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681. 

ROZPORZĄDZENIE MINlSTRA SPRAW 
WEWNĘT~ZNVCH 

z dpia 17 listopada 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w S1!fł: 
wie zastosowania do gminy w;ejskiej Midnica w pO,: 
wiecie borszczowskim, województwie tarnopolsklęłB 
przepisów ustawy z dnia 11 s:erpnia 1923 r. o tym
czasowem ure2ulowaniu [nansów komunalnych, do-

tyczących gm~!l mięj§!tif4, 

Na i!asaei!!ie aFt. 721 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 f. ~ tym~zasowem uregulowaniu finansów kp" 
munalnych (5z. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza 
aię co następuje: . 

§ 1. Do gminy wiejskiej Mielnica w powięci@ 
borszczowskim, wo;ewództwie tarnopolskiem mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r . o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych, dotyczące gmin miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wcqodii W ~y
cle z dniem 1 kwietnia 1 ~30 r. . 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski 
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.OZPOft~ĄDZRN1E MINISTRóW: SKAR"U, 
PR?EMY~LV I HANI)~lJ C~A~ ROl.sNI~lW~ 

, dłlł3 • If\'u:łnia t ~~ ł\' 

O przedłużeniti mocy obowiązująceJ rozporządzenia 
z dnia 18 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy 

WrWQ~ię Qb!'~bi~H~k, 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 
lipca 1924r. w przedm;ocie 'uregulowan'a stosunków 
cłlllnyoB (fii. U. R. P. Nl'. 80, pą:l. łJ'l't) .aaq;ąau. się 
c~ ,ast~pujel 

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Mini
sbńw: ijIUfG\l, Pr.ęm,;~łu i Handlu Qqu Rolniętwa 
z ~aia li ~ty,6iiRia 1929 1'. W spFawie :lwrotu da przy 
w';\Iol8.iiie nbrapiaralt (Ib. U. R. }t . Nr. łl, po •. 1i) 
przedłuża się do dnia 31 grudnia 1930 r. włąe.nie. 

8 2. ROZ'f30tią~ilełlie Rjniej~.ae wGhe-d2ii 'Ił ży-
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. . 

Kierownik Ministerstw~ ~karbu: Itnacy Mafuszewslt.i 

Minister Przemysłu ł Handlu: E. Kwiatkowskt 

Minister RQlnictwa: K. Niezabylowskt 

683. 

~02PPR~ĄDZ~NIE l\iINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I ijAN:pLU QRAZ ROLNICTWA 

z dnia 23 grudaia tg~Q r. 

o ulgach celnych. 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
~ę Ila~tęp\lie: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione tCł"Vary gpłą.@a
ją Pfzy przywozie cło ulgowe, którego wysokość 
w stosunku do cła normalnego (autonomicznego), 
wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniż
szej tabeli: 

Pozycja taryfy 

celnej 

z 62 p. 5e) 

Nazwa towaru 

Nasiona słonecznikowe (ziarn-
ka słonecznikowe), sprowa
daaBe pr.e:a ole jal'nle - za 
po zwoleniem Ministeqtwa 
Skarbu. hez eła 

Grąfit zmięlony :rówrnęi ze-
~PQ loI1Y W grllcJki ąg ~ęlów 
od:ewniczych - za pozwo-
leniem Ministerstwa Skarbu 35 

z 71 p. Sb) i c) Elektrody z węgla, niewyra
biane w kraju, do wYFobu 
ługu , kąrbiciu.. a?Qtnijiktł, 
że l azokr;?:emu (fęHosiU
dum) i innych stopów że-
laza - za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu . 

z 77 p. 2b) Rurki szklane maszynowo 
ciągnione dęte do wyrobu 
ampułek i t, p. - za po
zw oleniem Ministerstwa 
S~flr\::}\l 

z 102 p. 1 Dwutlenek baru 

z 108 p. 1 Kwas siarkowy (siarczany) 
w§ł;z;ęlkie.i kOl1ęęl1 tra~ii 

z ~08 p, 4a) Kwas {lzotowy, skoncentro
wal1Y (p ewyżej ~O· Be), Bi
tr02:a (~ięsZ~ll i T\(i k Wasl! 
a2lotewege :a siarkawym) . 

z 124 p. 2a) Ekstrakt quehrachowy suchy 
nięsulf i tQW\iny =- ~a pę
~welęni ęIll .Mini!\ters.twa. 
Skarbu.. 

z 148 p. § Drut srebFny sI3eejalny t. l'lW, 

tapiiwwy, do wyroluJ. Q~,;a,. 
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