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§ ,5. Z gminy wiejskiej Kostrowicze wyłącza się 
~ld Rewtowicte i włącza się ją do gmIny Stara Wieś. 

§ 6. Z gminy wiejskiej Kozłowszczyzna wyłącza 
się wsie: l ;llewicze, Btljki, Mielniki, Ruda Jaworska, 
Nowosiółki II, Huta, Wielka Wola, folwarki -Wielka 
Wola, Józefowo, Kąty, Wybotki, Ruda Jaworska, 
Jachnowszczyzna, oraz osady : Ustronna, Buchowiecko, 
Sutki, Tartak, Kmita (Zalesie) , Ruda Jaworska, Skupa 
(gajówka w lesie państwowym) i włącza się wsie: Tale
wicze! Bujki i Miehliki do gmirty wiejskiej Rohotna, 
wsie: Ruda Jaworska, Nowosiółki II, Huta, Wielka Wola, 
folwarki: Wielka Wola, Józefowo, Kąty, Wyborki, Ru
da Jawors~a, Jachnowszczyzna oraz osady: Ustronna, 
Buchowiecko, Sutki, T artak, Kmita (Zalesie), Ruda 
Jaworska, Skupa (gajówka w lesie państwowym) do gmi
ny wiejskie; Kuryłowicze. 

§ 1. Z gminy wiejskiej Szydłowicze wyłącza się 
wsie: Kołbowicze, Wielkie Pole, Derewiańczyce, Bra
kowo, Tuszewicze, Basiny, Bakanowicze, Skołdycze, osa
dy: Młynek, Murowanka, Krzywa, Nowiny, Liljenberg; 
niaJ:łtki: Szydłowicze, Derewiańczyce oraz folwarki: 
F'rankpol, Komornica, lVlutowinka i Ladziny i włącza się 
wsie: Kołbowicze, Wielkie Pole, osady: Młynek, Muro
wanka oraz fólwarki Frankpol, Komornica i Murowinka 
da gminy wiejskiej Byteń, zaś wsie: Derewiańczyce, 
Brakowo, Tuszewicze, Basiny, Bakanowicze, Skołdy
cze, majątki: Szydłowicze, Derewiańczyce, osady: Krzy
wa, Nowiny i Liljenberg otaz folwark Ladziny; de gmi
ny wiejskiej Żyrowicć. . 

§ 8. Z gminy wiejskiej Żyrowice wyłącza się wieś 
Rachowicze, Humienniki oraz osadę Trzeciaki i włą
cza się: wieś Rachowicle do gminy wiejskiej Czemery, 
zaś wieś Humlenniki i osadę Trzeciaki do gminy Dzie
wiątkowicze. 

. .... , 9. Rćz~or~~dZeriłe niniejsze wchodzi W życie 
z dł11ettl. 1 kwlet111a 1929 t. 

Minister Spraw WeWnętunyth: Słtll Vbj Skladkow~kf 

91. 

RłJtpoui\dtenie Mit1istrów~ Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 31 stycznia 1929 r. 

VI sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cyn
kowej. 

~a podstawie art. 1 punkt d) ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 8.0, poz. 777) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Przy wywotie zagtanic~ bieli cynkowej wy
tWorzonej w kraju, zezwala się na zwrot cła uiszczonego 
za sprowadzone Z zagranicy, zużyte do wyrobu tych 
towarów surowce i materjały pomocnicze, według na
stępujących norm: 

za 100 kg. bieli cynkowej...... zł. 7.50 

- - - -

§ 2. Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 ni
niejszego rozporządzenia uskutecznia si~ zapGmocą 
kwitów wyitózoWyeł1, wystawianych k~tddt:ittWto przez 
upoważnione do tego urzędy celne, 11a podstawie za
świadczeń związków eksportowych, po stwierdzeniu wy.
wozU towatów zagranicę. 

§ 3. Kwity wywozowe opiewają na okazIciela, %a
chowując ważnośĆ na przeciąg 9 mie!5ięcy od daty ich 
wystawienia i mogą służyć do uiszc:::ania należnośti cel
nych za wszdkie towary sprowadzane g zagranicy, VI k~ 
dym Z urzędów upoważnionych do wystawiania kwitów. 

§ 4. Wykazy związków eksportowych, upr:r9l'hio
nych do wydawania powyźej wymieniónyćh . taŚWi:1d~ 
cz~ń,. będą _\1s~al:at1e przez Mini~t!:1 Sk:trbti , w porozti~ 
mlehlU z M1tllsttern Przemysłu 1 Handlu l ógł~Uf1t 
w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". 

§ 5. Przepisy wykonawcze do nirtiejszeio rozpO
rządzenia wyd:t Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi Vi łycie 
5-go drtia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu t G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handiu: E. kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowskt 

92. 

Rozporządzenie Ministr6w: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu Oraz Rolnictwa 

z dnia 7 lutego 1929 r. 

w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową z de
mit!stką azotanu amonu. 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustaWy Z dnia ~11ip .. 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) ~rz;ądza sit; 00 n.ła~
pUle: 

§ l. Saletra wapniowa o zawartości azotanu amo
nu ponad 5 % do S % włącznie może być zwolniona ad 
cła za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu. 

§ 2. Rbzporządzenie niniejsze wchod1i vt tycie 
ctwartego dnia po ogłoszeniu i obowi~zuje aż do odwO
łania. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

" 




