykonawcze do niniejszego rO;1:
porządzenia wyda Ministe r Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie S-go dnia po ogłoszeniu i obowiązuje aż do odwo
łania. Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Mini
strów: Skarbu. Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 3 września ł 928 r. {Dz. U. R. P . Nr. 82, poz. 728). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Nżezabytowski 

341. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 maja 1929 r. 

zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
30 marca 1929 r. w sprawie poboru w okresie od 
1 ltwi,e~nja .929 r. 40 31 m~rca 1930 r. nadzwycza j
nego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat 

slemplowych. 

Na zasadzie art. 10 i 12 ustawy skarbowej 2 dnia 
2S marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 

31 marca: 1930 r. (Dz. U. R. P. ~r. 20, poz. 183) za- : 
r.ządzam co następuje: . 

§ 1. Nadzwyczajny 10% dodatek do niektó
rych podatków i opłat stemplowych, ustano'wiony 
rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 marca 
1929 r . (Dz. U. R. P . Nr. 26, poz. 272) nie będzie po
bierany do ,podatku o.d kapitałów i rent uiszczanego 
poczynając od 1 lipca 1929 r. 

Należności z tytułu podatku od kapitałów i rent, 
które w dniu 30 czerwca 1929 r . będą stanowiły za
le głość, zostaną pobrane po 30 czerwca 1929 r. łącz
nie z nadzwyczajnym 10%-owym dodatktiem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatJ.lszewskź 

342. 

ROZPORZĄPZENIE MINISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 24 maja 1929 r. 

w sprawie zniesienią. Powiatowego UrzędJ,1 Ziem
skiego w Turku. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 roku o zakresie działania Ministra R~form 
Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich 
(Dz. U. R P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co ną.
stępuje: 

§ 1. Znosi się Powiatowy Urząd Ziemski w 
Turku. 

§ 2. Wb,cza się powiat turecki do wła,śclwP
ści terytorjalnej Powiatow,ego Urzędu Ziemskiego 
w Kole. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchqdzi \f ży
de z dniem 1 lipca 1929 r. 

Minister Reform Rolnych: Wito/ej. St.ani,ewicz 
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