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Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Mirti
stra SpralWiedliwości z dn ia 18 maja 1928 r. w sprawie 
zmian y l'ozporządzenia z dni'a 31 października 1927 r. 
o stosowaniu mechan icznych urządzeń do przesiewania 
mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, 
cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wy
twarzajĄcych pieczywo (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 544). 

§ 2. Rozporządz enie niniejsze wchodzi w ży
cie dnia 24 listopada 1929 L 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysłor 
Minister Przeńlysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości : St. Car 

584. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 12 listopada 1929 r . 

\ 

,.,ydane W porozumieniu z Ministrem Skarbu i Mini .. 
sttem St>rawiedliwości o opłatach za badanie artyku .. 
ł6w żywności i prtedmiotów użytku w Państwowych 
Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku. 

Na podstawie art. 12 ro~porządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o do'zo'
rze nad artykułami żywności i przedmi,oŁami użyt ku 
(Dt. U. R. P. Nt. 36, poz. 343) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Wysokość opłat za badanie artykułów ży
wności i 'Przedmiotów użytku w Państwowych Za
kładach badania żywności i przedmiotów użytku 
oznacza się w dołączonej do niniejszego rozporządze
nia taryfie. 

Ustalenie wysokości opłat za poszczególne 
oznacz,enia względnie za badanie poszczególnych 
przedmiotów oznacza się w granicach, objętych ta
ryfą, zależnie od uzytej metody badania 'o'raz ko
nie,eznych jego rozmiarów. 

§ 2. Ozna'czone w taryfie opłaty ża badania 
obejmują opłaty zarówno za badanie, jak i źa orze
c~enie zakładu, wydane na podstawie wyniku ba
dania. 

§ 3. Należność za badania chemiczne, mikro
skopowe, bakterjologiczne i toksykologiczne przed
miotów, nieprzewidzianych w taryfie , oraz ta bada .. 
rtla botaniczne i doświadczalne na zwierzętach ozna
cza !!ię VI każdym poszcze,gólnym prtypaaku w ta
leżnośc,i od nakładu pra'cy i kosztu zużytego materia
łu pomocniczego podług norm, określonych w tary
He za badania analogiczne. 

§ 4. Jeśli zachodzi koniecżrtość delegowania 
funkc jortatjuszów zakładów pot a obręb zakładu bądź 
w celach pobrania próby, bądź dokonania rewizj i, 
ekspertyzy lub potrtebnych badań doświadczalnych 
na miejscu oględzin, rtatenczas do o:płat! przew~dzia~ 
nych w taryfie , zakłady mają prawo do,liczania wszel" 
kiej powstałej w podobnych warunkach pracy, nad
wytki kosztów badania oraz: kosztów, związanyćh 

z delegacją urzędnika , zgodnie z przepisami art. 105-
107 <rozporządzenia Prez ydenta Rzeczypospotitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administra
cyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341). 

§ 5. Oplata za badania', dokonywane na uży
tek władz i osób, wymienionych wart. 12 ust . 1 zda" 
nie drugie ro zporządzenia Prezyden ta Rzeczypospo
litej z dnia 22 marca 1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
pw. 343) , powinna być uiszczana zgóry. 

O ile należność za badania nie może byĆ zgóry 
całkowicie ustalona, władze te względnie osoby win~ 
ny wnieść na poczet należności zaliczkowo odpo
wiednią sumę według uznania dyrektora zakładu lub 
jego zastępcy. 

§ 6. Koszty przesyłki przedmiotów, nad8yła. 
nych do badania, oraz koszty przesyłki opłat za ba
danie ponoszą całkowicie te władze lub osoby pry· 
watne, na których żądanie badanie ma być Qokartafie. 

§ 1. l.aryfa, dołączona do niniejszego rozpo
rządzenia, obowiązuje również w post~powaniu kar
nG - s~dowem. 

W razie nieś,ciągalności kosztów Jlostępowania 
karnego sąd nie zwra'ca Państwowym Zakładom ba
dania żywności i przedmiotów użytku ich należności 
(art . 12 ust. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 L - Dz. U. R. P. 
Nt. 36! poz. 343). 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
de rE. dniem ogłoszenia. Z tą chwilą tracą mo'c obo-
wiązującą: . 

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz
nego z dnia 28 lipca 1919 r. w przedmiocie taksy za 
badanie żywności i prze,dmiotów użytku publiczne
g-o w Państwowych Zakładach badania żywności 
i przedm;otów użytku (Dz . U. R. P . Nr. 71, poz. 422). 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publiczne" 
go z dnia 29 sierpnia 1923 r., wydane w porozumie
niu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości, 
w s'Prawie zmia-ny taksy za badanie żywnośc i i przed .. 
miotów użytku w Państwowych Zakładach badania 
żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 751) . 

3) Rozporządzeni e Ministra Spraw Wewnętrz" 
nych z dnia 27 grudnia 1925 r ., wydane w porozumie
niu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości. 
w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przed .. 
mioŁów użytku w Państwowych Zakładach ba,dania 
żywności i prż~diniotów użytku (Dz. U. R. P. 
ź 1926 r. Nr ~ 28, poz. 173). 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnęttt
nych z dnia 22 września 1926 L, wydane w poroiu .. 
mieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem SptawJedli:o 
wości, w sprawie taksy za badanie żywności 1 I3rzed
mioŁó\v użytku vi Państwowych Zakładach ba,dania 
żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. R. P. Nr. 104, 
poz. 607). 

Minister Sptaw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Sptawied1iwbśd: St. Car 
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Załącznik do rozporządzenia 
M.inistra Spraw Wewnętrzn. z dnia 
12 listopada 1929 r. (poz. 584). 

TARYFA 
za badanie artykułów żywności i przedmiotów 
użytku w Państwowych Zakłeadach badania żywności 

i przedmiotów użytku. 

A. Ogólne metody badania chemicznego. 

OznaGzenie wilgoci . . . . . • • 
fi ciężaru właściwego płynów 

fi 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

tłuszczu . 
azotu . . . 
węglowodanów 
skrobi . 
błonnika. . . . . . • 
części mineralnych za każdy 

składnik po . . • 
" sztucznych środków 

słodzących barwników 
" metali szkodliwych dla 

zdrowia 
" środków konserwują-

cych 
jak o ś ci o w e ~a każde 
oznaczenie po . . . . • 
i l o ś c i o w e za każde ozna-
czenie po 

Zł. gr. Zł. gr. 
od do 

2,00 4,00 
3,00 6,00 
5,00 10,00 

10,00 20,00 
5,00 10,00 

10,00 20,00 
10,00 20,00 

5,00 10,00 

6,00 12,00 

12,00 24,00 

B. Badanie poszczególnych artykułów żywności. 

B d' l k {skrócone . • 
a ame m e a: szczegółowe. 

" nabiału: (śmie- (SkrÓCOne • • 
tana, śmietanka 
i t. d.) szczegółowe 

{ 
skróc0ne 

masła, serów: szczegółowe 

" tłuszczów: . ( skrócone 
(margaryna, sma-
lec, oleje i t. d.) i.lczegółowe 

" mięsa i wyrobów skrócone 
mięsnych: 

" 

" 

.. 

(wędliny, kiełba-
SYt pasztety, kon-
serwy z mięsa i 
ryb, buljon, eks-
trakty i t. d.) szczegółowe 

zboża i roślin I skrócone 
strączkowych: 
(pf0dukty prze-
miału, pieczywo 
i t. d.) szczegółowe 

cukru, cukier- (SkrÓCOne 
ków, wyrobów 
cukierniczych: szczegółowe 

lodów ....... . 
.. jarzyn i owoców suszonych lub 

w konserwach . . . . . . .. soków, syropów, marmelad, p'p
wideł, konfitur • • • • • • 

3,00 6,00 
10,00 20,00 
6,00 12,00 

10,00 20,00 
10,00 20,00 
15,00 30,00 
10,00 20,00 

30,00 60,00 
10,00 20,00 

25,00 50,00 
10,00 20,00 

20,00 40,00 
10,00 20,00 

15,00 30,00 
10,00 20,00 

12,00 24,00 

12,00 24,00 

Zł. gr. Zł. gr. 
od do 

Badanie napojów chłodzących (wody ga
zowane, owocowe, kwasy, le-

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

moniady i t. d.). . . . . • 12,00 24,00 
napojów wyskokowych (alkohol, 
wódki, likiery, koniak, arak, 
rum i t. d.) . . • 25,00 
wina (gronowe, owocowe) • • 30,00 
piwa. .. • •• 12,00 
kawy i surogatów kawy. 12,00 
herbaty. . . . 12,00 
kakao i czekolady. • 15,00 
przypraw korzennych mu-
sztardy . ... 12,00 
octu i esencji odowej 12,00 
soli ........ . 5,00 
drożdży i proszków do pieczenia 
ciasta . . . . • • • • • 10,00 

d {skrócone...,. 
wo y szczegółowe • • • 

15,00 
30,00 

50,00 
60,00 
24,00 
24,00 
24,00 
30,00 

24,00 
24,00 
10,00 

20,00 
30,00 
60,00 

C. Badanie poszczególnych przedmiotów użytku. 

Badanie: a) naczyń, przyrządów, apa-
ratów, przyborów (do wy· 
robu , przechowywania, 
mierzenia, ważenia, spo-
żyw ania artykułów żyw-
ności), 

b) materjałów do opakowy
wania artykułów żywności 
(papier, cynfolja i t. d.), 

c) przyrządów do pielęgno
wania ciała ludzkiego (apa
raty, szczotki, grzebienie), 

d) odzieży, 
e) tapet, . 
f) farb do barwienia przed-

miotów użytku, 
g) zabawek dla dzieci, 
h) świec, 
za jak o ś c i o w e oznacze .. 

nie każdego :z peszczegól .. 
nych składników w po .. 
wyższych ·przedmiełach ' . 7,50 15,00 

za i l Q Ś c i o w e oznaczenie 
każdego z poszczególnych 
składników w powyższych 
przedmiotach. . . • • 15,00 

Badanie: środków kosmetycznych. • 30,00 
30,00 
60,00 
60,00 
20,00 " 

" 
" 

" 
fi 

barwników 30,00 
nafty. . . . . • . . • 10,00 
środków do skażania spiry. 

tusu . ..... 10,00 20,00 
mydła i proszków mydlanych 10,00 20,00 
aparatów do wyrobu nape-

jów, nasyconych bezwod
nikiem kwasu węglowego 
(C02) oraz aparatów do 
piwa. • 25,00 50,00 

D. Badania toksykologiczne. 

1) Badanie na obecność trucizn (mine. 
ralnych, lotnych, organicznych): 
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Zł. gr. Zł. gr. 

od do 
a) części zwłok oraz zawartości żo-

łądka, jelit . . . . . .. 30,00 200,00 
h) artykułów żywności, leków, środ

ków spędzenia płodu, wymiocin, 
kału, moczu. 20,00 100,00 

2) Badanie plam (fizykalne, mikrosko
powe, chemiczne, widmowe, bioche-
miczne, serologiczne) . 15,00 30,00 

3) Badanie włosów, trucizn, pocisków, 
pism, banknotów, monet. 15,00 100,00 

4) Badanie krwi [na obecność tlenku 
węgla (CO)] 20,00 30,00 

E. Opinje fachowe. 10,00 25,00 

Prócz powyższych 'kosztów badania Państwowe 
Zakłady badania żywności i przedmiotów użytku po
bierają na wydatki, złączone z wydaniem orzeczenia, 
dodatkową opłatę w wysokości 0,75 zł. za każde 
orzeczeme. 

585. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 17 października 1929 T. 

o ulgach celnych. 
Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnb. 

31 l,ipca 1924 r. w przedmiode uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione towary opłaca
ją cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła 
normalnego (autonomi.cznego), wynosi odpowiedni 
procent, uwidoczniony w poniższej tabeli : 
Pozycja taryfy . Cło ulgowe w % 

celnej Nazwa towaru cła normalnego 

Z77p.2b) 
(autonomicznego l 

Rurki szklane maszynowo cią
gnione dęte do wyrobu ampu-
łek t t. p. - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu 20 

z 102 p. 1 Dwutlenek baru-. 20 
z 108 p. 4 a) Kwas azotowy, skoncentrowa-

z 148 p. 5 

z 150p. 4 a) 
i b) 

ny (powyżej 40° Be). nitroza 
(mieszanina kwasu azotowego 
z siaTkowym) 75 
Drut srebrny specjalny t. zw. to
pikowy, do wyrobu be~pie'czni-
ków - za pozwoleniem Minister-
stwa Skarbu .. 20 
Walce utwardzane o średnicy 
850 mm. i wyżej dla hut - za 

Pozycja taryfy 
celnej Nazwa towaru 

Cło ulgowe wOlo 
cła normalnego 

(autonomicznego) 

pozwoleniem Ministerstwa SkaT-
bu . . . . . . 20 

z 153 ·p. 1 a) I Formy stalowe "wlewnice" ob
robione do wyrobu rur żeliw
nych, lanych systemem ośrodko
kowym - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu . . . 20 

z 155 p. 1 lit. Drut stalowy hartowany do wy
odpowiednia robu szczotek - za pozwole-

oraz lit. i) niem Ministerstwa Skarbu 30 
z 166 Płatki aluminjowe do wyrobu 

materjałów wybuchowych - za 
pozwoleniem Ministerstwa Skar-
bu . . . 

z 177 p. 3 Fibra wulkanizowana 
z 177 p. 6 b) Papier wymieniony w poz. 177 
III ip. 11 a) p. 6 b) III i p. 11 a) i b), do wy-

i b) robu papieru światłoczułego -
za pozwoleniem Ministerstwa 

20 
30 

Skarbu .... 20 
z 184 p. 5 a) Przędza z włókien rami w kłęb

kach lub na szpulkach sur,owa, 
nienitkowana, do wyrobu węży 
pożarniczych - za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu. . . 20 

z 187 p. 2 

z 187 p. 2 

Tkanina bawełniana surowa, za
wierająca w 1 kg. wagi do 15 m. 
kw. włącznie, do wyrobu opon 
samochod,owych - za pozwole
niem Ministerstwa Skarbu 
Tkanina bawełniana surowa w 
wiązaniu satynowem, zawierają-
ca w 1 kg. wagi do 15 m. kw. 
włącznie, do wyrobu welwetów 
ciętych - za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu 

20 

30 
W stosunkach z państwami, które będą podle

gały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycz
nia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. 
P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Mi
nisterstwa Skarbu będzie wynosiło uwidoczniony 
w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksy-
malnego. ' 

§ 2. Ro z;:>orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obow~ązuje do dnia 31 grud
nia 1929 r . włącznie. Ma o'no również zastosowanie 
do towarów, objętych niniej szem rozporządzeniem, 
zgłoszonych do odprawy celnej, począws,zy od dnia 
1 listopada 1929 r. 
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 48310 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić bE[dzie 8 zł. kwartalnie. Urzęd-y 
I instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata win,na być opłacana najpóźniej na 2 tYllodnie przed rozpoczęciem każ

delio kwartału. 
Reklamacje z powodu nieołrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następneio kolejneio numeru. 

• 




