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Nr. 91.

681.
ROZPORZĄDZENIE

683.

MINlSTRA SPRAW

~02PPR~ĄDZ~NIE

l\iINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSLU I ijAN:pLU QRAZ ROLNICTWA

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 tymczasowem ure2ulowaniu [nansów komunalnych, dotyczących gm~!l mięj§!tif4,

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:

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 komunalnych, dotyczące gmin miejskich.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wcqodii W
cle z dniem 1 kwietnia 1~30 r. .

tg~Q

z dnia 23 grudaia

~y

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

Pozycja taryfy

Nazwa towaru

celnej

z 62 p. 5e)
Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski

Nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe), sprowadaaBe pr.e:a ole jal'nle - za
po zwoleniem Ministeqtwa
Skarbu.
hez eła
Grąfit zmięlony :rówrnęi

4·

zegrllcJki ąg ~ęlów
od :ewniczych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu
~PQ loI1Y W

(ł~~~
.OZPOft~ĄDZRN1E

PR?EMY~LV

MINISTRóW: SKAR"U,

I HANI)~lJ

C~A~ ROl.sNI~lW~

z 71 p. Sb) i c) Elektrody z węgla, niewyrabiane
kraju, do wYFobu
łu g u ,

, dłlł3 • If\'u:łnia t ~~ ł\'

WrWQ~ię Qb!'~bi~H~k,

z 77 p. 2b)

a?Qtnijiktł,
(fęHosiU

szklane

ampułek

i t,

zw oleniem

ROZ'f30tią~ilełlie Rjniej~.ae

cie z dniem 1 stycznia 1930 r.

wGhe-d2ii 'Ił ży-

.

Kierownik Ministerstw~ ~karbu: Itnacy Mafuszewslt.i
Handlu:

Dwutlenek baru

z 108 p. 1

Kwas

siarkowy

20
(siarczany)

kOl1ęę l1 tra~ii

20

z ~08 p, 4a) Kwas {lzotowy, skoncentrowal1Y (p e wyżej ~O· Be), Bitr02:a (~ięsZ~ll i T\(i k Wasl!
a2lotewege :a siarkawym) .
z 124 p. 2a) Ekstrakt quehrachowy suchy
n i ęsulf i tQW\iny

~welęni ęIll

E. Kwiatkowskt

Minister RQlnictwa: K. Niezabylowskt

AO

z 102 p. 1

w§ł;z;ęlkie.i

=- ~a

pę

.Mini!\ters.twa.

Skarbu..
z 148 p.

§

lQ

maszynowo
do wyrobu
p. - za poMinisterstwa

S~flr\::}\l

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Minisbńw: 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.

Przemysłu ł

Rurki

ciągnione dęte

c~ ,ast~pujel

Minister

kąrbiciu..

dum) i innych stopów żelaza za p ozwoleniem
Ministerstwa Skarbu .

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

8 2.

w

że l azokr;?:emu

O przedłużeniti

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

35

Drut srebFny sI3eejalny t. l'lW,
tapiiwwy, do wyroluJ. Q~,;a,.

75

•

Po~nił łąfy~

PQznja

celnej

nln~1

piecz!li~gw

-= H pozwoleniem Ministerstwa Skarbu

z l~g p , ią)
.
. .
Z t~2

a) żelazne lub stalowe za pozwoleniem Mini§~~f~twa ~~irpl;1 r

~O

i pl Wake

p. t

T.

!łtWiHg?ąJ1e o śr~g"
nicy ~5Q IIllll i V1yż~j g\ą
h ut - za pozwcMnięm Ministerst wa Skarbu
zw. "walczakj" t. j. zbiorniki pary i woay wyk]Jte
z jednego bloku qo kotł(>w
wosnorurkowy(:h - z;ą pp-

Skarbu
z l~~ p. p~) i p) Dna wygiElte żelazne, stal o,.
we dla t. zw . kotłów krakowych o średnic:y 27QO
mm i wyżej o gfuBOści
ścianld 31 mm i wy~ej -=za pozw oleniem Mini~terlitWą. Skliręu

h.) 1

rprrny

st a. lowę

(lPTPhicwę

PogłEibiarki r~~czT)e - za pozyvolęnjęIl\
Millistentwa

2.6

~karl?u

p.S

Łodzie bez własnego

ąp

2 ą} łCHbie

23

kil

p,ięwymiel\: one,

rUf

p . 2a} i h}

Sta tki morskie pomocnicze

p.3

Łodzie

p.4

p.S.

p.6

z własnym popędem
mecha nicznym:
al rybackie (kutry) .
z h) wszelkie inne o ile nie
są luk s usowe
Statki m orski e bez własnego
popędu mechanicznego, doki , pO Dtony mors kie :
a) I, II żelazne lue stalewe

Statki fzeezne z własn y m 1'6pędem me c ha niczn ym , z wyjąt kiem osee1'lo wym i en ; ~
nych .",- za PQJ':w Bleniem Mi..
ni~terstwa Skarbu
Statki r zeczne bez wła~nęgo
popędu mechanicznego:

20

30

z 177 p. 3

10
10

10

Fibra wulkanizowana

30

z włókien rami w
lu b na szpulkach
surowa nienitkowana, do
przerobu fabrycznego - za
pozwoleniem Ministerstwa
Skarbu

20

z 184 p. Sa} Przędza

kłębkach

z 187 p. 2

lQ
1$7 p.

~

20

Tkanina bawełniana surowa,
zawierająca w.1 kg wagi do
15 m kw włącznie do wyrobu opon samochodowych
- za pozw oleniem MiniłiteT~tWa. Skąrbu.

l

Tkę.nini\

o

10

ilo

rybackiemi

z 177 p . 6b) III .Papier wymieniony w 'Poz. 177
i p. lla) i h)
p . 6b) III i p . 11a) i bl , do
wyrobu papieru światłoczu
łe g o - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu

10
10

@

~

Uwaga 2: Dźwi gi , elewatory i t. p. pływ,ające, osobno
niewymienione
urządzenia,
niemaj ące charakteru statków
clą się podług tonażu brutto
pływaka z doda tkiem 50% za
urządzenia,
ob J: czonego od
stawki normalnej
(autonomicznej).

systeza
Ministerstwa

z 175 p. Ja) i h) Statki mor skie z własnym popęd em mechanicznym, z wyj ąt'(ie m osobno wymienionych

I *atlę 6/\

W stały
ara~ łedz i e s~eFtę

są łodziami

20

()

we wyśeigowe [eFnie ..
royve -=- za p()zwQlęfł iem
Ministef'stwa.
Skarbu
zh} wszelkie inne osobno

"wlęwniGQ"

z 155 p. 1 lit. od- Drut stalowy hartowany do
powiedn ia oraz wyrobu szczotek - za polit. i)
zwoleniem
Ministerstwa
Skarbu
z 166
Płatki aluminjowe do wyrobu
materjałów w y buchowyc'hza pozwolen iem Ministerstwa Skarbu

ęell,

z aopatFj!olle

żeliwn yc h,
lanych
mem od ś rodkowym

pozwoleniem
Skarbu

ił)

popędu

s1'ertewe

gIem lub

~
wyrgb~

10

mec hanicznego:

,f.'til1 is tęrątwą

?:'vVo 1 enieIlł

z 153 p.

'~ąryfy

pą węłpian\l

20
HlTOWi.

wiązaniu

satynowem, zawieraj ąca w l kg wagi do
15 m kw Włąc;lllie, do wyrobu welwetów ciętych
za p O;1:wq leniem Mini~ter~twa Skarb\!.

30

"t
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"
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o ile chodzi o towary, które będą podlegały
postanowieni o
rozporządzenia z dnia 25 stycznia
1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P.
Nr .• 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu będzie wynosiło uwidoczniony
w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksymalnego.
Przedłuża się do dnia 30 czerwca 1930 r.
ważność pozwoleń Ministerstwa Skarbu,
wydanych na podstawie rozporządzeń: z dnia

§ 2.

włącznie

5 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 428) oraz
z dnia 17 pażdziernika 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78,
poz. 585).

§ 3. Rozporządzenie mme)sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. i obowiązuje do dnia
30 czerwca 1930 r. włącznie.
Jednocześnie uchyla się rozporządzenie z dnia
24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 956).
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Nr. 91.

684.

684.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

z dnia 23 grudnia 1929 r.
o uchyleniu cła wywozowego od ługów glicerynowych
pomydlanych.
Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania sto~
sunków cel·nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się cło wywozowe od ługów glicerynowych pomydlanych, wobec czego pozycja 253
taryfy celnej wywozowej, ustanowiona rozporządze;.
niem Ministrów : Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz
Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 sierpnia
1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 448) otrzymuje następujące brzmienie:
Pozycja taryfy
celnej

Cło od 100' kg.

Nazwa towaru

zł.

gr.

253
Ługi glicerynowe pomydlane
bez cła.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyde
z dniem 1 stycznia 1930 r.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski ·
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Tłoczono l

Oszcz~dności

polecenia Ministra

N2 30130.

Splawiedliwości.

487[,4

P

Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. l stycznia 1930 r. wynosIć będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy
I ir s'ytucje państwowe opłacać będą 6 zl. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 ty&odnie przed rozpoczęciem każ·
delio kwartału.
Reklamacle z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosIć do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu uutępnello kole;nello numeru .

