Dziennik Ustaw. paz; 558;, 559, 560, 561 i 562.
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§ 4. Uzupełnienie ustanowionej rozporządze
niem z dnia 5 gru dnia 1928 r. liczby ławników i zastępców ławników sądu pracy w Białej i ~ą du okrę
gowego w Wadowicach do liClz by, ustalonej niniejszem rozporządzeniem , na s tąpi przez dodatkowe powołanie na okres czasu do dnia 14 stycznia 1931 r.
12 ławni k ów sądu pracy w Białej i 24 zastę pców,
oraz 10 ł aw ników sądu okręgowego w W a do wicach
i 20 za s tępców z okręgów sądów grodzkich w Kęt'ach
i Żywcu.
Rozporządzenie niniejsze
w miesiąc po dniu og łoszenia.

§ 5.

cie

wchodzi w

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
1929 r.

o zmianie okręgów s4dów grodzkich w Górze Kalwarji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. ~ 1928 r. Nr. 12, poz. 93)
zarządzam 00 następuje :

§ 1. Gminę Konary wyłącza się z okręgu są
du grodzkiego w Gró jcu i włącza się do okręgu sądu
grodzkiego w Górze Kalwarji.
§ 2. Rozpo rz:ądzen i e niniejsze wcho,dzi w
de z dniem 1 listopada 1929 r.
Minister Sprawiedliwośd: St. Car

561.
ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

MINISTRA SPRAW

października

1929 r.

o zmianie granic gmin Błędów i Belsk w powiecie
grójeckim, województwie warszawskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmioc ie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b . ża
borów ro sJij's kiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
Nr. 86, poz. 770) zarzą dzam co na s tępuje:

§ 1. Z gminy wie j,s kiej Belsk w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem wyłącza się
osadę "M łyne k Łęcz esz yck i " i włąC'z'a się ją do gminy Błędów w tymże powiecie i wo'j ewództwie.

559.

października

powie-

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

z dnia 7

Minister Sp'r aw W,ewnętrznych: Slawoj Skladkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski

tymże

§ 2. Ro zporzą dzenie niniej~ze wchodzi w f ycie z dniem o g łoszenia.

ży

Minister Sprawiedliwości: St. Car
Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysiar

z dnia 14

się je do gminy wiejskiej Rosochacz w
cie i województwie.

ży~

§ 2. Rozporządz enie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwie tnia 1930 roku.
.
Minister Spraw Wewnętr,lnych: Sławoj Składkowski

562.
ROZPORZĄDZENI E MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

z dnia 5

października

1929 r.

w sprawie częściowej zmiany brzmienia art. 15 rozporządzenia

z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie
celnej.

Na podstawie art. 7 punkt e) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun-

ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777)
·co na stę puje:

560.
ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

MINISTRA SPRAW

z dnia 4

października

zarządza

się

1929 r.

o zmianie i!ranic gmin wiejskich Czortków Stary
i Rosochacz w powiecira czortkowskim, województwie
tarnopolskiem.
Na moc y art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiociezmi-any granic oraz rozwią1zy
wania i tworzenia gmin wie jskic h na obsz arze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
Nr. 86, IpOZ. 770) zarządzam co n as tępuje:

§ 1. Z gminy wie jskiej Czortków Stary w powie cie Gz,ort k owsk im, województwie tarnopolskiem
wyłącza s ię parcel e gruntowe: 215/ 1, 215/2, 231 / 1,
238 , 242, 243, 244, 245. 246, 247, 243, 249, 25~ 941
i 946 - drogi oraz parcelę budowlaną 94 i włącza

fi l. Rozdział I lit. D i E artykułu 15 rozporzą
dzenia Ministrów Skarbu oraz Przemys łu i Handlu
z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P.
Nr. 51 , po z. 314), w brzmieniu rozporz ąd zeni'a Ministr ów : Skarbu, Prze mys łu i Handlu oraz Rolnictwa
z dnia 14 li.pca 1926 r. (nz. U. R. P . Nr. 76, poz. 435)
częściowo zmienionego rozporząd z en iami z dnia 30 listopada 1926 r . (Dz. U. R. P. Nr. 124, poz. 716) i z dnia
30 marca 1927 r. (D z. U. R . P. Nr. 31, poz. 279), otrzymuje brzmienie na s t ępując e:

D.
,,1. Od towarów wywo ż onych, podle gających
wywozowemu - 5 %' od sumy cła. najmniej jednak 0,50 zł. od każdej pr zesył ki.
II. Od towarów zagranicznych, wywożonych
zpowrotem zagranicę, nie pobiera się opłat manipulacyjnych ani przywoznwych, ani wyw.ozowych,
cłu

Dzienn.ik Ustaw. Poz. 562, 563, 564 i 565.

Nr. 74.

wyjątkiem do,datkowej opłaty manipulacyjnej (akcydencjiJ, pobieranej według zasad wskazanych w rozdziale IV niniejszego artykułu.
,,
III. Pl'zesyłki, omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione z agr.anicę z winy kolei, uwali, uia się od opłat manipulac;yjnych.

(Dz. U. R. P . Nr. 71, poz. 538) -zamiast z dniem
l listopada 1929 r. wch,odzi w życie .z dniem 1 gru·
dnia 1929 r.

E

,

§ 2. Ro'zpor.ządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem -ogłoszenia.
I

ży

.

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12
niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym i biernym oraz w ·o brocie reparacyjnym czynnym i biernym, z wyjątkiem statków
(poz. 175 taryfy celnej), pobiera się przy przywolZie
i powrotnym wywozie oraz przy wywozie i powrotnym przywozie - 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej,
najmniej jednak 0,50 .zł. od każdej przywożonej lub

564,

przesyłki.

Minister Przemy s łu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

O ile do towarów odprawianych warunkowo
stosuje się na s tępnie odprawę zwykłą (ostateczną),
opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm
właściwych, sŁosowanych przy odprawie ostatecznej.
Pobieranie opłat manipula cyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normują przepisy z.awarte w wzdziale III".

§ 2,

Ustęp

3

"e) towary, nie

rozdziału

II

teg,oż artykułu

podlegaj ące cłu

15

wywozowemu".

8 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie trzeciego dnia po ogt.os1zeniu.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K . Niezabytowski

października

1929 r.

o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże
Ministrów 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 przedmiocie uregulowania sto-s unków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:

§ 1. RO ZJporządzenie Ministrów: Sk'a rbu, Prlz ei Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września
1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła
(Dz. U. R. P . Nr. 71 , poz. 539) zamiast z dniem 1 listopada 1929 r. wchodzi w życie z dniem 1 grudni,a
1929 r. i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty
wej śc ia w życie.

p aździ ernika

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E, Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

565.
ROZPORZĄDZENIE
PRZEMYSŁU I HANDLU

MINISTRA

października

1929 r.

właściwości terytorjalneJ
okręgowych urzęd ów górniczych podległych Wyż
szemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie,

w sprawie ustanowienia

ROZPORZĄDZENIE MTNISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

z dnia 23

§ 2. R oz porządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem -ogło-sz enia.

z dnia 21

563.

1929 r.

o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże
Ministrów z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu
cła wywozowego od masła.
Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w pr zedmiocie ure gulowania sto·s unków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:

§ 1. Rozporzą dzenie Ministrów: Sk-a rbu, P l'zei Handlu oraz R ol nictwa z dnia 19 września
1929 r. o ustanowieniu cła wywozoweg-o od masła

mysłu

z dnia 23

mys łu

uzupełnia się przez dodanie nowego punktu:

.'

.

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

,
Od statków do żeglugi mo rs kiej i ~zec:znej wymienionych w poz. 175 't aryfy celnej, odprawianych
warunkowo, pobiera się przy przyw6zie oraz przy
wywozie - 0,05 zł. od tonny rejestrowej, przyjętej
za pod s tawę do wymiaru cła, najmniej jednak 0,50 zł.,
, nie wyżej .zaś 20 zł. od ka ż dej setuki.
W innych ,\ypadkach odprawy warunkowej
towarów pobiera S1ę pf\zy przywozie oraz przy wywozie 0,05 zł. od 100 kg . wagi suwwej, najmniej jednak 0,50 zł. .od k'ażdej wywożonej lub przywożonej

,~.

'

E,

wywożonej przesyłki.

;
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Na podstawie art. 6 us tawy z dnia 11 kwietnia
1924 r. o władzach górniczych (Dz. U. R. P. Nr. 40,
poz. 424) zarządzam co następuje:

§ 1. Obszar podle g ający Wyższemu Urzędo
wi Górni czemu w Warsza wie, określony w rozporzą
dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r.
(Dz. U . R. P. Nr. 72, poz. 545), dzieli się na nastę
pujące cztery okręgi:
Okrąg I,obejmujący obszar miasta stołeczne
g:o Wa r S!zawy i województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego, białostockiego, wilellskiego,
nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i lubel-

