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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, , 
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