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386/4, 290/3, 2227/ , 2227/2, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 
383,5, 388/6, 38817, 388,8, 388{9, 388/10', 388/11, 388/12, 
388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/19, 
388/20', 388/21,' 388{22, 388/23, 388/24, 388/25, 2227/3, 
387/1, 387/2, . 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 3870, 387/8, 
387/9, 387/10', 394;21, 402/10'0', 410, 311 /1, 411/2, 411 j3, 
411 /4, 411 /5, 411 /6, 2227/4, 40'2/10'1, 412/4, 40'8, 412/3, 
402/94, 402/93, 40'2,92, 402{97, 402,93, 402/99, 402/10'2, 
402/103, 421/2, 421 /6, 421 /3,-421/7, 421 /8, 421 /9, 421;10, 
421 /4, 421 /5, 422/1, 422/2, 424/1, 424;3, 424/4, 420/8, 
420/9, 402/10'9; 402/2, 406/2, 40'3, 40'4, 40'5, 406/1, 
40'2/107, 2148/38, 2148/145, 2148/146, 2148/147, 
2148/148, 2148/149; 2148/150, 2162, 2165/1, 2165/2. 
2166/1, 2166/2 i tworzy się z nich gminę wiejską pod 
nazwą "Szutowa" w powiecie jaworowskim. w wo
jewódziWlie lwowskiem; 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie t dniem 1 kwietnia 1930' r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

676. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKA.RBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 11 grudnia 1929 r. 

O ulgach celnych dla masr:yn i aparat6w w krafu 
. niewyrabianych. 

Na podstawie art. 7 punkt h) ustawy z dnIa 31 
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Da. U. R. P. Nr. 80', pO<l. 777) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. przy przywozie maszyn ,i aparatów nie
wyrabianych w kraju, o ile stanowią część składow4 
nowoinstalowanych kompletnych urządzeń oddzia. 
łów zakładów przemysłowych lub mają służyć do ob· 
niżenia kosztów względnie zwiększenia pro,dukcji 
przemysłowej lub rolnej, może być stosowane cło 
ul~owe, wyno,szące 35% · cła normalnego (autono
micznego). 

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu orzeka, ć'ty ulga celna będzie 
zastosowana. 

W stosunkach z państwami, kt6re 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 Mini
sterstwa Skarbu, będzie wynosiło 35 % cła maksy
malnego. 

§ 2. Prtedłuża się do dnia 3D czerwca 1930 r. 
włe,cr:nie ważność pozwoleń Ministerstwa Skarbu, 
wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 12 
czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P . Nr. 48, poz. 399), jed
nak z zastosowaniem normy cła ulgowego, przewi
dzianej w niniejszem roz.ponądzen:u z wyjątkiem 
t. zw. walczaków. 

§ 3. Za towary, które na podstawie niniejsze
go rozporządzenia mogłyby korzystać z ulg celnych, 
lecz które zostaną oclone w czasie od dnia 1 stycz. 
nia 1930 r. do dnia 3D czerwca 1930' r. włącznie bez 
zastosowania ulg celnych, może być zwróc;ona różni
ca należności między cłem normalnem a ulgowem, 
o ile tożsamość maszyn i aparatów zostanie stwier
dzona przy ocleniu i o ile ulga celna na podstawie 
niniejszego rozporządzenia zosŁanie przyznana. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.y •. 
cie z dniem 1 stycznia 1930' r. i obowiązuje do dnia 
30 czerwca 1930'r. włącznie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: l~nacy Matusz~wski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

677. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 grudnia 1929 r. 

VI porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, 
SprawiedlIwości oraz Komunikacji w sprawie prze
dłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola 
Ludwika, Albrechta tudzież obLgacyj kolei węg:er-

. sko-galicyjskiej i kolei północnel cesarza Ferdynan
da na obligacje 5 % konwersyjnej pożyczki kolejowej. 

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przera
chowaniu zobowiązań Skarbu Państwa Austr;a.ckie
go i Węgierskiego tudzież funduszu krajowego gali
cyjskiego , które ciążą na Skarbie Państwa Polsk,jego 
(Dz . U. R. P. Nr. 115, poz. 1028) %arządza się co na
stępuje: 

§ l. Term!n wymiany obH~acyj kold Karola 
Ludwika i Albrechta tudzież zaświadczeń [affidavi
t'ów) wysbwiatlych przez urzędy czeskosłowackie 
wzamian za wycofane z obiegu obligacje kolei wę
giersko-galicyjskiej i obligacje kolei północnej ce
sarza Ferdynanda, przedłużony rozporządzeniem Mi
nistra Skarbu Z dnia 22 grudnia 1928 r. w porozumie .. 
niu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Sprawiedli
wości oraz Komunikacji (Dz U. R. P . Nr. 105, 
poz . 955) do dnia 31 grudnia 1929 r. - przedłuża się 
do dnia 31 grudnia 1930 r. 

" § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.y-
cie t. dniem ogłoszenia. 

Kierownik Min$sterstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Spraw Zagranicznych: Au~u$t Zal~ski 

Minister Sprawiedliwości: SI. Car 

Minister Komunikacji: Kiihn 




