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Ministerstwo Komunikacji, w ciągu dwóch ty
godni od dnia otrzymania podania, winno powia do
mić wspomnianą wyżej władzę, czy teren wyhrany 
pod lotnisko prowizoryczne zatwierdza. Brak ocli 
powiedzi ze strony Ministerstwa Komunikacji po 
wyżej wymienionym terminie, należy uważać jako 
odrzucenie prośby przez Ministerstwo Komunikacji. 

W razie wątpliwości co do zdatności terenu, 
obranego pod lotnisko prowizoryczne, Ministerstwo 
Komunikacji może, za zg odą strony zainteresowanej 
i na jej koszt , wyznaczyć spec j alną komisję, celem 
zbadania tego terenu i wydania opinji o nim". 

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

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

~ 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 września 1929 r. 

o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 listo
pada 1926 r., zawiera;ącego przepisy wykonawcze 
do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stem-

plowych. 

Na podstawie us tępu drugiego art. 176 usta
wy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) oraz art. 4 i 15 
ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz, P. P. P . Nr. 65, 
poz. 391) zarządzam co następuje: 

§ 1. § 16 rozporządzenia z dnia 20 listopada 
1926 r., zawierające g o przepisy wykonawcze do usta
wy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 713), zmieniony ostatnio 
rozporządzeniem z dnia 25 luteg'o 1929 r. (Dz. U. 
R. P . Nr. 23, poz. 237), otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Ilekroć w ustawie o opłatach stemplowych lub 
w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o "urzędzie 
skarbo wym", są do wykonywania odnośnych czynno
ści powołane: urzędy opłat stemplowych w Bydgo
szczy, Katowicach, K,rakowie, Lwowie, Łodzi , P o
znaniu, Wars zawie i Wilnie, urzędy skarbowe p o
datków i opłat skarbowych dla miast: Brześcia n/B., 
Grodna, Grudziądza i Włocławka, I-e urzędy skar
bowe podatków i opła t skarbowych dla miast: Bia
łegostoku, Czę stochowy, Lublina i Równego, I-e 
urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych 
w Drohobyczu, Łuc ku , Przemyślu i Stanisławowie, 
urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych dla 
gmin po wia tu warszawskiego, położonych po lewej 
stronie Wisły, oraz urzędy skarbowe podatków 
i opłat skarbowych, mające siedzibę poza wymienio
nemi 20 miastami z wyjątkiem urzędu skarbowego 
podatków i opłat skarbowych w Pucku. 

Terytor jalny zakres działania urzędu opłat 
stemplowych w Katowicach obejmuje miasto Kato
wice oraz tę część powiatu katowickiego, która znaj-

duje się poza terytorj alnym zc,-kresem działania urzę
dów skarbowych w Mysłowicach i Siemianowicach. 

Tery tor jalny zakres działania urzędu opłat 
stemplowych w \Varszawie obejmuje miasto War
szawę . Terytorjalny zakres działania "Urzędu Skar
bowego Podatków i Opła t Skarb owych dla gmin po
wiatu warsza ws kiego , położonych po lewej stronie 
Wisły" obe jmuje p owiat warszawski . 

Terytorjalny zakres działania innych urzędów 
opłat stemplowych, jak również wymienionych wy
żej urzędów skarbowych podatków i opłat skarbo
wych, mających s iedz ibę w Białymstoku, Brześciu 
n/B., Często chowie, Drohobyczu, Grodnie, Grudzią
dzu, Lublinie, Łucku, Przemyślu, Równem, Stanisła
wowie i Włocławku, obejmuj e obszar miasta, w któ
rem dany urząd ma sie d z ibę, a nadto teryt orjalny 
zakres dzi'ałania starostwa ppwiatowego, które ma 
siedzibę w temże mieśc ie. 

Terytorjalny zakres działania urzędu skarbo
wego podatków i opłat skarbowych w Wejherowie 
obejmuje powiaty wejherowski i morski (także mia
sto Gdynię) . 

Urzędy, które w myśl poprzednich ustępów ni
niejszego paragrafu załatwiają sprawy z zakresu 
opłat stemplowych, są też powołane do załatwiania 

. spraw z zakresu opodatkowania spadków i daro
wizn. Urzędy powołane do załatwiania spraw z za
kresu opłat stemplowych, o ile mają siedzibę na ob
szarze, na którym obowiązuje k'odeks cywilny 
austrjacki, są powołane również do załatwiania 
spraw z zakresu należytości sądowych". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło szenia . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

538. / 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 19 wr ze śnia 1929 r. 

o ustanow~eniu cła wywozowego od masła. 

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (D z. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się cło wywozowe od masła. 
W obec tego taryfę celną wywozową (Dz. U. R. P. 
z 1925 r . Nr. 76, poz. 536) uzupełn~ s ię jak na
stępuje: 

Pozycja taryfy 
celnej 

Nazwa towaru Cło od 100 kg. 
brutto 

259 Masło krowie oraz jego mie-
szaniny z innemi tłuszczami Zł. 600.-

UWAGA 1: Naturalne masło krowie o 
zawartości wody nie wyzeJ 
16 %, niep os iadając e domie
szki innych tłusz czów, oraz 
innych niewłaściwych domię-
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Pozycja tnryfy 
celn ej 

UWAGA 2: 

Nazwa towaru 

szek, wywożone na po dsta
w ie zaś wia0c:ćdl in slytL ... cyj 
do tc ,;o upo w ażnionych 

Wy k az instytucyj ul? owaznio
nych 2.0 wystawiama wymie
nionych powyżej zaśw iad
cz eń oraz tryb po s t ępowa
nia przy wysta'vvianiu tych 
zaświ adczefl usŁali Mini ste r 
Skarbu w p oroz umieniu z 
Mini strem Rolnictwa Oraz 
M inistrem Przemysłu i Han
dlu. 

Masło, p rzeznaczo ne do 
własneg o użytku osób wy
j e żdżających zagranic ę, w 
ilośc i nie wyżej 1 kg. rów
nież masło, wywożone w ma
łym ruchu granicznym w za
kresie wskazanym prze z obo 
wiąz ujące w tej mierze prze
pisy 

Cło ud 100 kg. 
brlJllo 

bez cła 

bel: cła. 

§ 2. Rozp orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 listop ada 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Mafusuwsk. 

M.inister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa : K . Niezabyfowski 

539. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKAPBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 20 września 1929 r . 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła. 

Na podstawie art . 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w pr zedmiocie uregulowania :; tosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, p oz. 777) zarządza 
si'ę co następuj e: 

§ 1. Przy wywozie zagranicę naturalnego ma
sła krowiego (pozycja taryfy cd nej wywozowej 
Nr. 259, uwaga 1) , wy tworzonego w kraju, przy znaje 
się zwrot cła, uiszczonego .za sprowadzane z zagrani
cy i zużyte do wytwarzania masła urządzenia i ma
terj ały pomocni'cze, według następującej normy: 

za 100 kg. natura lnego masła krowiego zł. 20-. 

§ 2. Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 ni
niejszego rozporządzenia uskute cznia się zapomocą 
kwitów wywozowych, wystawianych każdorazcwo 
przez upoważnI one do tego urzędy celne na podsta
wie zaświadczeń związków eksportowych lub izb 
przemysłowo-handlowych, po stwierdzeniu wywozu 
towaru zagranicę. 

§ 3. Kwity wywozowe opiewają na oka.ziciela, 
zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty 

ich wyslawi'enia i mogą słuzyć do uiszczenia nale żno" 
śc i celnych za Wszelkie towary sprowadzane z zagra· 
nicy w każdym z urzędów celnych upoważnionych do 
wystawiania kw;tów. 

§ 4. W ykazy związków eksportowych, upraw· 
nionych do wystawia.nia wyżej wymi enionych za
świadczeń, będą ustalone przez Ministra Skarbu w p~
r ozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz MIJ 
nisttem R olnictwa i ogłaszane w Dzienniku Urzędo. 
wym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

§ 5. Rozporządzen i e niniejsze wchodzi w ży. 
cie z dn iem 1 li'stopada 1929 r. i obowiązuje w ciągu 
6 miesięcy od daty wej ścia w życie . 

Ki~rownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

540. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 września 1929 r. 

w sprawie zwinięcia urzędu katastralnego w Dyno
wie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we 

Lwowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia 
1919 r . w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo 
Skarbu administrac ji skarbowej na ziemiach pol
skich, które wchodziły w skład b. monarchji 
Austrjacko-Węgierskiej (Dz . P . P . P. Nr . 31, poz. 261) 
oraz art . 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o t ymcza
sowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. 
P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zwija się urząd katastralny w Dynowie, 
a jego agendy przekazuje się urzędowi katastralne· 
mu w Brzozowie. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatuszewskI 

541. 

ROZPORZA DZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

IZ dnia 13 września 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częścio
wej zmiany rozporządzenia z dnia 28 maja 1923 r. 
w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów roz
jemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków 

we Lwowie. 

Na mocy § 38 us tawy z dnia 28 grudnia 1887 r. 
(austr . dz. ust. z 1888 r. Nr. 1) w brzmieniu, ustalo
nem art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przed. 
miocie zmi'an niektórych postanowień ustaw austrja-




