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502. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

Z dnia 3 sierpnia 1929 L 

'W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Aust~ą, Węgrami; Włochami, 
Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywa

telstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6-go kwietnia 1922 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 5 konwencji pomiędzy Austrją, 
Węgrami , Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czec!-lOs1owacją 
w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 L, dokument ratyfikacyjny powyższ ej 
konwencji złożony został w imieniu Polski w dniu 10 czerwca 1929 r . w Rzymie, oraz, że wobec złożenia 
dokumentów ratyfikacyjnych przez Włochy dnia 21 lutego 1924 r. i przez Austrję dnia 8 marca 1924 L, 

konwencja powyższa, zgodnie z jej art. 5 obowiązuje Polskę , WIochy i Austrię od dnia 10 cz,z rwca 1929 r . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

503. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 12 sierpnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wiejskiej Hajnówka w po
wiecie bielskim, województwie białostockiem, prze
pisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczaso
wem uregulowaniu finansów komunalnych, doty-

czących gmin miejskich. 

Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych . (Dz. U. R. P. Nr. 94, po z. 747) zarządza 
się co następuje : 

§ 1. Do gminy wiejskiej Hajnówka w powie
cie bielskim, województwie białostockiem mają za
stosowanie przepisy ustawy z dnia ' 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych, dotyczące gmin miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kiero\ovnik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

504. 
ROZPORZADZENIE MINISTRA SKARBU W PO
ROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HAN
DLU ORAZ MINISTREM SPRAW W t:WNĘTRZ-

NYCH. 

z dnia 7 sierpnia 1929 r. 

w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, pod

pisanej w Helsingiorsie dnia 19 sierpnia 1925 r. 
(Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 75, poz. 656). 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalcza
niu przemytnictwa towarów a lkoholowych . podpi
sanej w He\singforsie dnia .19 sierpnia 1925 r. (Dz. 
U. R. P. z 1927 1". Nr . 62, poz. 543) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Wywóz zagranicę na s tatkach o pojemno- r. 

SCl mniej szej, niż 100 tonn rejestrowych netto, to
warów alkoholowych, wymienionych wart. 1 powo
łanej na wstępie konwencji, jest bezwzględnie za
kazany. Ograniczenie to nie dotyczy statków o na
pędz ie mechanicznym, obsługujących Iinję regu
larną . 

Towary a lk oholowe mogą być wywożone na 
statkach o pojemnośc i od 100 do 500 tonn rejestro
wych netto , zapisanych w polskim lub gdańskim re
jestrze, nieinaczej jak za osobnem transportowem 
pozwoleniem, o ile chodzi o statki polskie - wła
dzy polskiej, a za analogicznem pozwoleniem wła
dzy gdańskiej - o ile chodzi o statki gdańskie . 

Wywóz towarów alkoholowych zagranicę na 
statkach o pojemności od 100 do 500 tonn rejestro
wych netto, narodowości jednego z państw, które 
zawarły wymienioną wyżej konwencję z dnia 19 sierp
nia 1925 r., t zu. Niemiec , Danji , Estonii, Finlandii. 



Nr. 65. Dziennik Ustaw. Poz. 504. 995 

Łotwy, Litwy, Norwegji, Szwecji i Związku Socjali
stycznych Republik Rad, może się odbywać jedynie 
za pozwoleniem, wydanem przez władze kraju ich 
pochodzenia. 

Statki o pojemności 500 i więcej tonn są wolne 
od obowiązku zaopatrywania się w pozwolenia 
transportowe bez względu na ich narodowość. 

§ 2. Przewidziane wyżej w § 1 transportowe 
pozwolenia będą wydawane statkom, pływającym 
pod polską banderą, przez Urząd Morski w Gdyni 
względnie przez Urząd Marynarki Handlowej 
w Gdańsku, na przeciąg lat trzech . 

Integralną częścią takiego pozwolenia jest za
łąc z nik do niego, stanowiący spis zabieranych na 
statek celem wyw ozu towarów alkoholowych, wy
szc zególniający ich rodzaj, ilo ś ć i miejsce przezna
czenia . Spis ten, wypełniony każdorazowo przy wy
wozie pos'zczególnych transportów, winien być pod
pisany przez kapitana statku i wraz z pozwoleniem 
przedłożony urzędGwi celnemu do odprawy celnej. 

Wzór pozw:Jlenia (Nr . 1) , załącznika do pozwo
lenia (Nr. 2) oraz sp isu (Nr . 3) podaje się poniżej. 

§ 3. Pozwolenie transportowe wygasa wraz 
ze zmianą armatora statku. Nie zastępuje ono po
zwoleń na wywóz, względnie przywóz, poszczegól
nych transportów towarów alkoholowych, o ile to 
ostatnie pozwolenie jest wymagane przez obowiązu
jące przepisy. 

§ 4 . . Przy odpr~wie ~elnej ' statków, odJeżdża
jących z towarami alkoholowemi zagranicę,. urząd 
celny poświadcza zgodność spisu (wzór Nr. 3 - ro
dzaj i ilość towarów alkoholOwych) słowami "nała
dowano zgodnie z pozwoleniem", podpisuje je i przy
kłada pieczęć urzędu celnego. Poświadczony w ta
ki sposób spis zwraca się kapitanowi statku. 

Po wypełnieniu wszystkich przewidzianych ni
niejszem rozporządzeniem formalności, udziela urząd 
celny statkom, zabierającym towary alkoholowe, po
zwolenia na odjazd. 

§ 5. Urząd celny prowadzi ewidencję statków 
wy'wożących towary alkoholowe zagranicę na pod
stawie pozwoleń transportowych, oznaczając w księ
dze ewidencyjnej nazwę statku, datę każdorazowej 
odprawy celnej, numer deklaracji wywozowej, nu
mer i datę pozwolenia transportowego oraz władzę, 
która go wydała . 

Przy ponownem nadejściu do portu wziętego 
w ewidencję statku, urząd celny żąda od kapitana 
przedstawienia dowodu dostarczenia ,poprzedniego 
ładunku do miejsca przeznaczenia w postaci spisu, po
świadczo'nego przez władzę kraju przeznaczenia. 
W miejsce takiego poświadc z enia może być przed
stawiony inny dowód wystarczający, o ile poprzed
ni ładunek był dostarczony do kraju , który nie przy
stąpił do powołanej na wstępie konwencji z dnia 
11 9 sierpnia 1925 r. 

W wypadkach przywozu towarów alkoholo
wych do polskiego obszaru celnego na podstawie 
pozwoleń transportowych, urząd celny poświadcza 
na pozwoleniu lub osobnych dokumentach doń do
łączonych wyładowanie towarów stemplem "wyła
dowano prawidłowo" w sposób przewidz.ianv w § 4. 

§ 6. Kontrola statków w ramach niniejszego 
rozporządzenia w pasie wodnym o szerokości 12 mil 
morskich od brzegu należy do obowiązków straży 
granicznej. Jeżeli statek, podejrzany o zajmowanie 
'Się przemytnictwem, spotkany będzie w tym pasie 
i podczas pościgu wymknie się poza ten pas, straż 
graniczna .ma prawo zatrzymać taki statek również 
poza granicą tegoż pasa. 

O ile sprawdzenie ładunku towarów alkoholo
wych oraz dokumentów statku wyk,aże znamiona 
przemytu, straż graniczna zatrzymuje taki statek 
1 odprowadza donajbliższego urzędu celnego, który 
postępuje ze statkiem w myśl postanowień niniej
szego rozporządzenia . 

§ 7. Przewóz towarów alkoholowych drogą 
morską między Polską a W. M. Gdańskiem może się 
odbywać na statkach wszelkiej pojemn o ści, w spo
sób przewidziany w umowie polsko - gdańskiej z dnia 
24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 16, 
poz. 139). 

§ 8. Naruszenie postanowień konwencji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, pod
pisanej w Helsin'gforsie dnia 19 sierpnia 1925 r., jak 
też wydanych w myśl tej konwencji postanowień ni
niejszego rozporządzenia wykonawczegó ulega uka
ranilł weciług zasad ustawy karnej skarbowej z dnia 
2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R . P. Nr. 105, poz. 609), 
jako naruszenie przepisów o obrocie towarowym 
z zagranicą (art. 1 pkt. 1 oraz art. 45 i nast. wy-
mieriionej ustawy). " . 

W razie st,wierd~onego nadużycia, na wniosek 
urzędu celnego transportowe pozwolenie może być 
cofn : ę te . 

§ 9. O ile statek, przewożący towary alkoho
lowe, bez względu na jego rozmiar , zmuszony jest 
:koniecznością postoju żawinąć do portu ratownicze
go, aby uratować od niebezpieczeństwa siebie, ładu
nek i osoby, znajdujące się na pokładzie, natenczas 
nie będzie ponosił żadnych kosztów, ani nie będzie 

. narażony na żadne uciążliwości z powodu ładunku , 
z wyjątkiem niezbędnych kosztów nadzoru. Nie od
nosi się to jednak do wypadków, gdy ładunek stat
'ku stanowi w rozumieniu konwencji z dnia 19 sierp
nia 1925 r. przemyt towarów alkoholowych. 

§ 10. Postanowienia niniejszego rozporządze
'nia nie mają zastosowania do towarów alkoholowych, 
stanowiących części zapasów, utrzymywanych na po
kładzie statku, który je przewozi, lub należących do 
osób podróżujących lub zatrudnionych na pokładzie 
tegoż statku, o ile ilość tych napojów nie pr zekracza 
1loś·ci potrzebnej w ciągu podróży i o ile są one za
deklarowane urzędowi celnemu. 

Także postanowienia te nie dotyczą i drobnych 
ilości napojów alkoholowych, zabieranych przez uda
iących się na polów morski rybaków, o ile ilości te . 
nie przekraczają 1/2 litra na każdą osobę załogi łodzi 
rybackiej lub takiegoż kutra . 

§ 11. Niniejsze rozpórządzenie wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatusZt?wski 
Minister Przemysłu i Handlu: E, Kwiatkowski 
Minister Spraw Wewnętrznych' Sławoj Skladkowski 
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Urząd Morski w Gdyni 

lub Urząd Marynarki Handlowej w Gdańsku. 

Pozwolenie transportowe ~r •............................ 

na wywóz towarów alkoholowych zagranIcę drogą 
morską • . 

Wzór Nr. 1 dę § 2 rozp. Min. Skarbu w porozumieniu 
z Min. Przęm . i Bandlu oraz Min. Spraw Wewn. z dnia 7 sierp
nia 1929 r. (poz. 504). 

Service Maritime a Gdynia 

ou Service de la MarineMarchande a Gdańsk (Dan
big). 

Autorisation oUicieIle Nr •........................... 

pennettant l'exportation a l'etrangęr des Qlarehandi
ses alcQoliques par navires. 

. Pozostającemu pod banderą Rzecz-ypospolitejPol- Par la presente Je navire 
skiej statkowi .. • ~ ~ 

'. • • Ił 
(noJn du navire)l 

(pazwą statku) 

o pojemności 
(słQwnie) 

~ tonnrejesuowych netto', 

o nąpędliie mElchąniCt~nym 

ną.le~~cęmu dQ a.rmatQra 

.. i 

~ 

l ~ 
.~ 

'~:i 

l :. , 

. , 

... ,~ 

~.: 

.. 

zezwala się nime]szem wywóz towarów alkoho
lowy~lI +.~~rąnięę drQg~mor~ką, w terminie ao dnia 

~ 19. ~ ·roku. 

Uwag i: 

1) Pozwolenie Dl'01e]SZe będzie ważne li tylko 
po każdorazowem własnoręcznem podpisa
niu przez kapitana statku spisu towarów al
k.oholowych, które mają być wywiezione na 
s\atku zagnnicę. 

2) Pozwolenie niniejsze nie może zą.stępowa~, 
w żadnym bądź razie. zaświądczeni'jl na 
wwóz względnię wywóz towarów alkoho
lowych, w razie, gąyby obowiązujące prlZę
pisy wymagały uzyskan,ia takieg.o zaśw~rad
czenia. 

:n W razie nadużycia pozw.olenie niniejs.~e mo
że być cofnięte. 

Warsza, Wa, dnia 192 

Podpis 

L. S. 

jaugeallił . . . 
(e~ tQutęs leŁtres) 

,. ' tonneaux registre net, a propulsion 

mecanique de 

appartenant a l'all'mateur 

!'1st a.uterisę d' eXf)ol'ter a l' etrflngęr des marchąnqisęs 
aleooIiquęs par veię fUaritime dan~ lę delai finissaQf 

'le 19 

Remarques: 

1) La presen,te autorisation ne sera valahle que 
moyennant signature du Cilpitąine d4 navire 
apposee de sa propre main sur la specifica
tion indiquant le,s marchandises aleooliq4es 
a transporter, chaque fois que celles-ci de
vront etpe exportees ci l' etranger sur le ,n8.
vire. 

2) La presęnte autorisation ne peut ąuaune
fRent suastituer le permis d'imper-tation ou 
d' exportatiEln des marcnandises alcooHques, 
daus le eas ElU les dispositions en vigueąr 
ex-igeraient ees permis. 

3) En eas d'a!ms.la presante autarisaHąn pe,t 
efra reHree. 

Vą;fsovię, llł 192 

Sigłiee par 

L. S. 
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Wzór Nr. 2 do § 2 rozp. Min. Skarbu w porOZumieniU 
z Min. Przem. i Handlu oraz Min. Spraw Wewn. z dnia 7 sier
pnia 1929 r. (poz. 504). 

(Strona tytulowa). 

Urząd Morski w Gdyni 

lua Urząd Marynarki Halldlowej w Gdańsku. 

Załąc:ttilk 

II 

Seryice Maritime fi. GdynLa 

au Seryice de la Marine Marchande a Gdańsk (Dan
tzig); 

Antiue 

a 1'autorisatioll .officielIe No 'do pozwalenia trarispórtowego Nr. 

Wydanego w dniu 192 .( li r. ac,cordee le 192 

Urząd Morski w Gdyni 
przez -Urząd - MarynarhlHandc--Io-w-e-j-w---'G==-d--:-a-n-' s---:-k-u---

Je Seryice Maritime fi. Gdynia 
par le Seryice de la Marine Marchande ci. Gdańsk 

statkowi na au nayire . . Iui perme-
(nazwa statku) 

wywóź zag:ranicę, drogą morską, towarów alkoho

lbwych. 

u wag i: 

1) Spisy towarów alkoholowych (w ilości pięć
dziesięciu egzemplarzy, kolejno numerowa
nych i ,przypieczętowanych do niniejsźego za
łącznika},-nie mogą być od niniejszej stro
ny tytułowej odrywane, a wszelk ie ew~ntu
alne poprawki, wprowadzone do wyszcze
gólnionych w spisie towarów alkoholoWych, 
winny być (wyjaśnione) zaznaczone w ru
bryce "Uwagi", znajdującej się w spisie 
istwiet-dźotie podpisem kapitana statku. 

2) W razie wyczerpania SplS0W, nowy załącz
nik zostanie wydany eksp orterowi, po doko
naniu przez niego żwrotu uprzednio otrzy
manego wraz ze wszystkiemi odnośnemi 
spisami. 

(nom du navire) 

ttant l' exportation ci. l' etranger des marchandises al

tooliques par V,OLe maritime. 

Remarques: 

1) Les feuilles de specification des marchandi
ses alcoolique's (au nombre de cinquante 
pieces successivement numerotees et scel
lees a la presente annexeJ n.e peuvent ehe 
detachees du present feuilIet du titre et 
toutes modiHcatiollls eventuelles qui pour
raient etre apportees aux man:handises 
alcooliques indiquees sur ces feuiHe s de 
,specification, doivent etre signalees dans 
la colonne "ObsetvaHons", qui y figure et 
attestees par la signature du capitaine du 
naVlre. 

2) En casd' ep~isement des feuilles de specifi
cation une nouveIle annexe sera accordee 
au chargeur lorsąue celui-ci aura retourne 
la precedent e par lui obtenue, accompagnee 
de tautes les sphcifications y afferenŁes. 

W I1rszaWRj dnia 192 " r. Varsovie, ie .. 
. Podpis Signee par 

L. S L. S 
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Spis Nr. 

Wzór Nr. 3 do § 2 rozp. Mili. Skarbu w porozumieni u 
z Min. Przem. i Handlu oraz M,n. Spraw Wewn. z dnia 7 sier
pn ia 1929 r . (poz. 504). 

Specification Nr. 

Dnia 
z portu w 

19 r. zabrałem A la date duo 
de. 

19 . dans le port 
en. 

(naz wa portu) 
w na pokład statku 

(nazwa państwa) 
, pod banderą 

(nazwa statku) 
Rzeczx,pospolitej Polskiej, pozostającego pod moją 
komenaą, niżej wyszczególnione towary alkoholowe . 

L p. Rodzaj towaru alkoholowf!go 
Numero 

Naturę des o marchandises alcooliques d'ordre 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ogółem 

Au totał 

celem przewozu ich do portu przeznaczenia ' o 

(nazwa portu) 

w 
(pańs iwo przeznaczenia) 

Wyżej wyszczególnione towary zobowiązuję się do
starczyć do miejsca przeznaczenia, zgodnie z obo
wiązującemi tam przepisami. 

. .. . dnia 19 • 
(Port załadowania)' 

Podpis 
Kapitana statku 

(Miejsce poświadczenia Urzędu Celnego) 

L S. 

u. C. 

Poświadczenie władzy kompetentnej portu przez na
czema; 

Niniejszem stwierdza się, że towary alkoho
lowe, w porcie 
zostały prawidłowo wyładowane. 

(nom du port) (pay s) 

j' ai pris ci bord du na Vlre . 
(nom du navire) 

du pavilion de la Republique de Pol ogne, et se 
troLIvant sous mon comman dement, les marcha n
dis es alcooliques ci - de ssous enoncees. 

Ilość litrów U wag i 

Nombre des litres Observations 

(słownie .............. lit,ów) l 
(en toutes lettres ...... litres) 

dans le but de les importer dans le port de destina
tion de 

(nom du port) 

en 
(pays de de ,tina tion) 

Je m'engage ił livrer le s marchandises ci-dessus 
denommees au lieu de de stination, conformement' 
aux disposi tions qui y sont en vigueur. 

. , le 19 
(Port de so rlie) 

Signee par 
Ca pilai ne du na vire 

(A tlestation du Bureau des Douanes) 

L S. 

Bureau des Douanes 

Attestation des autorites competentes du port de 
destination; 

par la presente nous attestons que les 
marcha·ndises alcolilliques indiquees plus 
haut ont ele regulierement dechargees dans 
le port de 

Dnia 19 , r. Le 19 , • , 

Podpis; Signee par 

L S. L S. 

Władzy po rtu przeznaczenia. des autorites du port de destina tion. 




