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Załącznik 1. 

ZAśWIADCZENIE. 

Starosta powiatowy, grodzki, Prezydent miasta 
w 

(Imię i nazwisko) 
Lekarz urzędowy powiatu 
Lekarz sanitarny magistratu m. 
Kontroler artykułów żywności magistratu m. 

(gminy .) 
Dozorca sanitarny magistratu 

(gminy .) 

'jest upowazmony w myśl postanowień ust. 1 art. 10 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) do 
spełniania czynności, określonych wart. 18, 19 i 20 
ust. 2 tego rozporządzenia. 

u wag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydrukowana treść art. 10 ust . 1 i art. 18, 19, 20 ust. 2. 

Załączl\ik 2. 

Starosta powiatowy, grodzki, Prezydent miasta 

ZAŚWIADCZENIE. 

P . (imię i nazwisko) 
powołany do pełnienia obowiązków kontrolera arty-
kułów żywności i przedmiotów użytku w . .. ... . , 
jest upoważniony na zasadzie : świadectwa z ukoń
czenia kursu przeszkolenia w Państwowej Szkole 
Higjeny (w Państwowym Zakładzie badania żywnoś-
ci i przedmiotów użytku w . .. .... . ), 
(zaświadczenia o zdanym egzaminie z kursu przeszko
lenia , zaświadczenia o odbytej praktyce w zakresie 
kontroli żylwności w Państwowym Zakładzie bada-
nia żywności w .. .. .. z wynikiem dobrym)-do 

'spełniania w myśl postanowień ust . 2 art. 17 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
marca 1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 36, ,poz . 343) czyn
't1ości, określonych wart. 18, 19 i 20 ust. 2 tego roz
porządzenia. 

Zaświadczenie to jest ważne do dnia ...... . 

Uwag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydrukowana treść art. 17 ust. 2 i art. 18, 19 j 20 ust 2. 

Załącznik 3. 

ZAŚWIADCZENIE. 

Wojewoda w .......... . . 
(Komisarz Rządu m. st. Warszawy) 

P . (imię i nazwisko) 
funkcjonarjusz Państwowego Zakładu badania żywno-
śc i i przedmiotów użytku w . . ... .... . . , jest 
upoważniony w myśl postanowień ust. 5 art. 11 ro z
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z cłnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R . 'P. Nr. 36, poz. 343) ' do 
spełniania czynności, określonych wart. 18, 19, 20 
ust. 2 tego rozporządzenia. 

Uwag a: 

Na stronie odwrotnej powyższego zaświadczenia winna 
być wydr uko wana tre ść art. 11 ust. 5, ar t. 18, 19, 20 ust. 2. 

496. 

ROZPQRZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 31 lipca 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich: Wiązowna, Oku
niew, Wawer i Marki w powiecie i województwie 

warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrzesma 
1922 r . w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworz enia gmin wiejskich na obszarze b. za
iborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P , Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co na's,tępuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Okuniew wyłącza się 
miejscowości: Rembertów z poligonem artyleryjskim, 
Magenta, Zygmuntów, Karolówka, Grzybowa, Zie
~ona, Mokry Ług, Groszówka i Wesoła z Wolą Grzy
bowską i wymienione miejscowości włącza się do 
gminy wiejskiej Wawer. 

§ 2. Z gminy wiej'skiej Wiązowna wyłącza się 
miejscowości: Długa Kościelna, Kazimierów, kolon
ię Klin pod Okuniewem, Halinów, folwark Skruda, 
Zastawie, kolonję Ziemia za koleją, kolonję Ziemia 
pod JózeHnem, Nowiny, Cisie, Gęsiin, Krzewina, 
Desna, Grabina, Józefin, Hipolitów, Królewskie 
Bagno, Konik Nowy, Konik , Stary, Żwirówka i wy
mienione miejscowości włącza się do gminy wiejskiej 
Okuniew. 

§ 3. Z gminy wiejskiej Wawer wyłącza się 
miejscowości: wieś Żwir, wieś Żór'awka wraz z osa
dą Krowa i włącza się je do gminy wiejskiej Oku
niew. 
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§ 4. Z gminy wiejs'kiej - Wawer wyłącza się 
miejscowość': Ząbki, zakład leczniczy dla umysło,wo 
chorych w rewnicy orCliZ lasy państwowe położo
tle ' na te~ytorjum DtQwnicy i Ząbek i włącza się j,e 
do gminy wie,jski~j Marki. 

, § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem 1 k.wietflla. 1930 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

'491. 

ROZPORZĄOŻENIE MINISTRA SKARBU 

'z dnia 12 sie:rpnia 1929 r. 

IW sprawie, dodatkowego cennika detalicznej sprze-
daży importowanych wyrobów tytoniowych. 

; Nfi poqstąwie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 
1 ozerw<:a 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. 
:P. Nr. 47, poz .. 409) zarządzam ,co nalstępuje: 

§ 1. Ustanawia .się ńastępujący cennik do
datkowy de:talicznej sprzeda,ży ,imporitowanych wy,
:robów tytoniowych: I 

\ . 
I 

Cygara taryfy wyrobów importowanych: 
i 

Cena z a: 
li F i r m a Nazwa cygar 

11 szt. ...l 25 szt . 
--

1. Suerdieęk & Co 
Bahia . . Ouro 'de Cuba . zł. 42,50 1,70 

. 2. 
" 

Prima Dona . . " 42,50 1,70 

; 8 2. Sprzedaż wymienionych w § 1 cyga~ od-
l>yW&Ć, się będzie w miClirę posiadanychzapwsów. 
'-

§ 3. Rozporządzenie ninie.jsze wchodzi w ży
o.ie ~ dniilm ogłoszen.ia,. 

K.ierownik MjQister$twa Skarbu: l~nacy Matuszew$kl 

498 • . 

. ROZl>ORZĄ. DZtNIE MINISTRA SKARI3Uz_?RZE

. ' MY$LtJ i IlANDLU ORAZ ROLNICTw A 

z dnia 14 s'ierpnia 1929 r. 

Vi sprawie wyznAczenia prowjzoryczdych kontyn
:"ientów ćillktU na tZ83 od 1 pat,dziernika 1929 t. do 
.. 30 \vt'2eśńi. 1930 t. 

z rozporządzeniem z ,dnia 17 grudnia 1925 r. (Dz. U. 
R. P. z 1926 r. Nr. 6, poz. 32) zarządza się co nastę
puje : 

§ 1. Na potrzeby ludności na obszarze Rze~ 
czypospolitej na okres czasu od 1 października 
1,929 r. do 30 września 1930 r. wyznacza się prowi .. 
zoryczny: ' 

a} za·sadniczy kontyngent cukru białego w iloś
ci 3.596.137 q., 

h} zapaso'wy kontyngent W ilości 251.730 q. 

§ 2. Prowizoryczny kontyngent zasadniczy 
tudzież zapasowy rozdziela się zgodnie z postano .. 
wieniem art. 3 powyższej ustawy p01lliędzy po
szczególne cukrownie, zamierzające produkować cu':' 
kier wkam!panii 1929/30, prQPorcjonalnie do ich 
przewidywanęj produkc-ji w sposób podany w przy
ległym załączniku. 

§ 3. Kto posiada w dniu 30 września 1929 r. 
poza cukrowniami zapas cukru, wyno-izący wię~ej 
niż 100 q ., obowiązany jest donie~ę o tem wła$ci
fwemu oddziałowi kontroli skarbowej w czasie dó 
15 października 1929 r. pisemnie, w 2 egzempla
rzach, p'odą.jąc: ' : 

a} swe imię i nazwisko względnie firmę, 
b} ilość cukru w kwintalach,! miejsce przecho

wania i gatune,k tegoż ,(rafinada, biały kry
ształ, żółty cukier) , 

c) czyją własność cukier stanowi, odkąd leży 
na składzie i z której cukrowni pochodzi, 

d} na jaki cel cukier' jest przeznaczony. 

§ 4. Kto po 30 września 1929 r. otrzyma 
transport cukru, wysłany z magazynu przed . 1 paź
dziernika 1929 r., a suma zapasu znajdującego się na 
składzie wraz z ilością otrzymaną z transportu prze'
kroczy 100 q . ma o tern donieść w trzy dni po Qtrzy. 
manill transportu w sposób powyżej wskazany. . 

Obowiązek wymieniony w §§ 3 i 4 ciąży rÓW-
nież na wolnych składach cukru. ' 

§ 5. Kontrola Skarbowa obowiązana jest ze", 
brać doniesienia o zapasach cukru, sprawdzić, czy 
i o ile są zgodne z prawdą, ą. na~tępnie jeden egzem
plarz opatrzony datą (;głosz~nia ;zwrócić pQ$ią:d4l:
c;i';owi cukru, a drugi przedłożyć do 20~go paździer
nika 19,29 r. , w drodze przepisanej M<inisterstwll 
Skarbu . 

§ 6. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w ży
cie z <lniem 3O-tym września 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Sk,arbu: Ignacy Matuuewski 

Minister Pnemysłui Handlu: E. Kwiatkowski 
. Na. zasadzie ~rt 1j.16 ustawy z dllia 22 lipca 

' 192~ t. OJt. U. R. P. Nr. 90,pbz. 630) tudzież zgodnie ' Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 




