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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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