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521. 

ROZPORZĄD ENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 23 września 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie komunalnego podatku od towarów przywożo

nych drogamI żelaznemi. 

Na podsJtawie ustępu 1 art. 12 oraz art. 77 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P . 
Nr. 94, poz. 747) zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 9 rozporz<\!dzenia II Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 31, poz. 317), zmieniony częśdowo roz
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
20 października 1924 r. (Dz.U. R. P. Nr. 94, poz. 875) 
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 4 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, 
poz. 111), w brzmieniu, nadanem mu rozporządze
niem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 wrześ
nia 1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 759), ' otrzymuje 
brzmienie na:stępujące: 

"Ustala się następujące normy poda,tku od to
warów, przywożonych drogami żelaznemi normalno
torowemi ,do miast , które przed dniem 1 lipca 1923 r . 
uzyskały zatwierdzenie statutów o poborze samoiS't
nych podatków 'Od towarów przywożonych lub wy
wożonych: 

I. a) dla gminy m. si. Wa:rszawy podatek nie 
moźe przekroczyć kolejowej opłaty przewo
zowej za odległość 25 klm.; 

b) dla gmin m. m.: Łodzi, Lwowa i Krakowa 
podatek nie może przewyższać kolejowej 
opłaty przewozowej za odległość 15 klm.; 

c) dla pozostałych uprawnionych gmin miej
skich podatek nie może przenosić kolejo
wej opłaty przewozowej za odległość 10 klm. 

W wypadku, gdy taryfy nie przewidują wy
szczególnionej pod a) i b) stawki za odległo,ść 25 
i 15 kl~. - podatek nie może przekroczyć dla gmin 
wymienionych w tych punktach opłaty przewozowej 
za 20 wz.ględnie 10 klm. 

Przy przesyłkach jednostkowych zwyczajnych 
i pośpiesznych, za które opłata przewozowa oblicza 
się według sztuki, a nie według wagi, podatek dla 
wszystkich upnwnionych gmin miejskich nie może 
przekroczyć: 

1) za konie ,i bydło roga"te rosłe .- 2 zł. od 
sztuki, 

2) za mne zwierzęta - 50 groszy od sztuki. 
II. Podatek od towarów, przywożonych z od

ległości nie dalszej niż 50 klm. dla wsz)'l!>tkich upraw
nionych gmin miejskiich nie może przewyższać poło
wy kolejowej 'opłaty przewozowej za @dległość 
5 klm. W wypadku, gdy taryfy nie przewidują staw
ki za taką odległość - maksymalny wymiar podat
ku nie mo'że wynieść więcej niż trzecią część 'Opłaty 
przewozowej za odległość 10 klm. 

Nadto dla wymienionych w punkcie I pod po
zycją a) a. b) gmin miejskich podatek ·od towarów, 
przywożonych z odległości od 50 do 200 klm., nie 

może przewyższać opłaty przewozowej za odległość 
10 klm. 

III. Podatek od towarów, przywożonych 
w drobnych przesyłkach o wadze do 20 kilogramów 
nie może przewyższać dla wszystkich uprawnionych 
gmin miejskich połowy kolejowej opłaJty przewozo
wej za odległość 5 klm. W wypadku, gdy taryfy nie 
przewidują stawki za taką odległość - maksymalny 
wymiar podatku nie mo'że wynieść więcej niż trze
cią część opłaty przewozowej za odległość 10 klm. 

IV. Od towarów poniżej wymienionych poda
tek dla wszystkich uprawnionych gmin miejskich nie 
może przewyższać połowy opłaty przewozowej za 
odległość 5 klm. względnie w wypadku, gdy taryfy 
nie przewidują 'stawki za taką odległość, trzecią 
część opłaty przewozowej za odległość 10 klm. 

1) budulec drzewny nie'obrobiony, drzewo ce-
lulozowe i 'osikowe, 

2) cegły i da'chówki, 
3) cement, 
4) drzewo opałowe, 
5) jaja, • 
6) kamienie, minerały surowe zgruha 'Obro-

bione, 
7) karpina, 
8) ryż surowy, kasza kraj'owa, gIToch i otręby, 
9) kości surowe, 

10) kwa1s siarkowy i SOlIny, sól glauberska, 
11) masa dr'zewna i celuloza, :budulec obro-

biony, 
12) masa kamienna, 
13) melasa, 
14) mleko i jego prze,twory (nabiał), 
15) nawozy sztuczne i naturalne ora,z fosf'o~ty, 
16) odpadki skór i obrzynki do 4 cm. Slzero-

kości, 
17) papa dachowa, 
18) pasza, trawa, siano, ,słoma, plewy, 
19) piasek, żwir i glina, 
20) rudy, żużle, szlaka, wypałki pirytowe, 
21) smoła węglowa sur'owa i preparowana oraz 

gudron, 
22) szkło tłuczone, 
23) szmelc, 
24) szmaty, 
25) w,apień, do-lomit palone oraz wapno, 
26) zboże w ziarnie, mąka zbożowa, chleb i su-

chary z chleba, . 
27) ziemniaki świeże, jarzyny, warzywa, bura

ki cukrowe oraz wytłoki bUł"aczane, 
28) zwierzęta i ptactwo domowe żywe, 
29) żelazo ,surowe (surówka), żelazo wakowa

ne i odlewy z żelaza, stal w blokach i walcowana, 
30) kaolina, siarka i soda, sprowadzane dla wy

r'obu ultramaryny. 
V. Przez kolejową opłatę przewozową, słu~ 

żącą z,a podstawę do wymiaru podatku, należy rozu
mieć jedynie 'Opłatę za przewóz wraz z opłatą stacyj
ną, wliczoną do opłaty przewozowej, z wyłączeniem 
zatem wszelkich innych opłat, oraz aopła"t, przewi
dzianych w obowiązujących w Polsce taryfach to
warowych kolei żelaznych. W szczególno,ści nie 
stwarzają podstaw do zwiększonego wymiaru po
datku opłaty i dopłaty kolejowe, przewidziane za 
przewó,z w wagonach krytych, za lekkość i prze-
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strzenność towarów, za użycie wagonów specjal
nych, za dostarczenie przyborów i środków ochr on
nych, za wszelkie czynności dodatkowe kolei , za 

\ " przewozy w obrębie tej samej stacji taryfowej, za 
nadanie prze syłki pośpiesznej na pociągi pasażer
skie , za rriezgodną z rzeczywisto ścią deklarację to
waru ,or·az inne opłaty i dopłaty poza pierwotną 
i niepowiększoną stawką przewozową. 

Podatkowi od towarów przywożonych nie pod
legają towary przywożone w przesyłkach ekspreso
wych, bagażowych i pocztowych tudzież towary 
przewożone "transito" . 

Za towary przewożone "transito " uważać na
leży : 

1) towary, przechodzące przez s ta cję kolejo
wą, położoną w obrębie miasta, w przesyłkach skie
.Towanych do innych stacyj przeznaczenia, leżących 
poza obrębem miasta i oznaczonych w listach prze
wozowych, 

2) towary, przychodzące w przesyłkach kole
jowych ,do stacji , leżącej w obrębie mias ta, ja ko do 
stacji przeładunku lub stacji przęznaczenia, lecz na
stępnie , z wykorzystaniem składu, lub bez wykorzy
stania go, odsyłane koleją do innych stacyj, leżą
,cych poza ,obrębem miasta bądź bezpośrednio z tej 
samej stacji drogą kolejową , bądź pośrednio - dro
gą kołową do innej stacji, leżącej w obrębie miasta, 
a stąd drogą kolejową. Przytem od takich towarów 
uprawnione gminy mO'gą pobierać podatek, o ile list 
przewozowy przesyłki tych towarów został na stacji 
przybycia wykupiony, a towar nie został bezzwłocz
nie na tej stacji nadany ponownie , lecz został wy
ładowany i oddany na s kład kolejowy lub prywat
ny, albo wywieziony do miasta. Pobraną w ten spo
sób sumę podatku należy jednak zwrócić w całoś ci 
lub W części , po przedłożeniu w okresie mies ię cz
nym przez odbiorcę pierwotnej przesyłki - dowo
dów, iż towary w całoś ci lub c zę ś ci uległy na je
dnej ze stacyj, połO'ż onych w obrębie miasta ponow
nemu nadaniu do innych stacyj, położonych poza ob
rębem miasta, 

3) towary, przybywające na stację , położoną 
w obrębie miasta w przesyłkach, s kierowanych 
względnie przeekspedjowanych i przeładowywanych 
niezwłocznie, z przeznaczeniem na bocznice kolejo
we, do punktów odbiorczych, położonych na t ych 
bocznicach poza obrębem miasta ." 

§ 2. Prawo poboru podatku od towarów, 
przywożonych drogami żelaznemi wąskotorO'wemi 
(dojazdowemi) w gminach miejskich , które podatek 
ten pobierały w roku 1929/30, wygasa w dniu 31 mar
'ca 1930 L , z wyjątkiem gmin miej skich, nieleżą'cych 
przy linji normalnotorowej i czerpiących podatek 
wyłącznie z towarów przywożonych kolejami wąsko-

torowemi, które to gminyl pobierać mogą oznaczony 
wyżej podatek i po dniu ,31 marca 1930 r . według za
Isad niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1929 r . 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 

522. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 sierpnia 1929 r. 

w sprawie złożenia przez Brazylję i Węgry dokumen
tów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumie
nia o utworzeniu w Paryżu międzynarodowego urzę
du dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu 

dnia 25-go stycznia 1924 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości , zgodnie 
z komunikatami Rządu Francuskiego z dnia 25-go 
lutego i 15-go marca 1929 L, że dokumenty ratyfika
cyjne międzynarodowego porozumienia o utworzeniu 
w Paryżu międzynarodowego urzędu dla zwalcza
nia epizootij , podpisanego w Paryżu 25 stycznia 
1924 r. (Dz. U. R. P . z roku 1925 NL 108, poz. 767), 
złożone zostały w archiwach Rządu Francuskiego: 

przez Rząd Brazylij ski w dniu 14 grudnia 1928 r. 
przez Rząd Węgierski w dniu 2 marca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

523. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 s ierpnia 1929 L 

W sprawie złożenia przez Królestwo Serbów, Chor
watów i Słoweńców dokumentu ratyfikacyjnego mię
dzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania han
dlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 ma-

ja 1910 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 17 maja 
1929 r., że w dniu 12 kwietnia 1929 L złożony został 
w archiwach Rządu Francuskiego w imieniu Rządu 
Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców doku
ment ratyfikacyjny, dotyczący międzynarodowej 
konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, 
podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r . (Dz. U. R. 
P . z 1922 r. Nr. 87, poz. 783) . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł . Urzędy i instytucje państwowe opłacAją 
6 zł. Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdel10 kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszc7.ególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwiocznie po otrzymaniu następnejfo kolejnei/o numeru. 




