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77. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 15 stycznia-1929 r. 

o %mi~lnie granic gmin: Kuflew i Chr6ściec w po
wiecie mińsko-mazowieckim, województwie war

szawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. 
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i two
rzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyj
skiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej K\1f1ew w powiecie mińsko
mazowieckim, województwie warszawskiem - wyłą
cza się miejscowości Kazimierzów i Ryczołek i włącza 
się je do gminy wiejskiej Chróściec w tymże powie
cie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie 
~ dniem l-go kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

78. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 18 stycznia 1929 r. 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek. 

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

§ l. Przy wywozie zagranicę obrabiarek do metali 
i drzewa, wytworzonych w kraju, zezwala się na zwrot 
cła, uiszczonego za sprowadzone Z zagranicy, zużyte 
do wyrobu tych towarów materjały podług następują-
cych norm: . 
za 100 kg. obrabiarek do metali i drzewa zł. 26. 

§ 2. Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 ni
niejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwi
tów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez 
upoważnione do tego urzędy celne na podstawie za
iwiadczeń związków eksportowych, po stwierdzeniu 
wywozu towarów zagranicę. 

§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zacho
wując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty ich wy

r 

st2.-,-, ienia i mogą służyć do uisz;cz;enia mldności celnych 
za wszelkie tO\\.1ry, sprcwadzane z za;:..r.:micy, w każ
dym Z urzędów, upoważnionych do wystawienia kwi-
tów. . 

I 

§ 4. Wykazy związków eksportowych, uprawnio
nych do wydawania powyżej wymi::nionych zaświad
czeń, będą ustalane prze~ Ministra Skarbu w porozu
mieniu z Ministrem Pr::emysłu i Handlu 1 ogłaszane 
w Dzienniku Urzędowym "lVionitor Polski". 

§ 5. Przepisy wykonawcze do niniejszego rozpo
rządzenia wyda Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyeie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
1929 r. włącznie. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

79. 

Rozpnrządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Hand.lu oraz Rolnictwa 

z dnia 26 stycznia 1929 r. 

o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 
stycznia 1927 r. w spr?wie ustanowienia cła wy

wozowego OL żyta i mąki żytniej. 

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stGsunl,ów celnych 
(D~. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządia się co nastę
pUJe: 

§ 1. W § 1 rozporządz;enia Ministrów: Skarbu, 
Pr:<:;emysłu i Handlu oraz Rolnictwa Z dnia 15 stycznia 
1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od ży
ta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 22), które
go moc obowiązująca przedłużoną została ostatnio . roz
porządzeniem z dnia 26 września 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 85, poz. 753), wprowadza się zmianę następującą: 
po~ycję taryfy celnej 218 uzupełnia się uwagą nastę
pUJącą: 

"Uwaga: 2yto- za pozwoleriiem 
Ministerstwa Skarbu • • • bez cłatt• 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
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