
k~W f:elnVjOR lUz. U: i. l? lll'r. &), łłtł~. 1V7) iilJ:iądza 
się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministr6w: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lutego 
1928 r. w ·spra wie zwrotu ceł przy wywozie materja
ł.ów wybuchowych (Dz. U. R. P . Nr. 27, poz. 255) 
w brzmieniu nadanem Illll rozporządzeniem z dnia 
13 czerwca 1928 r . (Dz .. U. R. P . Nr. 64, poz. 586) 
wprowadza się na.§tlfYią~~ tmłin~: 

Punkt ł pał'agl'afu t otrzymuje bnmienie: 

,,1. Wszelkie . pli~lihy caaptfił, Zł. a . ...,,; od 100 kg." 

. ~ l. B.@dPQr.zą,d~enie niniej.i.i~ 'W~h~·~! i w ~y-
Cle 5-ijp d~a pó 'ł~łoi>;,umiu: 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: l§nacy Mfiltuszewski 

ł1iąii\~ Fr:leIł1ysłlJ i H~ng14; ~. Kwiathwąk, 

ł4ifli~t~~ ąolI}!ct\y~: ' {( {l}ieIf,~})tOfJ'fM 

6~O. 

ąę~P'ą~lAt;>?~~f~ "UNlą'f~A ~KARBU 

z dnia 20 listopada 1929 r. , 
w sprawi~ ee!!h' 8ł~fPfłl0W!j ~.~ qJ:m~1l! Pflpięr.~w 

wartościowycn. 

Na podstawie art. 79 (ustępu ostatniego) lli~ ta
wy z dnia 1 lipca 1926 r . o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Stawka 0,2 %, przewidziana wart. 79 
(ustępie pierwszym pod literą "a") ustawy z duia 
1 lipca 1926 r . o opłata'ch stemplowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 98, poz. 570), zostaje obniżona na 0,1%. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie dnia 1 stycznia 1930 r. i będzie obowiązywało do 
dnia 31 grudnia 1930 r. włącznie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

• 

631. 

Rft~'tHi~4tUtfi~IĘ MJNf~TlóW! IflAW 9103, 
SKOWYCH, SPRA W WI;WNĘTRZNYCił, SPRA
WIEDLIWOŚCI, PRZEMYSŁU I HANDLU, ROL
NICTWA, Kq~łJ)lłI\A.~JJ I Igutff PUBLICZ-

NyCH 

z dnia 23 listopada 1929 r. 

'V sp.Hnvi, wv~~n~ąifl łutl n, 13, n, JA i ia f.Bt' 
rZłd.ieflii. Pf~Hq~Dhł R~Uł\!llę~Qłit,j I ~ł' 
2j IiH~f~łlli. 11,j2i r. o ntHłiQWy~h 6WłaicłiJlhUlłł D 

jłilP.R)l~P, 

Na podstawie art. 99 rozporządzęnia Prę?yden
ta R~itCiYP@bpoli tej a dnia ljq sij~pllia 192'1 r. Q rze
czowych świadczeniach WOj~IlByCq tftz . U. k. ,. 
Nr: 79, pC?z. 687) :lal'z~dz<l się c~ n~tęHuję: 

§ 1, Do udzie,lania danych, okFe!lonyeh 'VI 

art . 12 1 11, oraz qo wykQnywania w przęesiębior
stwach czynn Gśs.i zwiaz'anYGh z deflełnien : em obo
wiąz~9~, wymieni€'lny~h w 9rt· 4~, ~8 j 4~, ~lłwinpy 
przedS}j~4iArstwa, pbąwiązane qo Świil~@zeń, wyzna
czać ~~fl.lę na żąqilnie właściwych władz państwo-

. wych ~ Pfl~ród swęgo pęrsanelu pełnO\.llOCników, upo
ważni"lnvc~ do wystę ~Qwania wobec: wspomnianych 
władz; tIT\j~piem pr~egsj~biorstw i dąjących gwaran
cję d<?F.łl(~wania tajeTP.niH pr~y pełnięniu wymienio
nych ~yżęj czynnqśc.i, 

zl!ądania włada wystosowaae do tlełnomocnik6w: 
mają ~o~ wiążącą odnośpe przedsiębiorstwa. 

l.J ~tąp.ą wiani~ p.ąwY~~~Yl;h pęłnprn~~ł\t~gW qQ.': 
stępuje w. pOrp?;\.JPlleniq ~ wł;:t $(3.iwęIJ\i 'Vł~ d?;iłfI1i łłiń= 
stwoweuu. 

§ 2. Sposób wyznaczania pełnomocników oraz 
tryb załatwiania przez nich czynności, zażądanych 
przez władze pańs twowe, określą instrukcje wydane 
przez zaintęresowanych ministrów. 

( 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wcho'dzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Sp'raw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowskj 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
• 

Minister Komunikacji: Kiihn 




