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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-
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ckich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, 
obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackie
go, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw 
o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na 
terytorjum przyłączone do Polski, a należące po
przednio dO' Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 65, poz. 413) Draz na mocy artykułów 1 i 12 usta
wy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie roz
ciągnięcia obowiązujących na obszarze wDjewództw: 
krakowskiegO', lwowskiego, stanisławowskiego , tar
nopolskiego i cieszyńskiej czę ści województwa ślą
skiegO' ustaw D 'Dbowiązkowem ubezpieczeniu robot
ników od wypadków na Dbszar województw: war
szawskiego, łódzkiegO', kieleckiegO', lubelskiego, bia
łostockiego, wołyńskiego , poleskiegO' i nowogródz
kiego oraz Ziemi Wileńskiej (Dz . U. R. P . Nr. 16, 
poz. 148) zarządza się CD następuje: 

§ 1. § 4 rDzpDrządzenia z dnia 28 maja 1923 r. 
w przedmiocie siedziby Draz organizacji sądów roz
jemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków 
we LWDwie (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 749) Dtrzymuje 
brzmienie następujące: 

"CzłonkDwie sądu rDzjemczegD otrzymują za 
udział w pDsiedzeniu diety, zamiejscDwi zaś nadto 
zwrDt kDsztów przejazdu. 

WysDkość diet oraz kDsz'tów przejazdu ustala 
Minister Pracy i Opieki SpDłecznej w pDrozumieniu 
z Ministrem SprawiedliwDści po wysłuchaniu opinji 
ZaLładu ubezpieczenia od wypadków." 

§ 2. RDzporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem Dgłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 
Mipister SprawiedliwDści: St. Car 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

542. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 27 września 1929 r. 

w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. 

(Dz • . D. R. P. Nr. 45, poz. 380). 

Na podstawie art. 5 pkt. b rozpDrządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) prostuję na
stępujące błędy powstałe przy DgłDszeniu rDzporzą
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 
1929 r. D ustaleniu okręgów sądów grDdzkich w BrDd
nicy, GDlubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie Draz siedziby 
i Dkręgu sądu grodzkiegO' w KDwalewie (Dz. U. R. P. 
Nr. 45, pDZ. 380) : 

1) wart. 1 pkt. d należy skreślić wyraz "Gapa" j 
2) wart. 2 w wierszu czwartym należy skreślić 

wyraz "FrydrychowD". . 

Minister Sprawiedliwości: St. Car , 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra S plawiedliwości. 47485 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczt1dności Xl! 30130. Cena 40 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 d. Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tYl!odnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych Diezwłocznle po otrzymaniu DastępDello kolejne~o numeru. 




