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Nr. 74. Dzienn.ik Ustaw. Poz. 562, 563, 564 i 565. 1127 

E wyjątkiem do,datkowej opłaty manipulacyjnej (akcy
dencjiJ, pobieranej według zasad wskazanych w roz
dziale IV niniejszego artykułu. 

, , III. Pl'zesyłki, omyłkowo przywiezione z za-
granicy lub wywiezione zagr.anicę z winy kolei, uwal

i, uia się od opłat manipulac;yjnych. 

E, 

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12 
niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetnia
jącym czynnym i biernym oraz w ·obrocie reparacyj
nym czynnym i biernym, z wyjątkiem statków 
(poz. 175 taryfy celnej), pobiera się przy przywolZie 
i powrotnym wywozie oraz przy wywozie i powrot
nym przywozie - 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej, 
najmniej jednak 0,50 .zł. od każdej przywożonej lub 
wywożonej przesyłki. 
, Od statków do żeglugi mors kiej i ~zec:znej wy
mienionych w poz. 175 'taryfy celnej, odprawianych 
warunkowo, pobiera się przy przyw6zie oraz przy 
wywozie - 0,05 zł. od tonny rejestrowej, przyjętej 
za podstawę do wymiaru cła, najmniej jednak 0,50 zł., 

, nie wyżej .zaś 20 zł. od każ dej setuki. 
W innych ,\ypadkach odprawy warunkowej 

towarów pobiera S1ę pf\zy przywozie oraz przy wy
wozie 0,05 zł. od 100 kg. wagi suwwej, najmniej jed
nak 0,50 zł. .od k'ażdej wywożonej lub przywożonej 
przesyłki. 

O ile do towarów odprawianych warunkowo 
stosuje się na stępnie odprawę zwykłą (ostateczną), 
opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm 
właściwych, sŁosowanych przy odprawie ostatecznej. 

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odpra
wie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym nor
mują przepisy z.awarte w wzdziale III". 

§ 2, Ustęp 3 rozdziału II teg,oż artykułu 15 
uzupełnia się przez dodanie nowego punktu: 

"e) towary, nie podlegające cłu wywozowemu". 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K . Niezabytowski 

563. 
ROZPORZĄDZENIE MTNISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 23 października 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 przedmiocie uregulowania sto·sun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie Ministrów: Sk-arbu, P l'ze
mysłu i Handlu oraz R ol nictwa z dnia 19 września 
1929 r. o ustanowieniu cła wywozoweg-o od masła 

(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. 

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

, I ' . . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

564, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 23 października 1929 r. 

o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże 
Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwro

tu cła przy wywozie masła. 

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

§ 1. ROZJporządzenie Ministrów: Sk'arbu, Prlze
mysłu i 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 li
stopada 1929 r. wchodzi w życie z dniem 1 grudni,a 
1929 r. i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty 
wej ścia w życie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem -ogło-sz enia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E, Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

565. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 21 października 1929 r. 

w sprawie ustanowienia właściwości terytorjalneJ 
okręgowych urzędów górniczych podległych Wyż

szemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie, 

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 podlegający Wyższemu Urzędo
wi Górniczemu 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 War S!zawy i województw: poznańskiego, pomor
skiego, warszawskiego, białostockiego, wilellskiego, 
nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i lubel-




