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c)w § 19 w ustępie pierwszym ostatnie zda
nie, zaczynające się od wyrazów: "Przy przeniesie
niu ze stoli~y do ..... , a kończące się wyrazami ff'" to 
upo.sażenie o 20 %", skreśla się. 

§2. Upoważnia' się Ministra Skarbu do ogło
szenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej ' jednolitego tekstu rozpo-

, rządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. 
oriależnościach za podróże służbowe, delegacje (od
komenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów 
państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojsko
wych (Di. U. R. P. Nr." 92, poz. 826), zuwzględnie
niem zmian, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 7, poz. 54), z dnia 10 kwietnia 1931r; (Dz. U. 
R. P. Nr. 37, poz. 291), z dnia 3 czerwca 1931 r. (Dz. 
U. ' R. P. Nr. 53, poz.A31) i 'niniejszem rozporządze
niem. 

§3. Rozporząd-zenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

659. 

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELE
GRAFóW 

z dnia 23 maja 1931 r. 

W 'sprawie uzupełnienia taryfy teleltraficznej. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony zo
stał w załączniku do obwieszczenia ' Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r . (Dz. U. R. P. 
,Nr: 12, poz. 57) zarządzam co następuje: 

I ,. ; 

§ 1. Taryfę telegraficzną ogłoszoną w z,ałącz
niku do rozporząpzenia~iiJ.istra Poczt i Telegrafów 
z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) 
uzupełnia się w następujący 'sposób: 

a) w dziale HA. Obrót wewnętrzny" dodaje się 
pozycje 26 i 27 o hastępującem brzmieniu: 

Za telegramy morskie. 
26 Taksa pobrzeżna ra
'. djostacji Gdynia-'

Radjo opłata od 
wyrazu • • • 

• 

Taksę za przesłanie 
radjotelegramu mię
dzy urzędem nadaw-

54 wczymastacją po,. 
brzeżną Gdynia ,
Radjo oblicza się 
według taryfy tele
graficznej . 

Za telegramy morskie. 

27 T aksa pokładowa 

statku "KośCiuszko" 
" "Niemen". . s. . :.:,." 
" "Polonia" .. 
" "Pułaski" •. 
" "Wisła" ... 

opłata od wyrazu. 72 
statku "Gdańsk" .. 

" "Gdynia" .. 
opłata od wyr azu. 36 

b) w dziale i;B. Obró"t zagraniczny" w 'wierszu 
1 po słowach "od wyrazu telegramu" dodaje się sło
wa: ,,luD (ildiótelegramu". ~ :'" < 

§ 2. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w 14 drii ,p6 og,łoszeniu. 

Ministęt:J?oczt ~ Telegrafów: Boerner 

. 660. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SK;A~BU ·i"' . . '" ,. " ,', . " 

z dnia 26 sierpnia 1931 r. 

W sprawie zmian.y . w organizacji urzędów skal)b~~ 
wych Q.ra7; właściwości komisyj szacunk()wyc:;ą · 4~ 
spraw podatków , dochodowego . i :przemysło~·~&9 
w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Gru-

dziądzu. 

'>21(,; 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r.o 'tymczasowej organizacji władz i ' urzędów 
skarbowych (D z,. P . P . P. Nr. 65, po'z. 3(1), art> 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z Hrf1a 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411J 
i art. 58 ustawy z· dnia 15 lipca 1925 r.o pańsłW<l'
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

, § 1. Z obszaru terytorjalnego urzędu skarbo
we&9 na powiat toruński z siedzibą w Chełmży wyłą
cza sięg;b:linę Pi,el=zenia i włącza, się ją do obszaru 
t€rytorjalJlego urzędu skarbowego na miasto Toruń 
z siedzibą w Toruniu. 

. § 2 • . WłaściWość komisyj · szacunkowycm' do 
spraw pOd'iHku 'dochodowego i przemysłowego, utwo
rzonych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
9 paździetnika 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 587) 
przy urzędzie skarbowym na miasto Toruń z siedzi~ 
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y; Toruniu rozciąga się na nowoprzyłączoną do tegoż 
urzędu gminę Pieczenia. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sb:ubu: Jan Piłsudski 

661. 

ROZPORZĄDZENIE lVIINISTRóW; SKARBU, 
PHZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 31 sierpnia 1931 r. 

w sprawie -częściowej zmiany taryfy celnej. 

Na podstawie art. "J punkt i) ustawy z dnia 31 
lipca 1924 r .. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poi.n7) z.arządza się 
co na.stępuje: . 

. § 1. Pozytja 178 taryfy -celnej z dnia 26 czer
wca 11)24 'r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz.540)w.brzmie
niu nadanem rozporządzeniem z dnia30 pą~dziernika 
1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 800) otrzymuje 
brzmienie podane niżęj, przyczem stawki celne rozu
mieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U.R. P. 
z 1928 r. , Nr. 26, poz. 241): 

Pozycja taryfy 
celnej 

.178 

p.l 

Nazwa towaru Cło od 100 kg 
zł 

Książki, wytWory graficzne oraz 
fotografie: '. 

Książki. broszury, również z ilu
stracjami w tekście: 

al ~siążki obrazkowe dla 
dzieci z tekstem: 

I. w których rprzeważa 
tekst 120.-

II. w których przeważają 
obrazki, względnie bez 
'tekstu . 300.-

hl ksiąi,ki o chara~terze albu-
mowym, w których prze-
waża tekst: 

I. w językll polskim • 120.-

II. w językach obcych. • bez cła 

c) wszystkie inne, oprócz wy
mienionych w uwadze 3: 

I. w języku rpol~kim, dru- . 
,kowane poza granica
m.i polskiego obszaru 
celnego 120.-

II. w językach obcych bez da 

Pozycja taryfy 
celne; 

Nazwa towaru Cło od 100 kg 
zł 

u wag a 1~ · ksi~tki i broszury 
w języku polskim, drukowane 
poza g'ril-u(cami polSKiego O'bl>J:a
ru celnego, oraz wydawnictwa 
ilustrowane artystyczne i nau
kowe, posiadające objaśniający 

" tekst w kilkuję;>:ykach, w 'tern 
i w polskim ~ wszystko cho
ciażby w oprawach introUgator
skich- za póiwoleni~m Mini-
sterstwa. Skarbu bez cła: 

U wag a 2: Ks~ążki i słowniki 
dwu lub wielojęzyczne, chociaż
by jednym . językiem był język 
pOILski, podlegają cileni:u, ja.k 
książki w językach obcy,ch. 

D wag a 3:I<sfąt.~i o charak
, terze albumowymi ' W ldóry(;h 
przeważają ilustracje, bez 

" względu na j ę;>:yk tękstu, podle
.gają cłu według punktu 5 lit. al 
lub h) niriiejszej !pozycji. 

lP. 2 pisma i wydawnictwa perjody-

p.3 

p.4 

p.S 

'.-- -. 

czne: 

a) pisma i wydawnictwa pe
rjodyczne ilustrowane: 

L w języku polskim. 200.-

II. w językach obcych bez cła 

:h) pisma i wydawni9tW/l pe
rjodyczne ' pieilustrowane, 
względnie z ilustracjami 
nia mą.jągemi charakteru 
artystycznego (np. ilustra
cje wgazetachcodzien
nych) : 

L w jęzY.~ii polskim. • 120.

II. w językach obcych • bez cła 

u w a ,g a: Pisma , i wydawni
ctwa periodycz11e w języku pol
skim, KJtórych rędąlccje wają 
stałą siedzibę poza 'granicami 

. rpolskiego obszaru celnego. • hez cła 

nuty. 

mapy i plany, oprócz osobno 
wymienionych, również w 
atlasach; choc.iażby po.dkle
jone, -oprawione, W połą'c.z.e
niu z li.sŁwaml.; 

136.50 

a) jednobarwne • • • ~ • 390,

hl wielobarwn~ • • • • ~ 585.-. 

obrazy, rysunki, litograf je onl.Z 
wszel~ie reprodukcje, wyk,o
nanę na papierze, kartonie 
i tekturze sposobem graficz
nym, oprócz osobno wymie
nionych: 


