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i~iw9~~i t~rytQrjalnllj pgw~atQwegQ \'!1'f;ęclu zleQ1$kieiIO 

VI C~ort~Qwię, . 

§, 3~ Rozporządzenie nini~h;zę w~hocl?;i W iy~ie 
Z dniem l kwietnia 1929 r. 

72. 

Rozporządzenie Ministra Re form Rolnych 
~ aaia 17 stycznia 1929 r. 

W sprawie Z01eSlenia powiątowęgo \\r:::ędu ~i~m
skiego w Gdyni. 

Na pQd,stawię arh fl u:;;tawy ~ dnią ' II skrpnia 
192J t, Ci zq.kt:ępie g~i~łania Minilltrq Reform Rolnyc;:h 
i Qrg~tlizaęji tm;ęqów i komi~ji ziemskich (Oz,U. R. p. 
Nt\ - ~Ot PQ~, 706) ~arząd~9ql C;g nf\~tęplJje; 

~ l., ~nQSi $ię pQwiatowy \lr~ąę ziemski w Gdyni. 

§ ~t WłąCZi ;;iię powiąt morski do właściwQści te
rytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego W Wej
hłrQW\~. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchod~i w życie 
Z dniem ogłoszenia. .' 

73. 

RGzporządzenie Ministrów; Ska.rbu, Przę
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 1 lutego 1929 r. 

et ustanowieniu ceł wywozowych na trzodę chlewną 
i mięso wieprzowe. 

Na podstawie art. 7 :p1Jn~t 0) u!?tawy z dnia .31 li\?
.. lP24 I. W pf~edm16ele ul'egulowania 8tesunk~w eel-

f1lkWC 
. ' . iZue:ZXWXUt=aw: ===.ow:uz iW:W e.a;. J •• 

rweh (D~. l.,J, R. P. Nr ~ 80, po., 777) ~4r~ąq~a się~Q 
następuje; 

§ ł, 1)stanawią się do W~wQ~owe Qd poni~ei wy. 
szczególmonych towarów, uzup :łni a jqc taryfę celną wy
wozową (Dz. U. R. P. ~ 1928 ,r. Nr. 76, poz. 536), 
jak następuje: 

~o~y~ja Taryfy Ną?;,w~ W~lar~ 
Celnej 

257 a) Tr~ocla chlewna lywa i bita w ,rĄt1.\~ 
kach całych ' 
od sztuki ........................ . 

b) T r~oda (:hlewtla bitą 

CłQ 
d. 

30-

od połówki ....... . t ••••••••• t •• t t 1S....,. 
~a lVl l~SQ WH,:pqoWe świc ~e, soh:m~ 

~ mrożone w 5itimie nieprzerobio
nym, Z wyjątkiem oddzielnych 
głów oraf; odązielnych wnętrznQśc;i 
od 100 kg, ., ... .. . .. .. . t, ,., ••.. ,. ~Q.... 

Uwag;ll: T owary wymi~nione VI po~. 257 i 
258, wywożo.ne ~a ~ąświadc~eniami 
Mini~tcn;twa :p.rzeWYShl i Handlu .. be~ cl~ 

UW~Ęf\ 2: Trzoda chlewlla zarodQWa, wywożoną , 
pn:e:;; hodowców QraZ, o(~;lnizacie 
hodowlane za zaświadczcl11ami Mi, 
nisterstwa Rolnictwa •••..•••.... bez cła 

Uwa~~ 3: Towary wym~eniQne w po~ydi 4157 
i 258 przewożone W małym (uchu 
granic~nYm IV- myśl obowią~~jąnch . 
umów ~ •••• l' •• ~ ••• t , •••• , • : •• t. bez cła 

, ~ 2. Ocl, towarów wywieniQnyc;h w § 1 niniejszego 
rozporządzenia, nadanyoh do wywozu zagranicę za do
kumentem przewozowym wystąwionym najpóźniej 
W p(4ectd~ień wej śc;:ia w życie ~iniejSizego rozporządze
nia! d;l, w'iw~'l.owe l,1,ie bę,.clą PQbierane w ciągu dni pię
tnastu od dnia wejścia W ~y~i~ niniejszego rozporzą
d,ieQia. 

§ 3. RO~PQrządzenie ninieisze wchodzi w życie 
~ dniem l tIlarcą 1929 f. 

Minister Skarbu: G. C:zechowicz 

Ministu p(~ęmysłu i H~n.dlu; 8. Kwiatkowski 
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