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§ 2. Cena sprzeda:tna parceli, wymienionej 
w § l, wynosi 9 złotych za 1 mklW gruntu, czyli ogó
łem36.423 z1otyc.h, i spłacona zostanie Skarbowi! 
Państwa przez gminę m. Poznania w równych ratach 
rocznyc.h w przeciągu 5 lat z oprocentowaniem sześć 
od sta rocznie. 
. Pierwsza rata pła!łna jes't w ciągu jednego ro
ku od daty przejęcia gruniłu przez Magistrat m. Po
znan~a. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
przejęcia, względnie nabycia przez gminę m. Poznania 
wymienilOnej parceli, tudzież dalS'zego jej użytko
wania, - porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzeni'e niniejsZJe wohodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

K.ierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

619. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROBOT PUBLICZNYCH 

z dnia 7 paźdlz~ernika 1930 r. 

o wymiarach używane; przy budowie cegły 
niepalone;. 

Na podstawie ari.. 375 punkt a} rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawi'e budowlanem i zabudiowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wymiary używanej przy budowie w cha
rakterze materjału zastępczego niepalonej cegły (pia~ 
skowo - wapiennej, piaskowo - cementowej) powinny 
wynosić: długOść 27 centymetrów, sze.rokość 13 cen
tymetrów, grubość 6 centymetrów. 

t § 2. Wyrób cegły niepalonej na sprzedaż dla 
celów budowlanych, o wymiarach odmiennych od po
danych wyżej w § l, jest dozwolony tylko dla eks
portu i dla specj alnyoo celów, za osobnem pozwole
niem Mi:nls\tra Robót Publicznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wży
ci'e w dniu 1 stycznia 1932 r. 

Minister Robót Publicznych: Małakiewicz 

620. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 października 1930 r. 

wydane w porozumienin z Ministrem Przemysłu 
i Handlu o ustaleniu opłaty skarbowe; od spirytusu, 
przywożonego z zagranicy, oraz ceny za spirytus do 

wyrobu amunicji dla celów wojskowych. 

N a zasadzie art. 20, 21, 29 i 96 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. 
o mODlOpolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32. 
poz. 289) zarządza się co nasttę!puje: 

§ 1. Opłatę skarbową, łącznie z udziałem 
związków komunalnych, od spiry;tusu i przetworów 
spirytusowych, przywożonych z za,granicy oraz 
z obszarów, na których rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu 
spirytusowym nie obowiązuje, ustala się w wysoko
ści 1110 zł od 1 IiI 100° spirytusu. 

§ 2. Punkt h} § 3 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. (DZI. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 281) otrzymuje następujące brzmienie: 

"Za spirytus do wyrobu amunicji (proch bez
dymny i inne materiały) 'dla celów wojskowych: 

a} surowy 70 zł, 
bl rekltyfikowan.y 80 zł. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłos.ze.nia. Równocześnie traci moc po
stanowienie zawarte w § 2 punkt b) rozporządzenia 
Mini'Stra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. (Dz. U. 
R. P. Nr,. 34, poz. 281). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Małuszewslii 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

621. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnila 12 listopada 1930 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa co 
do §§ 19 - 33, w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych co do §§ 79 - 83, w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu co do §§ 92-110-
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 7 lutego 1928-r" wydanego w celu wykonania 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. 

Na podstawie art. 96 rozporządze1fia Prezy· 
denta Rzeczypospolitej· z dnia 26 marca 1927 r. o m~ 


