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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
31 grudn'a Rok 1929. 

T R E Ś C: 

ROZPORZ ZENIE RRDY MINISTRÓW 

Poz.: 680-z dnia 28 grudnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz • 1353 

ROZPORZI\DZENI1\ MINISTRÓW: 

Poz.: 681-Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zastosowania do gminy wiejsKiej Mielnica w powiecie borszczowskim, województwie tar
nopolskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r .• o tymczasowem uregulowaniu finansów 
komunaln ych, dotyczących gmin miejskich • 1354 

682-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1929 r. o przedłużeniu mocy obo-
wiązującej rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek 1354 

683-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1929 r. o ulgach celnych . 1354 

684-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1929 r. o uchyleniu cła wywozo-
wego od ługów glicerynowych pomydlanych 1356 

680. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 28 grudnia 1929 r . 

w sprawie zakazu przywozu kasz. 

Na podstawie art. 7 pkt. h) ustawy z dnia 31 
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Przywóz kasz, wymienionych w poz. tar. 
celno 3 pkt. 2a (kasza jęczmienna, jaglana) i poz . tar. 
celn o 3 pkt. 2b (inne kasze, oprócz ('s obno wymienio
nych) z wyjątkiem kaszy gryczanei z poz . tar. celno 
3 pkt. 2a (gryczana) . do obszaru celnego Rzeczypo
spolitej Polskiej jest ,zabroniony aż do odwołania. 

Minister Przemysłu i Handlu może w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu zwolnić od powyższego 
zakazu pewne ilości kasz wyżej wymienionych. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrom : Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa, każdemu we właściwym mu zakre
sie działania. 

§ 3. Rozporudzenie niniejsze wchodzi w ży
cie dnia 1 stycznia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

. Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

M,inister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister ROlnictwa ; K, Niezabytowski 




