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553. 

ROZPORZĄD ENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 25 września 1929 r. 

w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. 

Na podstawie art. 7 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. Ogłoszoną w załączniku do rozporządze
nia Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 26 czerwca 
1924 r. taryfę celną (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) 
zmienia się w ten sposób, że od wyszczególnionych 
poniżej towarów będą pobierane następujące cła 
przywozo,we, przyczem stawki celne należy rozu-

- mieć w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. 
z r. 1928 Nr. 26, poz. 241): 
Pozycja taryfy 

celnej 

Z pozycji 1 
Z pkt. 1 lit. a) 
z pozycji 1 
z pkt. 1 lit. c) 
z pozycji 1 
z pkt. 1 lit. c) 
z pozycji 1 
z pkt. 2 lit. a) 
pozycja 1 
pkt. 2 lit. h) 
Uwaga: 

pozycja 3 
pkt. 1 lit. c) 

z pozycji 3 
pkt. 2 lit. a) I 
z pozycji 3 
pkt. 2 lit. a) II 
pozycja 3 
pkt. 2 lit. b) 

Nazwa towaru Cło od 100 kg. 
w zł. 

jęczmień, owies 

gryka, kukurydza 

proso 

groch 

fasola 
j ęczmień, owies, gryka, kuku
rydza, groch i fasola za pozwo-

11.-

6.-

3.-

6.-

6.-

leniami Ministerstwa Skarbu bez cła 

inne mąki osobno niewymie
nione 

kasza jęczmienna 

kasza gryczana i jaglana 

inne kasze, oprócz osobno 
wymienionych brutto 

16.50 

17.-

11.-

18.-

§ 2. Od towarów, wymienionych w § 1 niniej
szego rozporządzenia, które zostały nadane za do
kumentami przewozowemi do bezpośredniego prze
wozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej 
w przeddzień wejścia w życie niniej szego rozporzą
dzenia, cła, wymienione w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia, nie będą pobierane w ciągu dni dziesięciu po 
dniu we'jścia w życie niniej szego rozporządzenia. 

§ 3. Roz,porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

554. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 16 października 1929 r. 

o utworzeniu powiatowych urzędów ziemskich 
w Gnieźnie i Jarocinie. 

Na podstaJwie art. 21 ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 r. o zakre'sie działania Ministra Reform Rol
nych i organizac.ji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. 
U. R. P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje: 

§ 1. Na obszarze właściwości terytorjalnej 
okręgowego urzędu ziemskiego w Poznaniu two'rzy 
się powiatowe urzędy ziemskie W Jarocinie 
i Gnieźnie. 

§ 2. Właściwość terytorjalna powiatowego 
urzędu ziemskiego w Jarooinie rozciąga się na po
wiaty: jarociński, pleszewski, koźmiński i kroto
szyński, które wyłącza się z właściwości terytorjal
nej powiatoweg,o urzędu z,iemskiego w Ostrowie. 

§ 3. Właściwość terytorjalna powiatowe'go 
urzędu ziemskiego w Gnieźnie rozciąga się na po
wiaty: gnieźnieński, wrzesiński i średzki, które .wy
łącza się z właściwości terytorjalnej powiatowego 
urzędu ziemskiego w Poznaniu. . 

§ 4 •. Rozporządzenie ninieisze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 roku. 

Minister Reform Rolnych: Witold Sfaniewicz 

555. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WOJ

SKOWYCH 

z dnia 19 października 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwo
ści i Skarbu w sprawie uzupełnienia, względnie zmia
ny rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 
18 czerwca 1928 r., wydanego w porozumieniu z Mi
nistrami Sprawiedliwości i Skarbu odnośnie wyda
wania zarządzeń uskuteczniania potrąceń z uposaże-

nia oficerów i zawodowych szeregowych. 

Na zasadzie art. 11 ustawy z dnia 2 kwietnia 
1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojsko
wych (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 312) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie Min,istra Spraw Wojsko
wych z dnia 18 czerwca 1928 r . wydane 'w po-rozu
mieniu z Ministrami Sprawie1dliwości i Skarbu od
nośnie wydawania zarządzeń Uiskutecz,niania potrą
ceń z uposażenia oficerów i zawodowych szere,go
wych (Dz. U. R. P . Nr. 64, poz. 588) ule,ga następują-
cym zmianom: • 

Przepis § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Wojskową władzą administracyjną I instan

cji, właściwą do wydawania zarządzeń, wymienionych 
W -rozdz. III i V rozporządzenia jest: 

• 




