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Dzienn.ik Ustaw. Poz. 344

Nr. 40.

345.

Major

3)

~--------------------------------------------~
cm.

Kolor żółty - sukno
Szeregowi na opasce noszą dystynkcje normalnej wielkości (1). młodsi oficerowie i sztabowi oficerowie - srebrny galon na brzegach opaśki i gwiazdki (3).

345.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A
. z dnia 4 czerwca 1929 r.

W

sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki
żytniej.

•

Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31 ILpca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków
celnych (Dz . U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się
c,onastępu:je:

§ 1. Uchyla się cła wywozowe od żyta i mąki
wobec czego poz. 218 i 219 taryfy celnej wywozowej (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 76, poz. 536)
otrzymują następujące brzmienie:

żytniej,

Pozycja taryfy
celnej

Nazwa

218

żyto

219

mąka żytnia

towaru

•

•

Cło od
100 kg.
zł.
gr.
bez cła
bez cła

gwiazdki (2)

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchod~i w ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa .i Dóbr Państwowych
z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia
cła wywozowego od żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. I
Nr. 4, poz. 22), rozporządzenie Ministrów: Skarbu, i
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 wrze-,
śnia 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy
obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia
1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od
żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 753)
oraz rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu
i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1929 r ..
o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozQowego '
od żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 79).
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minister

Przemysłu

I~nacy

Matuszewski

i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

•
Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

T/oczono z polecenia Ministra

Oszczędności

zł.

Urzędy

462j.i

p

-------------------Cena 25 gr.

N'2 30130.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7
6 zł.

Sptawiedliwości.

i instytucje

Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kaźdego kwartału.

,

państwowe opłacaj.

i

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych urzędów '
p01:ztowych niezwłocznie po otrzymaniu następne~o kolejne~o numeru-

