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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: 

• 



{ , 

I .. 

, , 
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1) dowooc,a (komendant) jednQstki administra
cyjnej, w które~ powstała szkoda lub strata lub też 
dowódcy (kom ndanci, kierownicy) Q równorzędnych , . 
UJPl"awnieniach, w wypadkach gdy rQszczenie Skar:: , 
bu Państwa nie .przękracza sumy 250 zł.; , 

2) dowódca okręgu korpusu - lub dowódcy 
(komendanc,i, kierownicy) o równorzędnych upraw
nieniach, w których zakresie administracji powstała 
szko~a lub strata, w wypadkach gdy roszczenie Skar~ 
bu Państwa przekracza sumę 250 zł. Dowódcy Cl 

(komendanci, kierownicy) są uprawnieni do wydawa
nia zarz~dzeń bez względu na wysokość roszczenia, 
także w wypadkach, gdy szkodę lub stratę spoWQdo
wał dQwódca (komendant, kierownik) wskazany 
w punkcie 1 niniejsze'go. paragrafu, 

O ile szkodę lub stratę spowodował dowódca 
(k om encla,n t , kierownik) wymieniony w punkcie 2 
ninieiszego paragrafu, właśc,i.wy do wydawania za
n~dzenia administracy,jnego w danej sprawie - za
rządz,a Minister Spraw Wojskowych przeniesienie 
powyższej sprawy z kompetencji tego dowódcy (ko
mendanta, kierownika) do kompetencji innego do
wódcy (komendanta, kierownika) o równorzędnych 
uprawnieniach" . 

Przepis § 3 otrzymuje na'stępujące brzmienie: 
"Wojskową władzą administracyjną II instan

cji Właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych 
W rozdz. IV i V rozporządzeIlia, jest: 

1) dowódc'a ok~ęgu korpusu, wz,ględnie dowód
cy (komendanci, kierownicy) o równo.rzędnych 
uprawnieniach, gdy środek prawny je1st skierowany 
przeciwko zarządzeniu dowódcy (komendC\łnta, kie
rownika), wskazanemu w punkcie 1 § 2 rozporzą
dzenia; 

2) Minister Spraw Wojsko'wych, gdy środek 
prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu wy
danemu przez dowódcę (komendanta, kierownika) 
wymienionego w punkcie 2 § 2 rozporządzenia" , 

Przepis ustępu drugieg.o § 22 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: , , 

"Wojskowa władza administracyjna I instancji 
wydając zariądzenie skierowania sprawy na drogę 
sądową, powinna zażądać opinji prawnej od powo
ła"ąyeh do tego organów woj1sko.wych. Zażądanie 
opinj'i prawnej w innych wypadkach nie jest ko-. " meczne . 

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

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

556. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Belgji do międzynarodowe; 
konwencji o ochronie własności przemysł~ej, pod
piscmej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej 
w Brukseli dnia 14-go grudnia 1900 r., w Wfiszyngto
nie dnia 2-go czerwca 1911 r. i w Hadze ania 6-go 

listopada 1925 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że Rząd Bel
gijski przystąpił do międzynarodowej konwencji 
o ochronie własności przemysłow'ej, podpisanej 
w Paryżu dnia 20-go marca 1883 r., przejrzanej 
w Brukseli dnia 14-go grudnia 1900 r" w Waszyngto~ 
n.ie dnia 2-go czerwca 1911 r, i w Hadze dnia 6-go " 
listopada 1925 r. (Dz . U. R. P. z 1922 r. Nr, 8, poz. 58), 
oraz że przyst~pienie to staje się obowiązujące 
z dniem 27-ym lipca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

557. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 września 1929 T. 

w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili do
kumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwen
cji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpi- . 

sanej w Genewie dnia 30 września 1921 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem sekretarjatu generalnego Ligi Naro
dów z dnia 30 stycznia 1929 r" że Poseł Republiki 
Chilijskiej w Bernie złożył w dniu 15 stycznia 
1929 r. w sekretarjacie generalnym Ligi Narodów do
kument ratyfikacji przez Prezydenta Republiki Chi
lijskiej międzynarodowej konwencji o zwalczaniu 
handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie 

. dnia 30 września 1921 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
Nr. 125, poz. 893). 

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

OD ADMINISTRACJIi Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urz~d, 
I Instytucje. paliltwow. oplacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodni. przed rozpoczęciem każ
delio kwartału. 

Rek.1amacje z powodu' nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 




