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38! 

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 uregu
lowaniu 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 kwiet
nia 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«dżetoWYl11 pp9rać na swpją rze,"z 
opłaty · komunalnej od pism stwierdzających umowę 
o przeniesienie własności nierucpofl1oś 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. 

a:Qj!iPQr~i\(benie Mhlisłrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu ora~ Rolnictwa 

z dnia 17 grudnia 1925 r. 

w lIprawie zwrotq cła przy wywozie bekonów 
i szynek. 

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: 

§ 1. Przy wywozie zagranic~ bekonów i szynek, 
wytworzonych na polskim obszarze celnym, może być 
przyznany zwrot cła uiszczonego za sprowadzone z za
granicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały 
według następujących norm: 
za 100 kg. bekonu lub szynek, również w op:lko-
waniu hermetycznem •••• ~ •••••••••••••••• zł. ~5. 

§ 2. Zwrot cła Z tytułu wymienionego w § 1 ni
niejszego rozporządzenia uskutecznia się zapOmOcą 
kwitów wywozowych, wystawianych każdoraz;owo przez 
upoważnione do tego urzędy celne na podstawie za
świadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handl4, po stwier
dzeniu 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 rozpo
rządzenia wyda Minister Skarbu. 

§ 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! FZeczy
pospolitej (Da. U. R. p. Nr. 90, poz. 630) ząrz;ągz;ą się 
co następl1Je: 

§ 1. Na potrzeby ludności na obszarze Rzeczy
pospolitej 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 ta
kiegoż cukru. 

§ 2. Ostateczny kontyngent zasadniczy tudzież za
pasowy 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. 

§ 3. Do czasu dokonania przewidzia nego w pa
ragrafie poprze-dnim rozdziału kontyngentów ostatecz
nych poszczególne cukrownie będą mogły wypuścić na 
rynek wewnętrzny na pocz;~~ sw~go l~ontyngentu ostą-
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tecznego do 90 % ich prowizoryczne,go kontyngentu za
sadniczego, określonego na bieżący okres w załączniku 
do rozporządzmi2. z dnia 13 sierpnia 1928 r. (Dz. U . RP. 
Nr. 78, poz. 693), j ednakże nie powyżej 48 % własnej 
produkcj i rzeczywiste j względnie określonej w wyka
zie wedle stanu z dnia 31 grudni~ 1928 r. stosownie 
do postanowienia § .9 , ust ęp 2 rozporządzenia z dnia 17 
grudnia 1925 r. (Dz. U. R P. z r. 1926 Nr. 6, poz. 32). 

§ 4. Cukrownie, które całko'7icic zakol'J.czyły kam
panj ę, mogą przed dokonaniem .. ~:zdziału ostatecznego 
kontyngentu wywozić cukier zagr<m i cę ponad normę 
okreś loną w § 16 rozporządzenia z dni.; 17 grudnia 1925 
roku (Dz. U. R P. z r. 1926 Nr. 6, poz. 32) jedynie za 
zgodą M iniste rstwa Skarbu. 

§ 5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 
Minister Przemysłu i H andlu : E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

41. 

Rozporządzenie 
Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 29 grudnia 1928 r. 

o przedmiocie egzaminu z prawa dla kandydatów 
na stanowiska rzeczników patentowych. 

Na zasadzie art. 241 ust. 2 punkt a) i ust. 3 rozpo
rzadzenia Pre::yden ta RzeczYPosj:olitej z dnia 22 marca 
1928 r. o ochronie wym lazków, wzorów i znaków to
warowych (D z. U. R P. Nr. 39, poz. 384) zarządzam 
co następuje; 

§ 1. Przedmiot egzaminu z prawa dla kandydatów 
na stanowiska rzec:ników patentowych obejmuie: 

l) ogólną zn2jomość zasad ustawy konstytucyjnej 
oraz ustroju i zakr: su działania władz i urzędów pań
stwowych i samorządowych; 

2) ogólną znajomość postanowień obowiązującego 
w Rzeczypospoli te j Polskiej prawa cywilnego i handlo
wego o dziedziczeniu, kupnie i sprzedaży, cesji, spółce, 
pełnomocn ictwie, zastawie, przedawnieniu, firmie handlo
wej i rejestrze handlowym ; 

3) znajomoś ć przepisów o opłatach stemplowych; 
4) dokładną znajomość prawodawstwa krajowego 

w dzi edzinie ochrony własnośc i przemy: lowej ; 
5) znaj omość pe,s tanowień obowiąz :ljących Rzecz

pospolitą Pol ską tr:lktatów międzyp,111s twowych, do
tyczących ochrony włas ności przemy~;łcwej ; 

6) znajomość najważniejszych postanowień ustaw 
zagranicznych z dzied:::111Y ochrC' ny własności przemy
słovve j , ze szczególnem ".lwzględn ieniem ustaw obowiązują
cych w Al~ blji, AUj trji, Czechosłowacji, Francj i, Niem-

czech, Rosji (Z. S. R R), Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz w Wolne m Mieście Gdańsku. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minis ter Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

42. 

Rozporządzenie 
Ministra Przemyslu i Handlu ' 

z dnia 8 stycznia 1929 r. 

w sprawie wskazania dodatkowego pisma dla obo
wiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek 

akcyjnych. 

Na podstawie art. 27 i 178 prawa o spółkach akcyj
nych (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. - Dz. U. R P. Nr. 39, poz. 383) 
zarządzam co następuje; 

§ L Obowiązkowe ogłoszenia, od spółek akcyjnych 
pochodzące, winny być drukowane również i w czasopi
śmie (tygodniku) "Przemysł i H,l11 de1 " , wydawanem 
przez Minislerstwo Przemysłu i Handlu przy współ
udziale Ministerstw; Skarbu, Rolnictwa oraz Komuni
kacji. 

§ 2. Ro::porz:;dzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i H andlu: E.' Kwiatkowski 

43. 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 stycznia 1929 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Mini
strów z dnia 20 grudnia 1928 1'. W sprawie warun
ków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych 
oraz komandytowo-akcy jnych do działalności na 

obszarze Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 5 punkt b) rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sprawie wydawania D ziennika Ustaw Rzeczypospoli
tej Polskiej (Dz. U . R P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) pro
stuje się w § 18 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 
20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia 
zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-ak
cyjnych do dz i ałalności na obszarze Rzeczypospolitej 
(Dz. U. R P . N r. 103, poz. 919) wyrazy "paragrafy 
3-18" na: "paragrafy 3-15". 

Prezes Rady M1l1istrów: K. Bartel 
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OD AL t/. JNISTRACJJ: Prenumerata Dz. U , R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urz-:dy i instytucje państwowe opłacai, 
6 zł. fren ll u ,erale u i szczać n/ileży najpóżniej na 2 tY20dnie przed rozpocz,ciem każdel!O kwartalu. 




