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Na moc)' art. 44 KODstytuCji o~laszam ustawę l1aatępll

'"cej tr.ici~ 

l) zapalniczek elektrycznych, umocowa
,nych we wszelkiego rodzaju środkach lo
komocji, oraz 

2) zapalniczek, wyrobionych ze złota i sre
bra i zaopatrzonych cechą urzędu pro
bierczego, USTAWA 

JZ dnia 30 stycznia 1931r. 

o monopolu zapałczanym. 

PpSTANOWIENIA OGóLNE. 

Art. 1. (1) Wyrób w kraju, przywóz z :zagra
nicy lub z 'Obszaru W. M. Gdańska oraz wywóz 
z kraju: 

al zapałek wszelkiego rodzaju, 
b) pręcików z drzewa, używanych na zapałki, 
c) taśmy drzewnej, używanej na pudełka do za

pałek, 
d) gotowych ·pudełek do z,apałek i 
e) zapalniczek oraz ich częściz,amiennych, 

z wyjątkiem: 

jest wyłącznym przywilej'em Skarbu Państwa (mo
nopolem) i stanowi przedmiot monopolu zapałcza
nego. 

(2) Uprawnieni'a, przewidziane w ustępie po
przednim, wykonywać będzie Państwowy Monopol 
Zapałczany, posiadający odrębną osobowość prawną. 

(3) Naczelny Zarząd Państwowego Monopolu 
Zapałczanego sprawuje Miil'Lister Skarbu. 

(4) MilIlister Ska.rbu określa, jakie przedmioty 
należy uważać z~ przedmioty, wys.zczególn,i'oue w 
ustępie pierwszym. 

Art. 2. (1) Zabrania ,się wyrobu w kraju, przy
wozu z zagra'nicy lub z obszaru W. M. Gdańska, ora.z 
wywozu z kraju, bez zezwolenia Ministra. Skarbu, 
przedmiotów, wymienionych wart. l, z wyjątkiem 
zapalniczek elektrycznych, umocowanych we wS.zel
Kiego rodzaju środkach lokomocji, oraz zapalniczek, 
wyrobionych ze złota i snbra. 
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- (2) Zakaz, zawarty w ustępie poprzednim, nie 
ma zastosowania do p'rzywozu z zagranicy, wzg\ęd
n;e z obszaru W. M. Gdańska, zap3.łek i zapalnicz.;k 
przez pod'różnych na OSQ.o.sty użytek, w ilości, nie- O 
przekraczającej jednak dwóch pudełek zapałek do 
75 sztuk zapałek każde i jednej zapalniczki na osobę. 

Art. 3. Minister Skarbu określa sposób ustala
n.ia cen sprzedaży wyrobów monopolowych, objętych 
niniejs'zą ustawą. 

Art. 4. (1) Zapałki oraz zapalniczki, objęte 
monopolem, o ile ustawa nie zawiera w tym wzglę
dzie odm:~nnych postanowień, podlegają przy przy
wozie z zagranicy - Oopłacie monopolowej, pobiera
nej w formie dodatku do cła, a przy przywozie z Oob
szaru W. M. Gdańska - Oopłacie monopolowej. po
bieranej w trybie, przepisanym dla postępowania 
przekazowego. . . _ . . / 

(2) Wysokość opłaty monopolowej ustala się na: 
a) ~68 zł od każdego miljona sztuk zapałek, 
b) 10 zł od jednej zapalniczki kieszonkowej, 
c} 25 zł od jednej zapalniczki ściennej lub sto-

łowej. 
(3) Odpowiedzialność za opłatę monopolową 

przy przywozie ,Z z.agranicy określa· się według prze-
pisów ce),nych. -

(4) Wymiar i orzekanie Q obowiązku uiszczenia 
opłaty monopolowej Ood zapałek i zapalniczek należy 
do władz skarbowych. 

(5) Opłatę monopo'lową, nieuiszczoną przy przy
wozie z zagranicy zapałek i zapalniczek, ściąga Się 
w sposób, ustalony dla ściągania należytości celnych. 

PODATEK OD ZAPALNICZEK. 

Art. 5. Zapalniczki ze złota i srebra, czy to 
wyrobione na obszarze RzeczypospoLtej, czy też 
przywiezione z zagranicy lub z obszaru W. M. lidań
ska, pod,egają podatkow! w wysokości 20 zł Ood 
sztuki. 

Art. 8. Wolne są od podatku: 
(1) Zapalniczki elektryczne, umocowane we 

wszelkiego rodzaju środkach lokomocji, 
(2) wszelkie zapalniczki, wywożone .zagranicę 

,lub do obszaru W. M. Gdańska. 

KONTROLA SKARBOWA. 

Art. 9. (1) Wyrób, sprzedaż i wywóz przedmio
tów, objętych monoPOolem zapałczanym (art. 1 ust. 1), 
oraz zapalniczek ze złota i srebra (art. 5) i elektrycz
nych z.apalniczek, wymienionych wart. 8 pkt. 1, pod
lega kontroli 'SKarbowej. Odpowiednie zgłoszenia do 
władzy skarbowej 'są wo,lne od opłaty stemplowej. 

(2) Warunki i sposób wykonywania kontroLi 
ustala Minister Skarbu w drodze roz,porządzenia. 

Art. 10. Na każdem opakowaniu zapałek mo
nopolowych, przeznaczonych na sprzedaż w kraiu, 
-musi- być umieszczony stosowny napis i tylko takie 
zapałki mogą być dopuszC'z,Oone do obrotu na Oobsza
rze Rzeczypo,spolitej. 

WPROWADZENIE I EKSPLOATACJA 
MONOPOLU. 

Art. 11. (1) Osoby, które w dniu ogło!zenia 
ustawy niniejszej posiadają na obszarze Rzeczypo
spolitej przedsiębiorstwa wyrobu: 

1) zapalniczek, 
2) pręcików z drzewa, używanych do wyrobu 

zapałek, , 
3) taśmy drzewnej, używanej do wyrobu pude

łek dO' zapałek, oraz 
4) gotowych pudełek do zapałek, 

są obowiązane donieść o tern w ciągu 30 dni od dnia 
ogłoszenia ustawy niniejszej właściwemu urzędowi 
skarbowemu akcyz i monopolów państwowych. 

(2) W doniesieniu należy podać: 
a) opis lokalu fabrycznego, magazynów, maszyn 

i narzędzi ze wskazaniem ich rodzaju, względnie roz-
Art. 6. Podatek, przewidziany wart. S, pobie- miarówj 

ra się: b) datę założenia i uruchomienia fabrykij 
a) od zapalniczek, wyrobionych na obszarze c) ilość i wartość zapalniczek, pręcików' z drze-

Rzeczypospolitej _ w chwili wypuszczenia ich z miej- -wa, taśmy drzewnej, względnie pudełek do zapałek, 
sca wyrobu do wolnego obrotu, wyprodukowanych w każdym z ostatnich pięciu latj 

b) od zapalniczek, przywożonych z zagranicy - . d) wartość pozostałych na składz}e zapasów 
w chwili odprawy celnei, gotowych, wyrobów (zapalniczki, pręciki, taśma 

c) od zapalniczek, przywożonych % obszaru W. drzewna l pudełka)j 
M. Gdańska - w chwili zgłoszenia w urzędzie od- e) rodzaj wy!" ob ów, produkowanych w przed
biorczym w trybie,przepisaoym dla pos1ępowania ,slębiorstwieobok zapalniczek, pręcików, taśmy 
przekazowego. . drzewnej, względnie pudełek do zapałek · w każdym 

Art. 7. (1) Pobranie podatku (art. 5~, względnie 
o'płaty . mOonopo : ow~j (art. 4), zostanie s.twierdzone 
przez wyciśnięcie znaczka poda tkowegOi na zapal
niczce. Zapalniczki, niezaopatrzone znaczkiem po
datkowym, nie są dopuszcz'one do obrotu. 
. J2) Znaczek poda tkowy nie będzie wyciskany 
Jedyn:e na zapaln·jczkach, przywożonych z zagranicy 
przez podróżnych na OSOobisty użytek (art. 2 ust. 2) i 
w tych wypadkach kwit na uiszczenie podatku, 
wz~tędnie opłaty mOonQPolowej, zastępuje zrnaczek po
datkowy. 

z ostatnich pięciu lat, oraz wysokość .i wartość od
nośnej produkcji. 

Art. 12. (1) Właściciele istniejących na obsza
ne RzeczyposPOolitej w dniu ogłoszenia niniejszej 
ustawy przeds :ęb: orstw wyrobu przedmiotów , obję
tych monopolem zapałczanym (art. 1 ust. I), obowią
zani są odprzedać Państwowemu Monopolowi Zapał
czanemu, który jest obowiązany wykupić wszelkie 
zapasy powyższych wyrobów oraz służące ze wzglę
du na swoje konstrukcyjne przeznaczenie wyłącznie 
dOo produkcji tych wyrobów maszyny, nauędzia 
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i urządzenia, a nadto służące wyłącŻ.nie do tej pro
dukcji surowce i półfabrykaty. 

(2) Właściciele takichże fabryk, których utrzy
manie w ruchu dla potrzeb Państwowego MOonopolu 
Zapałczanego Minister .Skarbu uzna za konieczne, 
obowiązani są odprzedać Państwowemu Monopolo
wi Zapałczanemu swe fabryki wraz z przynależno
ściami, niezbędnemi do normalnego prowadzenia pro
dukcji. 

(3) Minister Skarbu może w tych przypadkach 
zarządzić bezzwłoczne objęcie takich fabryk w po
siadanie Państwowego Monopolu Zapałczanego 
z jednoczesnem sporządzeniem opisu przedmiotów, 
obejmowanych w po-siadanie; do opisu należy we
zwać właściciela. Decyzja Ministra Skarbu, uznająca 
konieczność wykupu fabryki i zarządzająca objęcie 
jej w posiadanie, stanowi tytuł prawny do ujawnie
nia powyższych zarządzeń we właściwęj księdze hi
potecznej. 

(4) Wykup następuje zasadniczo po cenie ugo
dzonej. W razie braku zgody co do ceny wykupu na
stępuje wykup po cenie, oznaczonej w sposób, prze
widziany wart. 13. 

Art. 13. (1) Celem ustalenia ceny wykupu 
(art. 12) ustanowi Minister Skarbu komisję szacun
kową. W skład tej komi,s;i wejdzie, prócz przewod:1i
czącego, 4 członków, z których dwóch powoła Mi
nister Skarbu z grona producentów przedmiotów, 
objętych monopolem zapałczanym, a po jednym 
z pośród urzędników Ministerstwa Skarbu i M:ni
sterstwa Przemysłu i Handlu. Przewodniczącego ko
misji powoła Minister Skarbu. 

(2) W .razie potrzeby komisja powoła więk
szością gło'sów rzeczoznawców celem ouacowania 
wartości przedmiotów wykupu. 

(3) Cenę szacunkową ustala komisja większoś
cią głosów. 

(4) NiezadOowoleni z wysokOości wynagrodzenia, 
oznaczonej przez komisję szacunkOową, mo~ą dOo
chodzić reszty wynagrodzenia w drOodze sądowej 
w cią~u 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

(5) POo ustaleniu ceny szacunkowej przez ko
misję, o ile nie będzie zawarty dobrowolny akt prze
właszczenia, przepisanie własności nieruchOomości 
nastąpi na podstawie aktu jednostronnego, zeznane
go przez przedstawicieh Skarbu, z dołączeniem od
pisu orzeczenia komisii szacunkowej i pokwitowania 
na złożoną do depozytu sąaowego sumę szacunko
wą, ustaloną przez komisję. 

(6) Nieruchomość, przepisana w ten sposób na 
rzecz Państwowego Monopolu Zapałczanego, staje 
się wolną od wszelkich długów i ciężarów hipotecz
nych, dla których jako zabezpieczenie służy suma, 
złożona do depozytu sądowego, O czem będzie wy
raźnie zaznaczone w księdze hipotecznej. 

(7) Dochodzenie reszty wynagrodzenia w dro
dze sądowei (ust. 4) nie stanowi przeszkody dą prze
pisania tytułu własności. 

Art. 14. Mini,ster Skarbu jest uprawniony. na 
waru~kach przez si~bie ustanowionych, do udziela
nia oSOobom prywatnym na czas określony pozwo
lenia na wyrób zapalniczek objętych monopolem, 

• • 

pręcików z drzewa, taśmy drzewnej, względnie pu
dełek do zapałek na rzecz PaństwowegOo Monopolu 
Zapałczanego. 

Art. 15. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
oddania eksploatacji Państwowego Monopolu Za
pałczanego w dzierżawę. 

Ań. 16. W razie wydzierżawienia Minister 
Skarbu będzie władny: 

1) sprzedać dzierżawcy fabrykj zapałek oraz 
urządzenia, które podlegały przymusowemu wyku
powi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy 
z dnia 15 lipca 1925 r. D monO'polu zapałczanym (Dz. 
U. R. P. Nr. 83, poz. 561), w brzmieniu, nadanem roz
porządzeniem Prezydenta ' Rzeczypospolitej z dnia 
4 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 151) , jak 
również obiekty, podlegajace wykupowi na podsta
wie niniejszej ustawy, atoli z zastrzeżeniem, że po 
upływie okresu dzierżawy wszystkie stanowiące 
własność dzierżawcy fabryki zapałek i zapalniczek, 
służące do eksploatacji Państwowego Monopolu Za
pałczanego, wraz z gruntami, całkowitem urzadze
niem, budynkami, ma~azynami i innemi przynależ
nościami, orzechodzą bez1"ła tnie i bez żadnet!o od
szkorlowania na własność Skarbu P?ństwa, wolne od 
jakichkolwiek obc;C1żeń, w stanie dobrym i technicz
n:e zdatnym do użytku tak, aby zapotrzebowanie 
krajowe mo~~o być wówczas przy ich pomocy 
w 'pełni zaspflkO'jone, 

2) z~odzić się na poddanie rozsłrzy!!nięciu są
du polubownego wszelkich sporów Skarbu Państwa 
z dzierżawcą z tytułu stosunku ' dzierżawne~o -
i z osobami. poręczaiacemi spełnienie obowiązków 
dzierżawnych - z tytułu tej rękojmi, 

3) upoważnić dzierżawcę do bezpośrednie~o 
. nahvcia od dotychczasowych właścicieli surowców, 
półfa brykatów, maszyn, narzędzi i urzadzpń, do któ
rvch wykupu Państwowy Monopol Zaoałczany iest 
ohowiazany w mvśł art. 12, tudzież fabryk, wymie
nionych wart. 12 ust. 2, 

4) wyrazić Zl1odę, aby przy ustaleniu ceny wy
kupu fabryk pręcików z drzewa do zapałek i fa
bryk za'palniczek, oraz przedmiotów, służących dO' 
wyrobu zapalniczek. czynności I<omisii szacunkowej, 
przewidzianej wart. 13, spełniała komisia SZ<lcun
kowa, złożon3. z przedstawicieli: 1) Ministra Skar
bu - jako orzewodJ'liczącel!o. 2) dzierżawcy, 3) wła
ściciela wykupywanych przedmiotów. 

Art. 17. W razie wydz:erżawien:a monoPolu 
zapałczaneJ!o. uooważnia się Ministra Skarbu do· za
pewnienia dzierżawcy na czas trwania umowy: 

1) że zapalniczki i ich cżęści zamienne. obięte 
monopolem zapałczanym, oraz w wyjatkowych wy
padkach zapałki, sprowadzane przez dzierżawcę 
z zagranicy na potrzeby monopolu, będą wolne od 
cłaj 

2) że dzierżawcy służyć będzie prawo wywozu 
przedmiotów, objętych monopDlem (art. 1 ust. 1), ze 
zwolnieniem od jakichkolwiek opłat i ceł, z wy
jątkiem -opł.at statystycznych, oraz prawo swobodn~. 
go przekazywania walut i dewiz~ 
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3) ze w razie wprowadzenia nowych zakazów 
przywozu na surowce, półfabrykaty, narzędzia i ma
szyny, potrzebne do wyrobu zapałek, będą udzielane 
dzierżawcy zezwolenia na przywóz kontyngentów, 
niezbędnych dla produkcji; 

4) ze dla maszyn zapałczanych nie będą wpro
wadzane specjalne pozycje taryfy celnej i że do ma
s:z;yn sprowadzanych przez' dzierzawcę, a służących 
do eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałcza
nego, będą stosowane takie same ulgi celne, jakie 
~ostaną przyznane któremukolwiek innemu prze
'mysłowi polskiemu na przedmioty, podpadające pod 
odnośne pozycje taryfy celnej; 

5) że przedmioty, objęte monopo,lem zapał
czanyin, nie będą obciążone żadnemi akcyzami lub 
innemi -podatkami pośredniemi poza opłatami, prze
widzianemi w niniejszej ustawie; 

6) że na przemysł zapałczany nie będą nakła
dane ustawami .Jub rozporządzeniami z zakresu pra
wodawstwa administracyjnego, przemysłowego. spo
łecznego i ubezpieczeń społecznych, obowiązki lub 
ograniczenia bardziej obciążające, niż przewidują 
lub będą przewidywać odpowiednie przepisy dla in
nych gałęzi przemysłu chemicznego. 

, 
Art. 18. W razie wydzierżawienia monopolu 

zapałczanego zwalnia się: 
1) umowę o dzierżawę Państwo'Yego Monopo

lu Zapałćzanego oraz pisma. stwierdzające tytuły 
prZe)SCla własności objektów, wymienionych w 
art:' 16, z wyjątkiem wypadków przeniesienia wła
sności przez dzierżawcę na osoby trzecie - od opłat 
st~mplowych i komunalnych, 
. "' 2) pozostały przy likwidacji stosunku dzier
żawnego majątek likwidacyjny i ewentualne docho
d'y, osiągnięte z tytułu tej likwidacji - od wszelkich 
p'odatków państwowych i komunalnych, 

3) reklamy, umieszczone na opakowaniu zapa
łek - od wszelkich podatków i opłat państwowych 
i komunalnych. 

, Art. 19. ' (1) W razie wydzierżawienia mono
polu zapałczanego podatki bezpośrednie, przypada
jące od dzierżawcy. w związku z oddaną mu w dzier
zawę eksploatacją monopolu zapałczanego, będą po
bierane w formie ryczałtu według następujących 
zasad: . 

l) ryczałt podatkowy obejmuje państwowe po
datki: przemysłowy ora,z dochodowy wraz z dodat
kami komunalnemi do tych podatków oraz samoi,st
ne daniny komunalne, obliczane na podstawie tych 
podatków, 

2) ryczałt ten <lbejmować będzie także i te pań
s'twowe i' komunalne podatki ' bezpośrednie, które bę
dą w przyszłości wprowa'dzone wzamian, dla uzu
peln,ien,ia lub obok podatku przemy5'łowe~o lub do
chodowego, ja·k również i podatek od majątku, gdy
by podat'ek taki miał być w przyszłości pobiera,ny, 

3) ryczałt powyższy nie moze być niższy niż 
. 84 'zł za każdy miljon sztuk zapałek, sprzedanych na 

potrzeby rynku k,rajowego, ,i będzie wpłacany przez 
dzierżawcę do Skarbu Państwa ,równoc.ześnie z c.zyn
szem dzierżawnym, 

4) Minister Skarbu w porozumieniu oz Mini
sł'rem Spraw Wewnętrznych określa podstawyroz
działu powyższego ryczałtu między Skarb Państwa 
izwiązkri komunalne. 

(2) W związku z postanowieni'ami artykułu nJ'
nC'ejszego dzierżawca nie będzie obowiązany do oka
zywania, względtnie przesyłania władzom skarbowym 
ksiąg handlowych lub wyci'ągów z tych ksiąg. 

POSTANOWIENIA KARNE. 
Art. 20. Naruszenia przepi,sów ustawynin.iej

szej Ullegają ukaraniu według postanowień ustawy 
karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dl:. , U. 
R. P. Nr. 105, po,Z. 609), której art. 104-111 otrzy· 
mują następujące brzmien~e: 

"Art. 104. Winni bez zezwoleDIi'a właściwe'j 
władzy wyrobu przedmiotów, objętych monopolem 
zapałczanym, ulegają karze pieniężll;ej od stu do pię
du tysięcy rl:otych oraz karze konfiskaty tych przed
miotów. 

Att. 105. Winnli potajemnego wyprowadzenia 
zapałek lub zapalniczek z fabryki ulegają karze pie
niężne;j w wysokości pięciokrotnej, Us.zczupl()nej, 
względn.ie narażonej na uszczuplen.ie, opłaty mono
polowej lub podatku, oraz karze kon,fistkaty zapałek 
lub zapalnii<:zek. 

. Winni potajemnego wyprowadzenia z fabryki 
innych przedmiotów, objętych monopolem zapałcza
nym, ulegają kClir.ze pienięŻi!1ęj od stu do dwóch ty
sięcy złotych, oraz karze Ikonfiskaty tych przed-
miotów. . 

Wyprowadzetl,ie uważa się za potajemne, jeśli 
nastąpiło bez dopełnienia pr,zepi'sanych warunków. 

Art. 106. Winni narus~en.ia przep,isów o obro
cie towarowym z zagranicą w związku z przywozem, 
wywozem lub przewozem przedmiotów, objętych mo
n'Olpolem zapałczanym, ulegają karom, ustanowionym ' 
za te naruszenia co do innych towarów (art. 45 
r nas't.). , . 

Winni naruszenia przepisów o obrocie towaro
wym z W.M. Gdańskiem w związku z przywozem, 
wywozem lub przewozem przedmiotów, co ' do któ
rych ustanowiona jest opłata monopolowa lub poda
tek, ulegają karom wedle alf t , 132 - 134, zaś co do 
innych przedmiotów - karz·e 'pieniężnej od stu do. 
dwóch tysięcy 'złotych oraz karze konfiskaty. 

Art. 107. Nabywca i os'oba, w której posiada
niu ujęto przedmioty, objęte monopolem zapałcza
nym, w.zględn,ie podlegające podatkowi, niewątpliWie 
zagran1i'cznego pochodzen,ia, ulegaj ą karze stos,ownle 
do art. 106 ust. ,l, jeślJ ujęto je w ohiegu han·dlowym, 
a strona nie moze wykazać, że sprowadz,ono je do 
kraju z zach<lwaniem ustawowych warunków. 

Art. 108. Winni posiadania w obrooie han,dlo
wym zapałek, na opakowaniu których niema przepi!
san ego oznaczenia, lub też zapalnd<:zek, na których 
brak przepisanego znaczka podatkowego, ulegają ka
rze słosownie do przepisów art. 105, o ile nie zacho-
dzą warunki, przewidzian,e wart. 106. . 

.Alrt. 109. Karom; przewidzianym wart. lOS, 
ulegają również wSnni usunięcia z transportu przed- • 
miotów, objętych monopolem zapałczanym lub pod
legających podatkowi,' przeznaczonych 'Urzędown~e 
do wywozu zagrani(;~ 
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Art. 110. W inni nieuczynienia zadość obowiąz
kowi zgłoszimia zapas.ów przedm:otów, jakie zostały 
objęte monopolem zapałczanym, ulegają karze pie
niężnej w wysokości czterokrotnej ceny zatajonych 
przedmiotów, ()tI"az karze konfiskaty zatajonej ilości 
tych przedmiotów. 

Wi'n/lli niezgłoszeOoia do dodatkowego opodatko
wania zapasu zapalniczek ulegają karze pienjężne; 
w wysokości czterokrotne; uszczuplone; należności, 
oraz karze kon.fiskaty zatajone; ilości zapalniczek. 

Art. 111. Winn1' naruszeniaall'lnych przepisów 
w przedm!ocie moncpolu zapałek i opodatkowanaa 
iapalniczek, ulegają karze pieniężnej porządkowe; 
od stu do dwóch tysięcy złotych". 

POSTANOWIENIA PRZEJśCIOWE I KOr'łCOWE. 

Art. 2t. (t) Aż do czasu wejścia w życie po
stanowień n.iniejszej ustawy, ustanawiających mono
pol wyrobu zapaln.iczek, podlegają zapalniczki, obję
t.e monopolem zapałczanym, zarówno wyrobione na 
obszarze Rzeczypospolitej, jako t,eż , przywiezione 
z zagranicy li z obszaru W. M. Gdańska, opłacie po
datku w wysokości opłaty monopolowej. określonej 
wart. 4 z zasŁosowaniem art. 6--9. 

(2) Znajdujące się w fabrykach zapa'lniczki, od 
których podatek został już opłacony, mogą być wy
puszczone do obrotu jedynie po do'płaceniu różnicy 
pomiędzy opłaconą ~, no,wą stopą podaŁku,ot'az po 
wyoiśnięciu na nd'ch ,nowego znaczka podatkowego. 

Art. 22. Wszelkie zapalniczki, znajdujące się 
w dn~u ogłoszenia ustawy niniejszej bądź na skła
dach poza ,fabrykami, bądź w miejscach sprzedaży, 
podlegają z:gło;szenl'u w ciągu dzies,ięciu dni od dnia 
ogłoszenia ustawy niniejszej, celem dodatkowego 
opodatkowania do wysokości opłaty monopolowej, 
określonej wart. 4, względnie podatku, określonego 
wart. 5 ustawy ntiniejszej. Pobranie dodatkowego 
podatku zasłanie stwierdzone przezwyoi'śnięcie na 
zapalniczkach nowego znacZlka podatkowego. 

Art. 23. W okresie od ogłoszenia ustawy ni
n.iejszej do wejścia w życie jej poshnowień, ustana
wiających monopol wyrobu przedmiotów, wyszcze
gólnionych wart. 1 pkt. b - e, zabrania się zakłada
nia nowych przedsiębiorstw, oraz wznawiania pro
dukcji tych przedmiotów bez zezwolen,ia Minastra . 
Skarbu. 

Art. 24. (1) Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza: snę Mini/strowi. Skarbu, zaś co do art. 18 i 19 
Ministrowi' Skarbu w po,rozumien,iu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. 

(2) Upoważnia się Minist'ra Ska'rbu do wpr,o-
wadzenia w życie umowy z dnia 17 listopada 1930 f., 

, zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej i Spół
ką Akcyjną do Eksploatacji Państwowego Monopolu 
Zapałczaneg,o w Polsce. 

Art. 25. Ustawa niniejsza wchodzi w ' życie 
z dniem ogłoszenia z wyjątkiem postanowień, usta-

nawiających monopol wyrobu i wywozu zapalniczek 
~pręcików z drzewa, używanych do wyrobu zapałek, 
które wchodzą w życie z . dniem l stycznia 1932 r. 
Z dniem oglo'Szen,ia ustawy niniejszej traci moc obo
wiązującą ustawa z dn,ia 15 lipca 1925 r. o monopolu 
zapałczanym (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 561) oraz 
wszelkie inne przepisy, sp'rzeczne z niJniejszą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 
. . . . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski ' 

46. 

Na mocy art. 44 KODstytucji ogłaszam ustawę OBStępU
jącej treści: 

USTAWA 

2l dnia 26 oStyc'znia 1931r. 

o zacląg~ięciu 6Y2 % -wej pożyczki zagraniczne;. 

Art. 1. ' W związku z przedłużeniem i zmianą 
warunków dzie.rżawy Państwowego Monopolu Zapał
czanego upoważnia się Ministra Skarbu do zacią
gnięcia pożyczk.i ,z,agranicznej na sumę nominalną 
32.400,000 dolarów Stanów Zjednoczonych Ąmeryki 
w złocie, 510 wyrlUlszczenią W tym celu obligacyj pań
stwowychz. 35~lętnim . okresem umorze~a, w wyso-

. kości nominalnej sumy pożyczki, oprocentowanych 
na 6Y2 % w 'stosunku rocznym, oraz do sprzedania tych 
,obligacyj. 

Art. 2. Spłata kapitału i odsetek od obligacyj 
będtie zabezpieczona wszelkiemi dochodami i wpły
wami, które Ska·rb Państwa ma otrzymywać od dzier
żawcy Państwowego Monopolu Zapałczanego. 

Art. 3. Szczegółowe waTUnk.i emlSJ1, cenę 
Slprzedaży i sposób zabezpieczenia obligacyj, koszty 
oraz ws,zelkie inne warunki, z'wiąza'ne z emisją i spła
tą pożyczki, zostaną ustalone szczegółowo w umowie 
lub w umowach,które będą zawarte w tym celu przez 
MInistra Skarbu. 

Art. 4. Obligacje,j kupony pożyczki, oraz umo
wy, wymienione w poprzednim artykule, będą zwol
nioneod wszelkich państwowych i komunalnych po
datków, stempli,' opłat i innych należytości, zarówno 
już obowiązujących w Polsce, jak .i tych, które mogą 
być w przys2łośc.i wprowadzone. 

. Art. 5. Upoważnia się Rząd do użycia uźyska-
nych z pożyczki sum na następujące cele: . 

a) na przedterminowe Ulnorzenie 7 % obligacyj 
s'karbowych, emitowanych na podstawie ustawy 
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