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665.

s'ię

ROZPORZĄD ENIE MINISTRA ROEóT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINIS ·l.td~M SPi\A VI
WEWNĘTRZNYCH

z dnia 28 października 19:9 r.
rozciągające przepisy policyjno budowlane dla gmin

micjsk.ch na niektóre oSIedla gm.n w.ejsklch na obszarze województwa klełeckll.~o.

Nr: 89.

§ 2. Urzędowi celnemu w Rooz onem nadaje
uprawniema urzędów celnych drug iej klasy.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem Oio!ioslenia.

ży

Kierownik Min;slerstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski

Na podstawie art. 414 u!o\tęp 2-gi rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolite) z dnia 16 lutego
1928 r. o prawie budow lanem i zabud ;'waniu oSJecili
(Dz U. R. P. Nr. 23, poz. 202) zauą-!za alle co na-

667.

stępuje:

R07.;'ORZADZFN!E
zawarte
wyżej rozpo-

172 - 263 powołane ;:; o
Prezydenta Rzeczypospoiilej rozciąga się
na niezaliczone w poczet mlu:ot naitępU) ące oiiedla
województwa kie leckiego:
1. osied!e Kalli mierzę W i elką gminy Kazimierza Wielka, powiatu pińczowsk l e),!o,
2. os a dę W iślicę ~miny Chotel, powiatu piń

w

artykułach

rządzenia

czowskie ~ o,

3.

os a dę Koszyce
pińczowskie ~ o,

4.

osadę Opatowiec
tu pińczow.skiego.

§ 2.
cie w 2

gminy Filipowice, powIatu
gminy Opatowiec, powia-

po

S~(

A.RBU;

z dnia 30

w sprawie

października 192~

częśc:owcj

r.

zmiany taryfy celnej.

Na podstaw!e art. 7 punkt i) ·ustawy z dnia 31
lipca 19: 4 r. w pr zedm :ocie ure;<ul owania stosunków
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się
co nast ę puje:

§ t. Punkt 1 pozycji 53 taryfy celnej (Dz. U.
R. P. z 1924 r. Nr. 54, p oz. 540) uzupełnia się przez
dodanie po słowie "osika" wyrazów: "leszczyna i".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

iniesiące

MTNI~TRóW:

PRZEMYSL·U I HANDLU O.{AZ ROLMC! WA

. § l. Przepisy dla gmin miejsk ich,

ogłoszeniu.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Minister Robót Publicznych: Moraczewskl

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewski

Minister Spraw WeW'nę~rznych; Slawoj S/Jadkowski

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski '

666.
ROZPO~ZĄDZENIE

z dnia 23

663.

MINISTRA SKARBU

października

ROZPORZĄDZENIE MTNISTRóW: 5'KARBU,
P~\.lEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNlCIWA

1929 r.

wyff:'lne w porozumieniu zM ; nisłrcm Przemysłu
i Handlu oraz Mm;strem Spr aw Wewnętrznych
w sp:awie utworzcn~a urzędu celnc20 w Rodzonem.
Na podstaw~e art. 4 ustawy % dnia 31 lipca
19"4 r. w przedm ; oc ~ e uregulow Dr.: a sto~unków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co
następuje:

§ t. W o'<rę~u administracy;nym dyrekcji ceł
w Pozn an iu tworzy się przy dotychczasowej drodze
ubocznej Paiskie Rodzone - Deutsch Rodzonne
urząd celny w ,Rodzonem.
W zw ;ą zku z tern, droga uboczna Polskie Rodzone - Deutsch Rodzonne staje się drogą celną.

. z dnia 18 listopada 1929 r.
o

częściowej

zmianie rozporządzenia z dnia 25 dycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymc.lnych.

Na po-dstawie art. 7 pun.kt g)'ustawy z dnia 31
Hpca 1924 r . w przedmiocie uregulowat:ia stosunków
celnych (Dz . U. ~ . P. Nr . 80. poz. 777) i z~odnie
z art. 5 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r . o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) zarządza
się co następuje,
.

§ t. W wykaz-ie towarów z pozycji 1 taryfy
celnej, zamieszczonym w § 2 rozporządzenia z dnia

