
, 

" 

J. 

-, 
i: 
6f 

~. .. 
l" 
f, 
I 

~ , 
, 
ł 

220 Dziennik Ustaw. Poz. 80. 81 i 82. Nr. 10. 

po otrz;y.maniu odwołania wr~ Z ewentualnemi swojemi 
uwagam1. 

O ile odwołanie wnosi inspektor okręgowy winien 
dołączyć do odwołania akta sprawy i przesłać Komen
dantowi Straży Granicznej w zakreślonym 7 dniowym 
terminie po ogłoszeniu orzeczenia. 

§ 38. 

Powołanie lmmpletu orzekającego komisji dyscy
plinarnej przy Komendancie Straży Granicznej usku
tecznia Kc1mendant na zasadach ustalonych w § 33. 

. Do postępowania w komisji przy Komendancie 
Straży Granicznej mają zastosowanie przepisy o po
stępewaniu w komisjach dyscyplinarnych przy inspek
torach okręgowych. 

Treść orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Ko
mendancie Straży Granicznej ogłasza Komendant Stra
:ty Granicznej w rozkazie dziennym. 

§ 39. 

Orzeczenia komisyj dyscyplinarnych przy inspek
torach okręgowych nie zaskarżone w terminie przepi
sanym staj'ą się prawomocne po tipływie tego terminu, 
orzeczenia zaś komisji dyscyplinarnej przy Komendan
cie Straży Granicznej - niezwłocznie po ogłoszeniu. 

§ 40. 

Oficerowie karani sądownie i szeregowi karani są
downie lub degradacją, nie mogą być wyznaczani na prze
wodniczących i członków komisyj dyscyplinarnych. 

W czasie trwania postępowania sądowo-karne
go, honorowego lub dyscyplinarnego, toczącego się prze
ciw takiemu oficerowi lub szeregowemu, nie można 
powoływać go na przewodniczącego lub członka komisji 
dyscyplinarnej. Gdy postępowanie takie zakończy się 
wyrokiem skazującym sądu lub degradacją orzeczoną 
przez Komisję dyscyplinarną, ukarany w ten sposób 
traci swoje stanowisko w komisji dyscyplinarnej, a na 
jego miejsce na resztę okresu czynności mianuje się in
nego oficera lub szeregowego. 

§ 41. 

W razie śmierci obwinionego postępowanie dyscy
plinarne beż względu na stadjum, w którem się znajduje, 
podlega umorzeniu, może być jednak przeprowadzone 
na żądanie ustawowych spadkobierców zmarłego. 

I 
§ 42. 

Na prośbę szeregowego, skazanego prawomocnie 
na karę dyscyplinarną, lub na prośbę jego ustawowych 
spadkobierców można wznowić postępowanie nawet po 
wykonaniu kary, o ile osoby te przedstawią takie nowe 
bkty lub środki dowodowe, nieznane w poprzedniem 
postępowaniu, które same przez się lub w związku z fak
tami poprzednio ustalonemi lub Z dowodami poprzed
nio zebrane mi mogą spowodować uwolnienie od zarzu
tu lub nałożenie kary łagodniejszej. 

Prośbę o wznowienie postępowania wnosić naleiy 
do Komendanta Straży Granicznej, który rozstrzyga 
o dopuszczalności wznowienia. 

W razie dopuszczenia wznowienia Komendant 
Straiy Granicznej zarządza przekazanie sprawy komisji 
dyscyplinarnej, która rozstrzygnęła sprawę w I instancji. 

Wznowienie postępowan.ia nie uprawnia do nało
żenia kary surowszej od nałożonej w poprzednl:em po
stępowaniu. 

VI. Przepisy przejściowe. 

§ 43. 

Aż do chwili wybudowania koszar Z oddzielnemi 
aresztami, kara aresztu może być wykonana przez osa
dzenie ukaranych w jedne; Z ubikacyj lokalu służbowego. 

§ 44. 

Do czasu skoszarowania wszystkich szeregowych, 
kara zakazu opuszczania koszar względnie lokalu służ
bowego może być zastąpi0na przez karę dyżuru na pla" 
cówce, przyczem jeden dzień zakazu opuszczania ko: 
szar względnie lokalu służbowego zastępuje się 2 go
dzinami karnego dyżuru na placówce. 

Kara aresztu zastąpiona być może karną służbą 
sztafetową, Z równoczesnem meldowaniem si~ u prze.
łożonego. Jeden dzień aresztu zastępuje się karną szta· 
fetą do 15 kilometrów. 

§ 45. 

W stosunku do przydzielonych do Straży Granicz
nej oficerów i szeregowych stanu czynnego sił zbroj
nych Państwa, mają zastosowanie wojskowe przepisy 
dyscyplinarne, przyczem ich właściwym przełożo~ym 
dyscyplinarnym może być tylko oficer stanu czynnego 
sił zbrojnych Państwa. 

,, 81. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 grudnia 1928 r. 

w sprawie zmiany w . rozporządzeniu z dnia 
29 września 1928 r. o 'przyznawaniu koncesjono
wanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kre
dytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej 
zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. 
o organizacji i zakresie działania izb skarbowych 

i podległych izbom urzędów skarbowych. 

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu' 
tytoniowym .z dnia l-go czerwca 1922 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ l. Termin 31 grudnia 1928 r., zastrzeżony 
w ' ustępie 2 § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu 
Z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 90, 
poz. 790), przesuwa się na dzień 31 marca 1929 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic 
Z dniem ogłoszenia. 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 

82. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 4 stycznia 1929 r. 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty. 

Na podstawie art. 7 pun:kt d) ustawy Z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr.SO, poz. 777) zarządza się co na
stępuje! 
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§ 1. Przy wywozie zagranicę ceraty \Yy{warz:anej 
w kraju, zezwala się na zwrot cła uiszczonego za spro
wadzone 'z zagranicy zużyte do wyrobu tego towaru 
surowce i półfabrykaty pódbg następujących norm: 

za 100 kg. c fiaty choci2.żby obrębionej zł. 125.-

§ 2. Zwrot cła ,z tytułu, wymienionego w § l ni
niejszego rozporządzenia, usk ttecznia się za pomocą kwi
tów . wywozowych, wystawicnych każdorazowo pr~ez 
upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie za
,świadczeń wiązków eksportowych, po stwierdzeniu wy
wozu towarów .zagranicę. 

§ 3. Kwity wywozowe opiewają na oka.ziciela, za
chowując ważność n~ pr.zeci",g 9 ! miesięcy od daty ich 
wystawienia i mogą służyć do uis.zczania należności cel
nych za wszelkie towary sprowad.zane Z .zagranicy w każ
dym Z urzędów, upoważnionych do Wystawienia kwitów. 

§ 4. Wykazy zwią.zków, uprawnionych do wyda
wania powyżej wymienionych zaświadc.zeń będą usta
lone prze.z Ministra Skarbu w poro.zumieniu .z Mini
st-rem ,Pr.zemysłu i Handlu i 0głos.zone w D.zienniku Ur.zę
dow.ym . "Monitor Polski". 

§ 5. Przepisy wykonawc.ze do niniejszego ro.zpo
rządzenia wyda Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejs.ze wchodzi w życie 
S-go dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przernysłu , i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

83. 

lłozporządzeni~ Ministra Skarbu 

z dnia 24 stycznia 1929 r. 

w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 
1929 terminu do składania zeznań o dochodzie 
:: art. 50 ustawy o państwowym podatku docho* 

dowym. 

Na podstawie ustępu drugiego art. 120 usta~ 
o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. 
z r. 1925 Nr. 58, poz. 411) zarządzam co następuje: 

§ ' l. Termin do składania prżez osoby fizyczne 
i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wy
znaczony wart. 50 ustawy o państwowym podatku do
chodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 411)
przesuwa się na rok podatkowy 1929 Z dnia l marca na 
d~ień l maja 1929 r. ". ..... 
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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w, życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 

' .. " 84. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 stycznia 1929 r. ' 

w sprawie ustalenia rabatów handlowych od do
puszczonych do sprzedaży w Polsce niektórych 
wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tyto-

niowego. 

Na podstawie art. 13 i 17 ustęp 5 oraz art. 62 usta
wy z dpia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym 
(Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ l. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa 
sprzedaży wyroqów tytoniowych, upowaihione do sprze
daży wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Ty
toniowego dopuszczonych do sprzedaży w Polsce, otrzy
mują W swem miejscu poborowem rabat handlowy od 
tych wyrobów W tej samej wysokości, w' jakie; przy
sługuje im rabat od wyrobów tytoniowych taryfy 
ogólnej. 

§ 2. Rozporządzenie / niniejsze wchodzi w , życie 
z dniem l-go marca 1929 r. Jednocześnie tracą moc obo
wiązującą wszelkie postanowienia w sprawie unormowa
nej niniejszem rozporządzeniem, a z niem spr.zeczne. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

85. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia\18 stycznia 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich Tuzył6w ł Hołyn 
w powiecie kałuskim, województwie stanisławó'w

skierfi. 

Na tnocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrz:eŚni<t 1922 
roku W przed!lłiócie zmiany granic oraz ro~wi~zywa· 
nia i tworzenia gmin Wiejskich na ohszarze b. zaborów 
rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R: P. Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje : 

§ l. Z gminy wiejskiej Tużyłów w powiecie , k.ału,: ' 
skim, województwje stanisławowskiem, wyłącza się pr~~ 
siółek Kotiatycze, obejmujący parcele gruntowe 2207/1-
2207/4, 2208/1, 2208/4, 2209/1, 2209/2, 2210/1- 2210/5, 
2211, 2212, 2213, 2214/1- 2214/3, 2217/1-2217/3, 
2218/1-2218/3, 2222/1-2222/3,2223,2223/3,2224/1-
2224/3, 2225, 2226,2227,2228/1,2228/2,2229/1,2229/2, 
2230/1, 2230/2, 2231, 2232,2233,2234/1,2234/2,2235/1, 
2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237, ,2238, 2239, 2240, 2241, 
2242, 2243, 2244, 2245,' 2246, 2247, 2248/1, 2248/2" 
2249/1, 2249/2, 2250/1, 2250/2, 2252/1, 2252/2, 2253, 
2254,2255,2256,2257/1,2257/2,2258/1,2258/5,2259/1-
2259/5, 2?69, 2270, 2271, 2272/1,2272 /2,2273/1,2273/2, 
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, , 

b:, f .. :, ~ 

I _~ 

.~~ ," ., l 

• i' 
;', - " 

I'> 

" '~ 
'~ 

, ' 

, , 




