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RozPofządzenię

Ministra Spraw W ewnętfzny~l1
~ dqi.ą

31 paźqzierni~a 1928 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu
celem wykonania rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 p12rca 1928 r. o zmianie
ustawy z dnia II sierp:!lia 1923 r. o tymczasowem
uregulowaniu finansów l!:omunalnych.
Na podstawi~ art. 7 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospclitej z dnia 22 marp 1928 r. o -:mianie
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 36,
poa. 335) zarządza się co następuje:
do art. art. 1. 2 i 8.
§ l. Ustalone wart. 1 normy, określające udział
gmin wiejskich i powiatoWych ~wiązków komunalnych
w dodatkach do państwowego podatku gruntowego,
oraz ustalone wart. · 2 normy pod ~iału między gminy
wi~i~~~~ i pqwiątowe zwi;:zki kO!1l4palne , pod~tkó:v
dą pgństwow~go podatku przemysłowego, obOWiąZUJą
og ąąi;1 l kwietnia 1928 r.i to w odniesieniu do tych
sum wYmi~!1iQnych dodatków j.<omunalnych, których
ust?W9WY t~n~ią p~iltności pr.,ypada po dpiu 1 kwietnia 1928 r.
dQ ąrt. 3, l1stęp 3, lit. b).
§ 2. Między ' § 9 a § 10 rozporządzenia Il Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. (Dz. U.
R. P. Nr, 31, poz.317) wstślwią się, jako § 9;1, przepis
następujący:
'
,.do art. 13 ustawy.
Jeśli powiatowy związek komunalny nie zamierza
w ~hHlYm rpk\l b«dże to WYl11 pp9rać na swpją rze,"z
opłaty · komunalnej od pism stwierd zających umowę
o przeniesienie własności nierucpofl1o ś ci, położonych
poza qbs::;are!1l gmin miejskich, powinien powiadomić
o tern gmipy wiejskie na swoifl1 obszarze przed dniem
1 listopadą, a to dla umoiliwienia im uchwalenia poboru
tej opłaty pa rzecz swoją oraz uwzględnienia tejże opłaty
w preliminarzach pudżetowych."

§ 3.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

~ycie

Z dniem ogłoszenia.

Minister Sprąw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Minister Skarbu: 6. Czechowicz

39.

65

§ 1. Przy wywozie zagranic~ bekonów i szynek,
wytworzonych na polskim obszarze celnym, może być
przyznany zwrot cła uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały
we dł u g następujących norm:
za 100 kg. bekonu lub szynek, również w op:lkowaniu hermetycznem
•••• ~ •••••••••••••••• zł. ~5.
§ 2. Zwrot cła Z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia uskutecznia się zapOmOcą
kwitów wywozowych, wystawianych każdoraz;owo przez
upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handl4, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okaziciela,
zachowt\jąc ważno-ść na przeciąg 9 miesięcy od daty ich
wystawienia i mogą służyć do uisacza.nia należności
celnych za wszelkie towary sprowadzane Z zagranicy.
w każdym Z urzędów upoważnionych do wystawiania
kwitów.

§ 4. Przepisy wykonawcze do niniejszego rozpowyda Minister Skarbu.

rządzenia

§ 5. Rozporządz;enie niniejsze wchodzi w iycie
5-go dnia po ogłoszeni4.
Minister Skarbu: G. Czechpwiaz
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

4Q.
R~zpEłl'ządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 13 stycznia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu
i Handlu oraz Rolnictwa W sprawie wyzpaczjtnia
ostatecznych kontyngent~w cu~rq pa czaą Q~ l
październi1!:a 1928 r. dQ 30 wrześnią 1929 roku.
Na zasadzie art. 1 i 16 ustawy z ~nia 22 lipca 1925 r.
o uregulowąniu obrotu cukrem na obszar~1! FZeczypospolitej (Da. U. R. p. Nr. 90, poz. 630) ząrz;ągz;ą się
co następl1Je:

§ 1. Na potrzeby ludności na obszarze Rzeczypospolitej wyznacza się na okres czasu od l października
1923 r. do 30 września 1929 r. ostateczny:
a) zasadniczy kontyngent cukru białego w ilości
3.486.310 q.
b) zapasowy kontyngent w ilości 557.810 q takiegoż cukru.

cła przy wywozie bekonów
i szynek.

§ 2. Ostateczny kontyngent zasadniczy tudzież zapasowy będzie rozdzielony zgodnie z postąnowienlami
art. 3 i 11 powyższej ustawy pomiędzy poszczególne cu~
krownie po ukończeąiu przerobu burąków i produkcH
cukru w bieżącej kampanji przez wszystkie cukrownie
położone na obszarze Rzeczypospolitej, najpóiniej zaś
do 31 marca· 1929 r.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy Z dnia 31
lipca 1924 r. w pr2;edmiocie uregulowania stosunków
c~łp'ych (PZ;. U. F.. P. Nr. SOt poz. 777) zarządza się
co następuje:

§ 3. Do czasu dokonania przewidzia nego w paragrafie poprze-dnim rozdziału kontyngentów ostatecznych poszczególne cukrownie będą mogły wypuścić na
rynek wewnętrzny na pocz;~~ sw~go l~ontyngentu ostą-

a:Qj!iPQr~i\(benie Mhlisłrów:
mysłu

i Handlu

ora~

Skarbu, PrzeRolnictwa

z dnia 17 grudnia 1925 r.

w lIprawie zwrotq

