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14 maja 1924 roku w sprawie zmian w ustawi e z dnia 
10 czerw a 1921 roku w przedmiocie utworzenia 
Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P . Nr. 43, 
poz. 450) oraz z dnia 22 marca 1928 rok,u w sprawie 
zmian w ustroju Państwowego Banku' Rolneg.o (Dz . 
U. R. P . Nr. 38, poz. 356) zarządza się co na,stępuje : 

§ 1. W ust. 1 § 75 Statutu Państwowego Ban
ku Rolnego, ogłosz·onego jako z'ałącznik do rozporzą
dzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 11 czerwca 
1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 584) po wyra
zach : "usta,lanej przez tegoż Ministra" - dodaje się 
zdanie następujące: "Minister Reform Rolnych mo
że na wniosek Preze,sa Banku upoważnić do udziału 
w posiedzeniach Dyrekcji z głosem stanowczym tych 
wicedyrektorów Banku, którzy zastępują nieohec
nych dyrektorów" . 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minist~ Reform Rolnych: Witold Sfaniewicz 

Kierownik Ministerstwa Skarbu :' Ignacy Matuszewski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

518. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 5 wrzeŚnia 1929 r. 

w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. 

Na podstawie art. 1 punkt i) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje : 

§ 1. Pozycja 3 p. 1 a) taryfy celnej z dnia 
26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) 
otrzymuje brzmienie podane niżej, przyczem stawka 
celna rozumie się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. 
U. R. P . z r. 1928 Nr. 26, poz. 241): 
Pozycja taryfy 

celnej 

3 

Nazwa towaru 

Mąka, kasza, słód, groch 
polerowany: 

1) mąka: 
a) żytnia 

Cło od 100 kg. 
złotych 

16,50 

§ 2. Przesyłki mąki żytniej, nadane do bez
pośredniego przywozu do polskiego obszaru celne
go najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia , będą clone w ciągu 7 dni po 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia we
dług dotychczas obowiązującej stawki. 

§ 3. Rozporządzenie niIlJiejsze wchodzi w ży
de drugiego dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matus.zewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

519, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 11 września 1929 r. 

w sprawie utworzen'ia ekspozytur celnych na lotni
skach: w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r . w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Tworzy się na lotnisku w Katowicach 
ekspozyturę urzędu celnego w Katowicach, na lot
nisku w Krakowie - ekspozyturę urzędu celnego 
w Krakowie, za ś na lotnisku w P oznan.iu - ekspo
zyturę urzędu celnego w Pozn.aniu . 

§ 2. Do zakresu działania tych ekspozytur 
należy : odprawa podróżnych i ich bagażu, przyjmo
wanie i przekazywanie przesyłek zagranicznych 
w komunikacji lo tniczej oraz ostateczna odprawa 
celna przesyłek lotniczych t.ak w przywozie jak 
i w wywozie. 

§ 3. Rozporządzenie niniej'sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

KierownikMinisterstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

520. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 września 1929 r. 

w sprawie zmiany cen soli jadalnej. 

Na zasadzie· §§ 4 i 22 rozpor.ządzenia Prezy
denta Rzeczyposp01itej z dnia 30 grudnia 1924 . r. 
o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży so
li na obszarze całej R zeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. R. P . Nr. 117, poz . 1043) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zmienia s ię ceny detalicznej sprzedaży 
soli jadalnej , określone w § 2 rozporządzenia z dnia 
19 lutego 1925 r. (Dz . U. R. P. Nr. 19, poz. 142) 
w brzmieniu nadanem § 1 rozporządzenia z dnia 
21 listopada 1927 r . (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 930) 
z 34 zł na 35 zł za 100 kg. soli warzonki i białej soli 
kamiennej wraz z opakowaniem ·o·raz z 24 zł na 25 zł 
za 100 kg. szarej soli kamiennej wraz z opakowaniem. 

Do powyższych cen soli, ,sprzedawanej w oz
dobnych ·opakowaniach kartonowych po 1 kg. 
względnie po Y. kg. , będzie się doliczać na koszty 
opakowania 10 zł na 100 kg. przy opakowaniu po 
1 kg. oraz 15 zł na 100 kg. przy opakowaniu po 
y. kg. s'oli. 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 października 1929 r . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy M afuszewski 




