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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

25 lipca NQ 63. Rok 1932. 

T R E ś Ć, 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz.: 586-z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży 
oraz sprzedaży napojów alkoholowych • 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Poz.: 587-z dnia 8 lipca 19.12 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbu
dowy mias ~3 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRóW: 

Poz.: 588-Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu blicznego z dnia 22 c zerwca 1932 r. o zmianie rozpor zą
dzeni a Ministra Wyznań Religijn ych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 paździ e rnik" 1929 r. 
w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religJi wyznań: ewangelicko-augsburskil:go oraz 
ewangelicko-reformowa ne go (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcqcych 

i seminariach nauczyciel skic h państwowych i prywatn yc h . 
589-Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z d nia 7 lipca 1932 r. o okręgach szkolnych . 
590-Komunikacj i z dnia 2 czerwca 1932 r. w sp rawie ~vykonanid usta wy z dnia 15 kwi etn ia 1921 r. 

o powołan iu Pań stwowej Rady Kol ejowej • 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz.: 591-z dni a 6 czerwca 1932 r. w sprawie ustalen:a dla Koloni; P o rlu g?lskich znaków wyróżniających, 
przewidzianych w art. 5 l<onwencji międzynarod0wej. dotycz,'lcei ruchu samochodowego , podpisan e j 
w Paryżu dnia 24 k wie tnia 1926 r. 

592-z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do międzynarodo
wej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w G e ne wie dnia 30 września 

1921 r. 
593-z dn ia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez M onako dOKumentu ra I y[jkac y jnego konwencji 

międzynarodow ej, dotyc zącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisanej 
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w Paryżu dnia 29 paż dzi ernika !927 r. 1243 
594-z dnia l lip ca 1932 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych niektórych 

układów '. 1243 
595-z dnia l lipca 1932 r. w sprawi e zło żenia przez Portugalię dokumentu raty fik acyjnego konwencji 

w sprawie pracy nocnej młod ocia nych w przemyśle, pr zy jęt e j jako proj ek t dnia 28 lis topada 
1919 r. na O gólne j Konferencji Międzynarodowej OrgJni zacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie 1244 

596-z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie zwinięcia punktu przejściowego Przystań - Botzanowitz na 
polsko-niemieckiej granicy 1244 
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586. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 lipca 1932 r. 

o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu 
octclWeJ!,o i drlDżdży o;r,az sprzedaży n,a,pojów alko

holowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 
'1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważ
nieniu Prezydenta RzeczypospoHej do wydawania 
rozporządzerl z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następuje: 

Postanowienie wstępne, . 

Art. 1. Monopol spirytusowy, ustanowiony 
rozporzCjJdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. 
R. iP. Nr. 32, poz. 289) i ustawami z dnia 27 lutego 
1931 r. (Dz. U. R. P . Nr. 22, poz. 130) i z dnia 
10 marca 1932r. (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 249) 
w sprawie częśc iowych zmian wspomnianego rozpo
rządzenia, jako też uprawnienia tego monopolu, 
oraz zawarte w powyższych przepisach prawnych 
postanowienia o opodatkowaniu kwasu octowego 
i drożdży, tudzież o sprzedaży napojów alkoholo
wych - są unormowane w następnych art. 2 do 72. 

Postanowienia ogólne. 

Art. 2. 1. a) Zakup iSD'rzedaż spirytusu do 
zużycia w granicach Państwa, 

b) wyrób i s,przedaż czystych wódek, 
c) skażanie spirytusu ogólnym środkiem ska

żającym i rozlew spirytusu skażonego (de
naturatu) 

jest wyłą.cznym przywilejem (monopolem) Skar
bu Państwa poza wyjątkami, przewidzianemi w ni
niejszem rozporządzeniu. 

2. S.pirytusem w rozumieniu ustępu poprzed
niego jest zarówno surowy alkohol etylowy o róż
ne j koncentrac j i, zawierający zanieczys,z,czenia po
chodzące z procesów fabrykacyjnych, jak produkt 
otrzymany przez oczyszczanie, koncentrowanie 
i odwadnianie surowego alkoholu etylowego. 

3. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu i Handlu uprawniony jest na wa
runkach przez siebie ustalanych poddawać kontroli 
produkcję i obrót ;j,nnemi alkoholami niż etylowy. 

Art. 3. Oddanie monopolu (art. 2 ust. 1) do 
eksploatacji lub oddanie w zastaw dochodów z mo
nopolu nie może nastąpić bez upoważnienia usta
wowe'go. 

Art. 4. 1. Eksploatowanie na rzecz Skarbu 
Państwa u:prawmen, wyszczególnionych wart. 2 
ust. 1, należy do przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą: Państwowy Monopol Spirytusowy, pro
wadzonego na zasadach handlowych. 

2. Państwowy Monopol Spirytusowy stanowi 
samoistną osobę prawną z siedz ibą w m. sL War
szawie. 

3. Wp:saniu do rejestru handlowego podlega 
firma, siedzi,ba, przedmiot i władz e przedsiębiorstwa. 

4. Majątek tak nieruchomy jak i ruchomy, na
bywany przez Państwowy Monopol Spirytusowy, 
stanowi własność tegoż przedsiębiorstwa. 

5. Zbywanie i zamiana majątku nieruchomego 
Państwowego MonoDolu Spirytusowego może nastą
pić jedynie na podstawie upoważnien ia ustawowego, 

Art. 5. 1. Zarząd Państwowym Monopolem 
Spirytusowym należy do Dyrekcji Państwowego Mo
nopolu Srpirytusowego z dyrektorem na czele,pod
porządkowanej Ministrowi Skarbu. 

2. Minister Skarbu ustala w drodze rozporzą~ 
dzeń organizację Państ.wowego Monopolu Spirytu
sowego. 

Art. 6. Zastępstwo sądowe w sprawach do
tyczących spraw i interesów majątkowych Państwo
wego Monopolu Spirytusowego nale'ży do Prokura
torji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 7. 1. Minister Skarbu wydaje w drodze 
rozporządzeń przepisy normujące ,stosunek służbo
wy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne tych pra
cowników Państwowego Monopolu Spirytusowego, 
których stosunek służbowy zosŁanie określony przez 
Ministra Skarbu jako publiczno-prawny. Przepi,sy 
prawne z dziedziny świadczeń socjalnych, ochrony 
pracy i ubezlpieczeń społecznych nie będą miały 
zastosowania do tych pracowników. 

2. Pracownikom przedsiębiorstwa, o których 
mowa w ust. 1 niniejsze.go artykułu, mogą być przy
dzielane tytułem części uposaż enia mieszkania służ
bowe. Warunki korzv;stania z tych mieszkań służ
bowych, tryb ich opróżniania oraz. wysoko&ć potrą
ceń od uposażenia za korzystanie z nich, ustala Mi~ 
nlster Skarbu. 

3. W .razie ogłoszenia mobilizacji lub powoła
nia na podstawie art. 81 i 84 ustawy o powszech~ 
nym obowiązku woiskowym pracowników Państwo~ 
wego Monopolu Spirytusowego - rezerwistów i za
licz.onych do pospolitego ruszenia - do służby woj~ 
skowej, mogą ci pracownicy otrzymać zwolnienie od 
tej służby na podstawie przepisów, wydanych w tej 
mierze przez Ministra Spraw Wojskowych. 

4. Pracownicy Państwowego Monopolu Spiry~ 
tusowego, których stosunek służbowy określony bę
dzie przez Ministra Skarbu jako publiczno-prawny, 
będą uważani za urzędników państwowych w rozu
mieniu prawa karnego. 

Art. 8. 1. Państwowy Monopol Spirytusowy' 
pokrywa wszelkie swoje wydatki z własnvch docho~ 
dów i funduszów i prowadzi swą gospodarkę na pod
stawie rocznych planów Hnansowo-gospodarczych, 
zatwierdzanych przez Ministra Skarbu. 

2. Z końcem każdego roku obrachunkowego 
Pallstwowy Monopol Spirytusowy zestawia bilan1! 
i rachunek zysków i strat według zasad księgowości 
handlowej, wy,prowadzając CZysty zysk przedsiębior
stwa po potrąceniu wszelkich wydatków eksploa
tacyjnych, opłat monopolowych w wysokości, usta-
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lanej przez Ministra Skarbu, oraz wszystkich po
datków i or:łat skarbowych i samorządowych, także 
i takich, od których przedsiębiorstwo jest zwolnione. 

3. W bilansie oraz w rachunku zysków i strat 
Pańd.wowego Monopolu Spirytusowego winny być 
uwidoczniane wyniki gospodarki spirytusem na cele 
niekol1sumcyjne (art. 46). 

4. Bilans i rachunek zysków i strat zatwierdza 
Minister Skarbu. 

5. Do ogólnegobudżelu pal'istwowego wchodzi 
kwota wpłaty przedsiębiorstwa do Skarbu Państwa, 
ustalana na podstawie planu finansowo - gospodar
czego. 

6. Sprawozdanie zawierające bilans i rachu
nek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy 
oraz plan finansowo - gospodarczy na nowy okres 
budżetowy będą dołączane do państwowego preli
lPinarza budżetowego. 

7. Minister Skrrrbu uprawniony jest przezna
czyć pewien odsetek czyste~o zysku prze dsiębior
stwa na nagrody 'C'ie niężne, zapomogi i cele opieki 
ella jego pracowników i ws r:: ółdziałających z przed
siębiorstwem o rganów s],arbowvch. 

8. 1 % dochodu Skarbu Parislwa z czystego 
zysku handlowego .przedsięb :orstwa Państwowego 
Monopolu Spirytusowego przeznacza się do dysP:J
zycji Ministra Pracy i Opieki Społecznei na walkę 
z alkoholizmem, szpitale i schroniska dla alkoho
lików. 

Art. 9. Pallstwowy Monopol Sc,irytusowv jest 
wolny od wszelkich danin public znych, z wyjątkiem 
opłat na rzecz Pańdwowego Funduszu Drogowego, 
podatków komunalnych od gruntów i budynków, 
opła t kcmundnycb od iprzenies ienia własności nie
ruchomości, zaprotestovvanych weksli, plakatów 
i anonsów, tudzież poda tkóvv komunalnych, ustano
wionych na podstawie a r t. 20 usta"wy z dnia 11 sierp
nia 1923 r. o tymczasowem urcQulowaniu finansów 
komunalnych (Dz . U. R P. Nr. ' 94, poz. 747). 

Art. 10, 1. Państwo'vVY Monopol Spirytusowy 
może zaciągać na swe potrzeby krótkoterminowe 
pożyczki, nieprzewyższające w sumie 10 li: ogólnego 
dochodu eksploatacy jneg.o brutto, wykazanego w 
ostatniem rocznem zamknięciu rachunkowem. Po
życzki będą spła,cane z dochodów przedsięb;orstwa. 
Ogólne zasady. na jakich pożyczki mogą być zacią
gane, ustala Minister Skarbu. 

2. Zaciąganie pożyczek wyższych lub długoter
minowych oraz zacią~aniejakichkolwiek pożyczek 
przez emitowanie obligacyj, wreszcie zaciąganie 
wszelkich zohowiązań, obciążających nieruchomości 
przedsiębiorstwa, może nastąpić tylko w granicach 
upoważnień ustawowych. 

Art. 11. Państwowemu Monopolowi Spirytu
sowemu przysługuje wyłączne prawo nabyvvania na 
warunkach i po cenach określanych przez Ministra 
Skarbu s'Oirytusu, z jakichkolwiek powodów zajęte
go i podlegającego przymusowej sprzedaży w kraju. 

Art. 12. Za zgodą Ministra Skarbu i na wa
runkach przez niego ustalanych Państwowy Mono
pol Spirytusowy jest uprawniony do brania udziału 

w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych, 
mających znaczenie dla zwiększenia zbytu spirytustf: 

Art. 13. 1. Oczyszczanie, odwadnianie i ma
gazynOWanie spirytusu będzie dokonywane w za
kładach Państwowego Monopolu Spirytusowego oraz 
w zakładach prywatnych, w tym ostatnim przypad
ku po cenach i na \varunkuch, ustalanych w dro
dze przetarQU lub umów. 

. 2. Mii1'i~ter Skarbu będzie regulował wzajemny 
stosunek zatrudnienia państwowych i prywatnych 
zakładów oczyszczania spirytusu w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

Art. 14. W cenie sprzedaży spirytusu ora~ 
wyrobów wódczanych Państwowego Monopolu Spi'" 
rytusowego mieścić się będzie opłata monopolowa 
w wysokości, ustalanej przez Ministra Skarbu. 

Art. 15. 1. Państwowy Monopol Spirytusowy 
uprawniony jest do odraczania terminu zaplaty na
leżności przypadającej za sprzedany spirytus i wy
roby monopolowe za odpowiedni.em zabezpieczeniem 
i według zasad, ustalanych prze z Ministra Skarbu. 

2. Minister Skarbu ustala warunki kredytowa
nia podatku od kwasu octowego i drożdży, wyrobio
nych w kraju. 

Art. 16. Wszelkie należności Państwowego 
Monopolu Spirytusowego, n ie wyłączając należności 
pows.tałych z odroczenia zadaty za sprzedany spi
rytus i wyroby mon-opolowe, oraz zaliczek wypłaco
nych przedsiębiorcom gorzelni za spirytus, korzy
stają z tych samych przywi,lejów co podatki pań
stwowe. 

Art 17. L Prawo do wymiaru i poboru należ
nych opłat monopolowych oraz n al eżnych Państwo
wemu M onopolowi Spiry tusowemu wpłat przedawnia 
się w ciągu 5 lat. 

2. Jeżeli na stronie ciąży obowiązek dostar
czenia danych, mających służyć za podstawę do wy
miaru, bieg tego okresu rozpoczyna si ę od upływu 
roku obrachunkowego, w którym strona tych da
nych dostarczyła, gdy zaś strona danych do wymia
ru nie dostarczyła, bieg przedawnienia rQzpoczyna 
się od upływu tego roku, w którym władza miała 
Ll.oŻn.ość doiTonania wymiaru. 

3. Jeżeli strona nie miała obowiązku dostar
czenia danych do wymiaru, b!eg przedaw nienia roz
poczyna się od upływu tego roku obrachunkowego, 
w którym należność powstała. 

4. Przedawnienie prawa do poboru opłat lub 
wpłat monopolov,.-ych przeryw:J. każdy urzędowy 
krok, podjęty przez właściwą władzę skarbową lub 
Państwowy Monopol Spirytusowy w celu ściągania 
należności wymierzonej lub zata jonej przeciw obo
wiązanemu do jej uiszczenia. 

5. Prawo żądania zwrotu nienależnie uiszczo
nych opłat monopolowych oraz nienałeżnie dokona
nych na rzecz Pal'isŁwowego Monopolu Spirytus 0-

weg.o wpłat przedawnia się w ciągu jednego roku 
od dnia Dowstania te,go prawa. 

6. Postanowienia niniejszego artykułu mają 
zastosowanie również do podatków od kwasu octo-
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wego i drożdży oraz do opłat przewidzianych 
-łr art. 62 z tem, że prawo do wymiaru i poboru icb 
przedawnia się w ciągu 10 lat. 

Art. 18. 1. Od wymienionych wart. 16 .na
leżności, tudzież należności Skarbu Państ wa z ty
tułu opłat monopolowych, podatku cd kwasu octo
wego i drożdży oraz opłat wymienionych wart. 62, 
w r~zie nieuIszczenia ich w terminie płatności, będą 
pobIerane kary za zwłokę i odsetki za odroczenie 
oraz koszty egzekucyjne w wysokości i w trybie 
przepisanym dla pIJdatków bezpośrednich. 

2. Minister Skarbu jest upoważniony do uma
rzania nieściągalnych należności, wymienionych 
w usi. l, oraz kar za zwłokę, odsetek za odroczenie 

kosztó,w egzekucji. 

Art. 19. 1. Na wyrób, oczyszczanie i odwad 
nianie spirytusu, wyrób wódek gatunkowych, wy
rób octu, wyrób kwasu octowego, wyrób drożdży, 
oraz magazynowanie spirytusu i wyrobów wódcza
nych potrzebne jest zezwolenie Ministra Skarbu, 
wydawane, jeśli chodzi o wyrób sp.;rytusu, w por o
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych, j eśli zaś cho
dzi o wyrób octu i kwasu O·dOW2'gO -- w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

2. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu i Handlu jest uprawn:ony do wpro
w~dza~ia w drodze roz,porządzeń obowiązku uzy
skiwanIa zezwoleń na wyrób artykułów, przy pro
dukcji których używa się spirytusu, a niewymicnio
pych w ustępie poprzednim. 

3. Warunki udzielania zezwoleń, wymienio
nych w usi. 1 i 2, ustala w drodze rozporządzeń Mi
nistc.r Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemy'· 
słu i Handlu, jeśli chodzi o zezwolenia na wyrób 
octu i kwasu octowego oraz zezwolenia wymienione 
w ust. 2, a w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rol
'nych, jeśli chodzi o zeziwolenie na wyrób spirytusu. 

4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wy~asają, jeżeli zakład będzie ńieczynny dłużej niż 
dwa lata nie zmuszony do tego siłą wyższą; przepIs 
ten nie dotyczy zakładów wy.robu spirytusu (art. 40 
ust. 1). 

Art. 20. W przypadkach wszczęcia postępo
wania karnego przeciwko osobom kierującym przed
sięb10rstwem o nadużycia na szkodę Skarbu Pan
stwa, o ile zachodzi uzasadniona obawa dalszych 
nadużyć, władza skarbowa może orzec wstrzyma
nie sprzedaży spi,rytusu przedsiębiorstwu aż do cza
su prawomocnego zakończ enia postępowania karne
go; po uprawomocnieniu się wyroku skazującei4o, 
władza skarbowa może całkowicie odmówić dane
mu przedsiębiorstwu sprzedaży spirytusu. 

Art. 21. 1. W przemysłach, za trudnioriych 
wvrobem, oczyszczaniem, odwadnianiem lub przero
bem spirytusu, wyrobem octu, kwasu octowego 
wz~lędnie wyrobem drożdży, Rada Ministrów jest 
uprawniona, po wysłuchaniu producentów spirytu· 
su wz.ględnie innych zainteresowanych grup, powo
ływać do życia zrzeszenia przymusowe celem nor-

mowania i kontrolowania produkcji i zbytu w tych 
przemysłach. 

2. Uchwała Rady Ministrów o powołaniu zrze
szenia przymusowego określi gałęzie przemysłów, 
które zrzeszenie obejmie, oraz jego zakres działania, 
jak również wskaże ministra względnie ministrów, 
którzy będą uprawnieni do zatwierdzania statutów 
zrzeszenia i ' spr awowania nad niem kontroli. 

3. Rada Ministrów jest uprawniona przekazy
wać na warunkach przez siebie ustalanych zrzesze
niu przymusowemu producentów spirytusu, powsta
łemu na podstawie postanowień ustępu poprzednie
~o, wykonywanie uprawnień Państwowego Monopo
lu Spi,rytusowe~o w zakresie sprzedaży spirytusu na 
poszczególne cele niekonsumcyjne; Rada Ministrów 
uprawniona jest również wyposażyć to zrzeszenie 
w wyłączne prawo zakupu, sprzedaży i wywozu spi
rytusu eksportowe~o. 

4. W przypadkach uregulowania stosunków 
w poszczególnych gałęziach przemysłu na zasadzie 
postanowień tego artykułu, Rada Ministrów jest 
uprawniona zarządzić wstrzymanie na czas trwania 
zrzeszenia przymusowego udzielania zezwoleń na 
wyrób artykułów objętych zrzeszeniem przymuso
wcm. 

Art. 22. 1. Na pokrycie naturalnych zani
k6w powstających przy magazynowaniu, oczyszcza
niu, odwadnianiu i przewozie spirytusu, ustanawia 
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Prze
mysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych najwyższe dopuszczalne no.rmy tych zani
ków; normy zaników powstających przy przewozie 
spirytusu koleją ustanawia Minister Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Komunikacji. 

2. Za ubytki spirytusu, przekraczające ustalo
ne normy zaników, pobiera się należność według 
obowiązującej w czasie stwierdzenia tych ubyt.ków 
opłaty monopolowej (art. 14), zwiększonej o dodatek 
ustalony w myśl art. 42 usL l, z wyjątkiem przy
padków stwierdzenia ubytków w zakładach oczysz
czania i odwadniania spirytusu, które odpowiadają 
za ubytki według ceny sprzedaży spirytusu do wyro
bu wódek )1:atunkowych. Przepis ten nie dotyczy 
przypadków, w których za ubytki odpowiada kolej. 

3. Przedsiębiorca będzie zwolniony od odpo
wiedzialności za ubytki spirytusu, jeżeli zostanie 
stwierdzone, że ubytki powstały: a) wskutek dzia
łania siły wyższej, lub bl wskutek zdarzeń od przed
siębiorcy niezależnych, o ile spirytus, którego uby
tek stwierdzono, nie został spożyty ani nie prze
szedł do obrotu, lecz uległ zniszczeniu. O zajściu 
powyższych zdar'zeń winien przedsiębiorca, pod ry
g'orem utraty prawa do zwolnienia od odpowiedzial
Iności, zawiadomić w ciągu 24 godzin od chwili spo
Istrzeżenia zdarzenia, a w przypadku szczególnie 
IUtrudni,onej komunikacji - w cią~u 72 godzin -
)właściwy organ kontroli ska':bowej i dostarczyć 
względnie wskazać dowody uzasadniające zwolnie
nie od odpowiedzialności. 

4. Za stwierdzone ' w fabrykach wódek nad
wyżki spirytusu pobiera się opłatę monopolową 
(art. 14), zwiększoną o dodatek ustalony w myśl 
art. 42 ust. 1. 
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Art. 23. 1. Przywóz z zagranicy spirytusu 
i napojów wyrobio nych ze spirytusu, oraz artykułów 
zawierających spirytus , jak również eteru, estrów 
alkoholu etylowego, octu i kwasu octowego oraz 
drożdży piekarnianych jest dozwolony za zezwole
niem Ministra Skarbu, wydanem w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu 'oraz w porozumie
niu z Minis trem Rolnictwa i Reform Rolnych, j eśii 
chodzi o przywóz spirytusu i napędowych mieszanek 
spirytusowych. 

2. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu i Handlu jest uprawniony do zwal
niania w drodze rozporządzeń 'od obowiązku uzy
skiwania zezwoleń na przywóz poszczególnych arty
kułów zawierających spirytus, jak również w poro
zumieniu z Minis trem Rolnictwa i Reform Rolnych, 
jeśli chodzi o rozporządzenia dotyczące przywozu 
napędowych mieszanek spirytusowych. 

3. Spirytus i artykuły zawierające spirytus lub 
wyrobione ze spirytusu, przywożone z zagra nicy, 
podlegają opłatom monopolowym, określanym przez 
Min~stra Skarbu odpowiednio do postanowień art. 14, 
42 i 49 ust. 1. 

4. Opłaty monopolowe, o których mowa w us t. 
3 tego artykułu, winny być uiszczane przy wprowa
dzaniu towaru w obręb Państwa. 

5. Minister Skarbu w porozumie niu z Mini
strem Przemysłu i Handlu ustala warunki, na jakich 
może się odbywać przywóz i przewóz artykułów , 
wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego artykułu. 

Art. 24. 1. Spirytus wywożony zagranicę pod
le.ga zwolnieniu od opłat monopolowych pod warun
kami, określanemi przez Ministra Skarbu. 

2. Minister Skarbu określa w drodze rozpo
lzadzeń warun.ki, pod jakiemi wolny będzie od opłat 
mo.nopolowych spirytus, użyty pod nadzorem ska r
bowym do wyprodukowania artykułów wywożonych 
zagranicę· 

Art. 25. Postanowienia niniejszego rozporzą
dzenia stosują si ę do obrotu z obszarem w. m. Gdań
ska przy uwzględnieniu stanu prawnego, istniejące
go w stosunkach między Polską a w. m. Gdańskiem. 

Art. 26. 1. Minister Skarbu w ·porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem 
Rolnictwa i Reform Rolnych wydaje w drodze roz
porządzeń przepisy dotyczące wyrobu, przerobu, 
magazynowania, obrotu j. przewozu spirytusu i wy
robów ze spirytusu, octu i kwasu octowego oraz 
'drożdży, tudzież przepisy normujące oczyszczanie 
iodwa:dnianie ,spirytusu. 

2. Minister Skarbu jest uprawniony do podda
nia zakładów wyrobu spirytusu przymusowej kon
troli techniczno-naukowej, oraz do określania trybu, 
sposobów i warunków tej kontroli. 

Zakup spirytusu. 

Art. 27. 1. Zapotrzebowanie krajowe na spi
rytus zaspakaja wyłącznie Państwowy Monopol Spi
rytusowy. 

2. Zcvpotrzebowanie krajowe składa SIę: 
a.) ze spirytusu przeznaczonego na cele kon

sumcyjne, 

bl ze spirytusu przeznaczonego na cele nie
konsumcyjne. 

3. Sp irytusem przeznaczonym na cele konsum
cyjne w rozumieniu tego rozporządzenia jest spi,ry
tus, przeznaczony na spożycie trunkowe, na cele 
domowo-lecznicze i na przerób na artykuły spożyw
cze, z wyjąt.kiem octu. Wszelki inny spirytus w ro
zumieniu tego rozporządzenia jest spirytusem, prze
znaczonym na cele niekonsumcyjne. 

Art. 28. 1. W styczniu każdego roku Minister 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych na wniosek Państwowego Monopolu 
Spirytusowego określa i pouaje do publicznej wia
domości ilość spirytusu, jaką Państwowy Monopol 
Spirytusowy zakupi w ciągu następnej kampanji go
rzelniczej na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu). 

2. Kontyngent zakupu będzie określany w wy
sokoś ci przewidywanego zbytu z uwz.ględnieniem 
stanu zapasów spirytusu i wy robów monopolowych. 
Zapasy spirytusu na cele konsumcyjne powinny być 
utrzymywane na poziomie zbytu spirytusu na te 
cele w okresie poprzednie·go roku obrachunkowego. 

Art. 29. 1. Kontyngent zakupu będzie naby
wany wyłącznie z gorze lni rolniczych w ilościach 
proporcjo naln ych do ich kontyngentu odpędu. 

2. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Rolnictwa i Refo rm Rolnych może ustalać wa
runki wzajemnego przenoszenia kontyngentów za
kupu przez poszczególne gorzelnie rolnicze. 

3. Dodatk owe zapotrzebowanie na spirytus na 
cele .konsumcyjne, ponad us talony w myśl art. 28 
kontyngen t zakupu, Państwowy Monopol Spirytuso
wy pokrywa w drodze zakuDu z gorzelni rolniczych, 
przeprowadzaneQo w sposób i na warunkach okre
ślanych przez Ministra Skarbu, po cenie równej 
prze ciętnej arytmetycznej podstawowych wojewódz
kich cen nabycia spi rytusu, ust a lanych na daną kam
panję w myś l art. 34. 

4 . Ministe r Skarbu określa w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Refo rm Rolnych warunki 
techniczne, jakim ma odpowiadać spirytus dostar
czany na kontyngent zakupu. 

Art. 30. 1. Państwowy Monopol Spirytusowy 
w ciągu miesiaca lutego zawiadamia każdą gorzel
nię rolniczą o ilo ś ci przypadającego jej kontyngentu 
zakupu; i,lość tę gorzelnia obowiązana będzie dbstar
czyć w następnej kampan ji. 

2. W przypadku niedostarcz enia w danej kam
panji Państwowemu Monopo lowi Spirytusowemu: 
spirytusu na kontyngent zakupu z powodu nieuru
chomienia gorzelni bez uprz edzenia go o tern cło 
dnia 31 stycznia danego roku, oraz w razie dostar
czenia nieoełnej i lo śc i kontyngentu zakupu, gorzel
nia może być przez Pańs twowy Monopol Spirytuso
wy pozbawiona udziału w kontyngencie zaku:pu 
w następnej kampanji. 

3. Terminy odbioru spirytusu na kontyngent 
zakup u wyznacza Państwowy Monopol Spirytusowy 
w miesią,cu październiku. Odbiór spirytusu na kon
tyngent zakupu winien nastąpić w ciągu kampa
nji, na którą został wyznaczony. 
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Art. 31. Producent obowiązany jest dosta!"· 
czać spirytus, 'zakupywany przez Państ.wowy Mono
pol Spirytusowy na kontyngent zakupu, w swoich 
naczyniach, po cenie ustanawianej w myśl art. 34 
franco wagon lub stalek najbli'ższej sŁacji t ::nvarJwej 
normalno-torowej kolei żelaznej lub przystani; od
biór spiry,tusu następuje w rektyfikacji względnie 
składzie, w skazanym przez Pallstwowy Monopol 
Spirytusowy w sposób ustalany prze z Ministra Skar
bu. Koszty przewozu koleją lub statkiem spirytusu 
i zwracanych producentowi próżnych naczyll do spi
rytusu ;ponosi Pańs,twowy Monopol Spirytusowy. 

Art, 32, 1. Kontyngent odpędu oznacza naj
wyż,szą ilość spirytusu, jaką gorzelnia rolnicza ma 
prawo wyprodukować w danej kampanji zarówno 
na cele konsumcyjne jak niekonsumcyjne. 

2. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini-
8tretm Rolnictwa i Reform Rolnych oznacza na okre
sy trzyletnie ogólny kontyngent odpędu, ustalając 
go odpowiednio do przeciętnych norm zużycia wy
waru we wszystkich gospodarstwach rolnych połą
czonych z gorzelniami rolniczemi. 

3. Podział ogólnego kontyngentu odpędu na 
poszczególne województwa i gorzelnie przeprowa
dza Minister Skarbu w porozumieniu z Minł-strem 
Rolnictwa i Reform Rolnych. 

4. Najwyższy i najniższy kontyngent odpędu, 
przydz,ielany poszczególnym gorzelniom, będzie 
ustalany na każde trzechlecie przez Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych. 

5. Szczegółowe przepisy co do wykonania po
stanowień tego artykułu wydaje Min:ster Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych w drodze rozporządzeń. 

6. Min i.ster S.karbu w porozumieniu z Milli~ 
strem Rolnictwa i Reform Rolnych ustala w drodze 
rozporządzeń warunki, na jakich może być podwyż
szony kontyngent odpędu poszcze.gólnym gorzel
niom rolniczym. 

Art, 33. 1. Kontyngent odpędu będzie okre
'ślany wyłącznie dla gorzelni rolniczych. 

2. Gorzelniami rolniczemi w rozumieniu niniej
szego rozporządzenia są .gorzelniestanowiące część 
składową gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów 
ornych, nie mniejszym od ustalonego przez Ministra 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych w drodze rozporządzenia, lub stano
wiące zakłady prowadzone na wsp6lny rachunek 
przez właścicieli gospodarstw rolnych, łącznie za
w,ierających tenże obszar gruntów ornych, przyczem 
w obu przypadkach hędą brane pod uwagę tylko 
grunty orne, znajdujące się od gorzelni w odległości, 
którą również ustala Minister Skarbu w porozumie~ 
niu z Ministrem Rolnictwa i Reform Ra!nych. 

3. Gorzelnie rolll':cze obowiązane są pędzić 
spirytus na kontyngent zakupu z ziemniaków i zbo ~ 
ża na słód oraz zużywać uzyskany przy produkcji 
spirytusu wywar i obornik w gospodarstwach połą
czonych z gorzelniami. Minister Skarbu w r.·orozu' 
m~eniu z Ministrem Rolnictwa i R eform Rolnych 
może zezwalać w po-szczególnych przypadkach na 
wyjątki od postanowień tego ustępu, 

4. Gorzelnia, która przestaje odpowiadać któ
remukolwilłk z warunków ust. 2 i 3, traci charakter 
gorzelni rolniczej w rozumien:u tego rozporządzenia 
i staje się gorzelnią przemysłową (art. 38 ust. 2). 
Gorzelnia taka, o ile będą je j przywrócone warunld 
niezbędne d:la posiadania charakte ru gorzelni rolni 
czej, odzyskuje ten charakte r od na jbliższ ej kampa
nji, o ile nie zachodzą prz es zkody z art. 40 ust. 1, 
jeśl,i z aś tald e przypadki zachodzą, dla odzyskania 
charakteru gorzelni rolniczej k onieczne jest uzyska
nie ze zwolenia, przewidzianego wart. 19 tego roz~ 
porządzenia. 

ArL 34. 1. Za s,,:·irytus, dostarcz'l.ny na poczat 
kontyng entu zakupu, wypłaGana bę dzie mono~p'olow:1 
cena nabycia, która składać się będz.ie: 

aj z p o-dsbwowej ceny, 
bl z dodatków i potrąceń, zależnie od wyso

kc.ści produkcji spirytusu na cele konsum
cyJne. 

2. Podstawową cenę za spirytus, który będzie 
dostarczany na poczet kontyngentu zakupu w cią~u 
bieżącej kampanji, ustala w grudniu każdego roku 
Minister Skarbu w porozumieniu z M::nistrem Rol
nictwa i Reform R olnych. 

3. Podstawowa cena winna być obtczana na 
bieżącą kampanię dla każdego województwa od
dzielnie tak, aby pokrywała przeciętne koszty pro~ 
dukoji dobrze prowadzonej 20rzelni rolniczej, wyoę
dzaią,ceij w ciągu kampanji 700 hektor trów spirytu
su 100°, przyczem wartość wywaru nie będzie po
trącana. Prz eciętne koszty produkcji będą ustala
ne dla odpędu spirytusu z ziemniaków i jęczmienia 
na słód. 

4. Koszt ziemn,iaków i j ęczmienia na słód okre
ślany będzie na podstawie prze.:;ięŁny:;h rynkowy:;h 
cen tych ziemiopłodów, przyjętych do obliczenia 
ceny nabycia w trzech kolejnych kampanjach z kam~ 
panią bieżącą włącznie . W 'oblicza niu ceny naby
cia mają być uwzględniane przeciętne koszty dosta
wy spirytusu (art. 31) oraz wynagrodzenie przedsię
biorcy za używanie jego naczyń do przewozu spiry~ 
tusu koleją lub statkiem. 

5. Do podstawowej ceny dolicza się lub t eż się 
z niej potrąca - zależnie od wysokości prod1.l.kcj,i 
spirytusu w danej kampanii (ust. 1 Et. bl - nastę
pujące dodatki lub potrącenia: 

do 300 hl, WOo 
- 30 % dodatl~u 

od 301 do 400 hl 100° - 25 % dodatku 
od 4,01 do 500 hl 100" - 20 % do<latku 
od 501 do 600 hl 1000 10 % dodatku 
od 601 do 800 hl 1000 

- bez dodatku i potrą
cema 

od 801 do 1000 hl 1000 ~ 8 % potrącenia 
od 1001 do 1300 hl, 1000 

- 13 % potrąc.en.ia 
ponad 1300 hl 100° - 15 % potrącenia. 

6. Jeżeli wskutek sŁosowania niższego procen
tu dodatku, wz.ględnie wYższego ofocentu potrące
nia, suma należna za większą ilość kontyngentu ta~ 
kupu spirytusu byłaby niższa od sumy należnej za 
mniejszą ilość, natencza's należy wypłacić najwyż
szą sumę, jaka wypadnie z obliczenia za mniejszą 
ilość spirytusu. 
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Art. 35. 1. Wypłatę należności za spirytus 
'dostar.czanv na poczet kontynpentu zakupu obowią
zany jest Państwowy Monopol Spirytusowy usku
teczniać w cią,gu 14 dni od daty odbioru spirytusu. 

2. Minister Skarbu może na warunkach przez 
siebie ustalanych zez'walać Państwowemu Monopo
lowi Spirytusowemu na udzielanie zaliczek na po
czet produkcji spirytusu. 

Art. 36. 1. Minister Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych ustala 
w drodze rozporządzeń wysokość potrąceń od ceny 
nabycia w razie dostar.czania na poczet kontyngentu 
zakupu spirytusu nieodpowiadającego warunkom 
technicznym, ustalanym na podstawie postanowień 
art. 29 ust. 4. 

2. Minister Skarbu może ustanawiać premje 
za dostarczanie na poczet kontyngentu zakupu spi
rytusu odpowiadającego lepszym warunkom, niż 
określone na podstawie art. 29 ust. 4. 

Art. 37. 1. Spirytusu owocowego i pejsacho
wego Państwowy Monopol Sp,irytusowy nie zaku
puje, lecz zwalnia go do obrotu na warunkach okre
ślonych wart. 44. 

2. Za spirytus owocowy uważa się spirytus 
wypędzony z owoców, jlagód lub odpadków z nich, 
jak r6wnież z wina. Za spirytus pejsachowy uważa 
się spirytus, wypędzony z melasy lub owoców z·.god
nie z wymogami rytuału wyznania mojżeszowego. 

Art. 38. 1. W dostawach spirytusu dla Pań
stwowego Monopolu Spirytusowego na cele . niekon
sumcyjne mogą brać udział zarówno gorzelnie rol
nicze jak i przemysłowe. 

2. Gorzelniami przemysłowemi w rozumieniu 
telgo rozporząd,z.enia są gor.zelnie nieodpowiadające 

.warunkom art. 33; ,gorzelni produkujących spirytus 
owocowy oraz gorzelni produkujących spirytus pej
sachowy nie zalicza się do gorzelni przemysłowych. 

3. W razie powołania do życia przewidzianego 
wart. 21 zrzeszenia producentów spirytusu, Pań
stwowy Monopol Spirytusowy będzie dokonywał za
kupu spirytusu na cele niekonsumcyj.ne za pośred
nictwem tego zrzeszenia. W tym przypadku wa
runki dostawy włącznie z ceną będą ustalane w dro
'dze wzajemnego porozumienia, a w razie niedojścia 
·go do skutku - przez Ministra Skarbu w porozu
mien~u z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Mini
strem Rolnictwa i Reform RoLnych. 

4. W razie uchylenia się wymienionego zrze
szenia od wykonania dostawy na warunkach i po 
cenach, określonych w trybie końcowego postano
wienia ustępu poprzedniego, lub w razie niemożno
'ści wykonania przez nie tej dostawy z jakichkol
wiek bądź powodów, jak również w przypadku nie
istnienia takiego zrzeszenia, Państwowy Monopol 
'Spirytusowy dokonywać będzie zakupu spirytusu na 
cele niekonsumcyjne na warunkach i w snosób, któ
ry zostanie usta,lony przez Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Miniistrem Przemysłu i Handlu oraz Mi
ni!strem Rolnictwa ,i Reform Rolnych. 

Art. 39. 1. Gorzelnie, z wyjątkiem drożdżow
ni pędzących spirytus i gorzelni pędzących spirytus 

owocowy, mogą być czynne tyilko w przypadku, je
'śli całkowicie zużytkowują uzyskany przy produkcji 
wywar. Sposób zużytkowania wywaru ustala Mi
nister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnic
twa i Reform Rolnych oraz - jeżeli chodzi o gorzel
nie przemydowe - w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu. 

2. Minister Skarbu ustala najwyższe dopusz
czalne normy produkcji spirytusu dla drożdżowni 
pędzących spirytus. 

Art. 40, 1. Zezwolenie na wyrób spirytusu 
wygasa, jeżeli gorzelnia będzie nieczynna bez zgody 
Ministra Skarbu w ciągu trzech kolejnych kampanij. 

2. Minister Skarbu jest uprawniony cofnąć ze
zwolenie na wyrób spirytusu, jeżeli: 

a) przedsiębiorca zostanie prawomocnie ska
zany za nadu2:ycia na szkodę Skarbu Pań
stwa, 

b) bez unrzednie.go zezwolenia Ministra Skar
bu gorzelnia przeniesiona zostanie w inne 
miejs·ce, 

c) gorzelnia roTnicza bez zgody Państwowego 
Monopolu Spirytusowego wyrabia spirytus 
na rachunek i ryzyko osób innych niż 
przedsiębiorca gorzelni. 

Sprzedaż spirytusu n~ cele konsumcyjne. 

Art. 41. Spirytus na cele domowo-lecznicze 
oraz monopolowe wyroby wódczane będą sprzeda
wane po cenach, ustalanych przez Ministra Skar
bu, bądź w zakładach sprzedaży Państwowego Mo
nopolu Spirytusowego, bądź w innych uprawnionych 
do tego zakładach, 

Art. 42. 1. Minister Skarbu ustala: al koszt 
własny .spirytusu oczyszczonego na cele konsumcyj
ne, b) cenę sprzedażną spirytusu do wyrobu wódek 
gatunkowych, która winna wynosić sumę kosztu 
własnego (lit. al i opłaty monopolowej, określonej 
w m)l1śl art. 14, zwiększonej o dodatek w wysokośd 
do 25 % tejże opłaty, el cenę sprzzdażną spirytusu 
na inne cele konisumcyjne. 

2. Cena spirytusu sprzedawanego na cele do
mowo-lecznicze nie może być niższa od ceny sprze
daży spirytusu do wyrobu wódek gatunkowych. 

Art. 43. 1. W opłacie monopolowej od 1 li
tra 100" spirytusu na cele konsumcyjne mieścić się 
będz,ie udział 80 .gr na rzecz związków komunal
nych i 20 gr na rzecz samorządu wojewódzkiego. Co 
do rozdziału i wypłaty tego udziału będą miały za
stosowanie odpowiednie przepisy ustaw samorządo
wych. Od udziału w tym dodatku wyłączone są 
gminy, które stosownie do postanowień art. 6 usta
wy przeciwalkoholowej z dnia 21 marca 1931 r. 
(Dz . U. R. P. Nr. 51, poz. 423) uchwaliły w obrębie' 
swych granic całkowity zakaz sprzedaży napojów 
alkoholowych, zawierających więcej niż 4,5 % alko
holu. Dalsze opodatkowanie spirytusu i napojów 
spirytusowych na rzecz związków komunalnych 
i samorzC\Jdu wojewódzkie.go oraz. na wszelkie inne 
cele może nastąpić tylko w drodze ustawodawczej. 
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J\rt. 44. 1. Państwowy Monopol Spirytusowy 
zwalnia spirytus pejsachowy do fabryk wódek na 
zasadach, ustalanych przez Ministra Skarbu, za 
opla tą równą cenie: 

a) do wyrobu wódek pejsachowych - ustala
nej dla spirytusu do wyrobu wódek gatun
,kowych, 

b) do wyrobu butelkowanego spirytusu pejsa
chowego - ustalanej dla spirytusu monopo
lowego na cele domowo-lecznicze. 

2. Pań'stwowy Monopol Spirytusowy zwalnia 
spirytus owocowy do wyrobu wódek gatunkowych 
za opłatą , równą różnicy pomiędzy ceną sprzedaży 
spirytusu do wyrobu wódek gatunkowych i kosz
tem własnym spirytusu oczyszczonego na cele kon
liumcyjne . 

Sprzedaż spirytus:u na C'ele niekonsumcy;ne. 

Art. 45. 1. Ceny sprzedażne spirytusu do zu
życia w kraju na poszczególne cele niekonsumcyj
ne określa Minister Skar,bu w porozumieniu z Mi
nistrem Przemysłu i Handlu ora z Ministrem Rol
nictwa i ReJorm Rolnych. 

2. Sprzedaż spirytusu na poszczególne cele 
niekonsumcyjne będzie prowadził Państwowy Mo
nopol Spirytusowy bezpośrednio. bądź też za po
średnictwem przewidzianego wart. 21 zrzeszenia 
producentów 'spirytusu lub innych sprzedawców, na 
z.asadach ustalanych przez Ministra Skarbu. 

Art. 46. Uzyskiwane w zakresie zakupu 
i s,przedaży spirytusu na cele niekonsumcyjne nad
wyżki dochodów będą mogły być używane przez 
Państwowy Monopol Spirytusowy wyłącznie na ce
le rozwoju produkcji i zbytu spirytusu na cele nie
konsumcyjne w sposób, zatwierdzany przez Mini
.stra Skarbu. 

Art. 47. Państwowy Monopol Spirytusowy 
może zwolnić przedsiębiorcy gorzelni rolniczej po
trzebną ilość s pirytus'u z produkc j.i tej gorzelni do 
zużycia w stanie sk ażonym we własne m gospodar
stwie rolnem na cele, które będą określane przez 
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych w drodze rozporządzeń. 
Za ilośd spirytusu, zwalniane na te cele, Państwowy 
Monopol Spirytusowy żadnych dopłat nie uskutecz
nia i nie pobiera. Koszt skażania ponosi w tym 
przypadku przedsię biorca gorzelni. 

Art. 48. 1. Rada Ministrów może wprowa
dzić w drodze rozporządzenia przymus mieszania 
spirytusu do płynnych materiałów napędowych 
w zakresie i na warunkach przez siebie ustalonych. 

2 . Rada Ministrów będzie regulowała następ
nie w drodze rozporządzeń zakres i warunki stos 0-
wania przewidzianego w ustępie poprzednim przy
musu, jak również będzie uprawniona do jego za
wieszania. 

Art. 49. 1. Minister Skarbu w porozumie
niu z Mini'strem Przemysłu i Handlu może określać 
normy zużycia spirytusu w zakładach przerobu spi
rytusu. , 

2. Za spirytus, zużyty ponad oznaczone nor
my, będzie pobierana na rzecz Skarbu Państwa 
opłata wyrównawcza do wysokości każdocześnie 
obowiązującej ceny spirytusu do wyrobu wódek ga
tunkowych. 

3. Zabrania się używania spirytusu do celów ' 
uz:asad1niających p obranie wyższej ceny niż ta, jaką 
faktycznie przy nabyciu zapłacono. W przypadkach 
użycia spirytusu Wlbrew temu postanowieniu pobie
ra się odpowiednią należność wyrównawczą według 
obowiązujących cen. 

Art. 50. Spirytus sprzedawany na cele niekon
sumcyjne będzie ulegał skażeniu w sposób, ustalany 
przez Ministra Skarbu. Nie dotyczy to spirytusu wy~ 
wożonego zagranicę. Minister Skarbu może zezwalać 
na użycie w kraju na cele rtiekonsumcyjne spirytusu 
nieskażonego . . 

Art. 51. M ilnister Skarbu na warunkach przez 
siebie us'talanych zwalnia na wywóz zagranicę znaj
dujące się w kraju nadwyżki spirytusu ponad zapo
Łr'zebowanie Państwowego Monopolu Spirytusowego. 

Fabryki wódek i wolne składy. 

Art. 52. 1. Wódki dzielą się na: 
al czyste, zawierające alkohol etylowy rozcień

czony wodą, 
hl gatunkowe, które' zawierają alkohol etylo

wy, wadę i takie ilości domieszek, aby wódki 
te zabarwieniem lub innemi cechami wyraź
nie różniły się od wódek c zys Ły,::h. 

2. Likiery, rum, arak, koniak, naturalne wódki 
zibożowe i owocowe oraz wyroby ze spirytusu pejsa'
chowego zalicza się do wódek gatun,kowych. 

Art. 53. 1. Wódki gatunk1O\ve przed wypu
szcz.eniem ich do obrotu handl.owego wi.nny być zgła'
srzane w Państwowym Monopolu Spirytusowym celem 
zbadania i z.arejestrowania. 

2. Zabrania się wypusz,czania doobr,oŁu han
dlowego wódek gatunkowych, zawierających mniej 
domieszek smakowych i barwnika niż wzór 'zarejer
s'łrowany oraz mniej'szą moc i pojemność niż oznaczo
na na etykiecie . 

3. Minister Skarbu usŁala granice dopuszcz,al
nych wahań mocy i zawartości płynu w naczyniu oraz 
tryb postępowan.ia przy zgłas,zaniu do rejestracji wó
dek gatunkowych. 

Art. 54. 1. Ka.Żide naczynie zawierając'e wyro
by wódczane przeznaczone do obrotu hand;lowego 
winno być ,zao patrz.OIne w etykietę z oznacz'eniem na
zwy wyrobu, jego mocy, zawarto~ci płynu, numeru rre
jestracyjnego, firmy i jej sired:ziby. 

2. Zabrania się używania do wÓ'dek gaitunko
wych opakowań i etykiet, mogących ~bUldzić mnie
manie, że są to wyroby Pań'stwowego Monopolu Spi
rytusowego . 

3. Posługiwanie się przez firmy krajowe na ety
kietach i opakowaniach językiem obcym jest dozwo-
10ine, jeżeli firma wytwórcza i jej sied'ziba są ozna
cz,one również w języku p ols:kim literami tej -samej 
wielkości, jak oznaczenie w języku obcym. 
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. Art. 55. Mini.ster Skiubu może zezwalać na 
warunkach przez si ebie ustalanych na urzą.dzan i e 
wolnych . składów, przeznaczonych do ma!gazynowa
nia spirytusu j. wyrobów wód c'zanych, oraz. wolnych 
składów, przeznaczonych do wyrobu, r ozlewu i maga
zynowania wódek galunkówych - bez pobierania 
opłalty monopolowej do chwili wypuszczenia ich do 
wolnego obrotu w kraju, wzg lę d n i e ostatecznego zwol
nienia od tej opłaty przy wy_wozie zagra n i cę · 

Kwas octowy i drożdże. 

Art. 56. Kwas oct ow y, z wyjątkiem kw a su oc
towego, o·trzymanego wdrudze fermentacji octowej 
płynów alkoholowych, takwy.rabiany w kra ju, jak 
i sprowadzany z zagranicy, podlega pod atkowi spo
żywczemu w wysokości 40 gr od 1 kg kwasu bez
wodnego. 

Art. 57. 1:. Drożdże na.dająces i ę do wypieku 
(piekarniane). tak wyrabianę w kraju, jak s'prowa
dzanez zagranicy, pOidlegają podatkowi spożywczemu 
w wysokości l zł 50 gr od 1 kg wagi. 

2. Drożdże piekanniane mogą być wydawane do 
obrotu tylko w stanie prasowanym. 

3 . P odatek pobiera się prz.ez oklejanie opako
wań o:paskami po.datkowemi; Drożdży nieopatrzonych 
'opaskami podatkowemi nie wolno wypu s zc zać do wol
nego obrotu. 

4. Minister Skarbu może zezwalać na wyda
rwanie z WY'twórni drożdży piekarnia·ny:::h, przez;na
cz,onych do. celów leczniczych lub przetwórczych, 
w sŁanie płynnym. 

Art. 58. 1. Dodawanie do drożdży piekarnia
nych mączlki (skrobi), ,drożdży piwnych lub jakich
kolwiek innych surogatów jes,t wzbronione. 

2. Zabrania się używania drożdży piwnych do 
wypieku. 

3. Wytwarzanie roztworów kwasu oc:to'.vego 
o. koncentracji niższej niiŻ 80 96 jest wzbro:1ion.e. 

Art. 59. L Do uisz.czeniapodatku, określone
go wart. 56 i 57, jest obowiązany: 

a) przy wyrobie w kraju ~ wytwórca, przed 
wyp\lls~czeniem towaru z wytwórni do ob
roolu, 

b) :przyprzywo'zie z zagranicy -odbiorca, przy 
odprawie celnej. 

2. Od podatku wolne są pod warunkami kon
troli, uSltalanemi przez Ministra Skarbu, kwas octo
wy i drożdże, wywożone zagranicę oraz przezna·czone 
do dalszego przerobu. 

Sprzedaż napojów alkoholowych, 

Art. 60. 1. Na sprzedaż wszelkich nap oj,ów al
koholowycb, za w'iera j ących więcej niż 4,5 % al'koho
Ju, oraz spirytusu !Da cele domowo-leczn icze, potrzeb
ne jest zezwolenie władzy skarbowej . 

2. Minister Skarbu ustala cechy hurtowej i de
talicznej . slprzedaży napojów alkoholowych oraz tryb 
i warunki nadawania, cofania i wygasania zezwoleń, 
o których mow.a w .ust. 1, jak również wyd aje prze
pisy O warunkach prowadzenia tych zakładów; 

uprawnienia powyższe przysługują Ministrowi Skar
bu również w stosunku do osób, które otrzymały 
uprawnienia przed wejściem w życie niniejszego roz
p o rządzenia. 

3. Sprzedaż nap o jów alkoholowych o zawarto
ści do 4,5 % alkoholu odbywa się w trybie zgłosze
uia (rejestra cji) na warunkach , ustalanych przez Mi
nistra Skarbu. 

Art. 61. Za brania się: 

aj sprzedawać wyroby monopolowe po cenach 
innych, ni ż uSltalone pr'zez M inis:tra Skarbu, 
ora z w innych opakowaniach, ni.ż dostarczo
ne przez Państwowy Monopol Spirytusowy, 

bl sprzedawać detalicznie wódki gatunkowe po 
cenach niższych, niż ceny detaliczne, ustalo
ne na wyroby monopolowe odpowiedniej mO-
cy i il ości, . 

e) zmienia ć zawartość alkoholu, smak i wygląd 
wyrobów mónopolowych i wódek gatunko
wych, 

d) mieszać poszcz'ególne ga tunki napojów al1ko
halowych, chyba że konsument zażąda tego 
dla na tychmiastowego spożycia na miej scu, 

el odrywać, uszkadzać lub zmieniać zabezpie
czenia i etykiety, znajdujące się na butd
kach z wyrobami wódcz anemi, chyba że na
stąpito bezpośrednio przed odkorkowan.iem 
butelki dla s.pożycia wódki na miejscu, ' 

,f) 'sprzedawać spirytus pejs;achowy i wyroby 
wódczane w naczyniach o innych pojemno
ściach, niż tlstalone przez Ministra Skarbu. 

Opłaty od wyrobu i prz.eroou spirytusu dd wyrobu 
dr;orżdży oraz Slprzed.aży Sipi:ry\usu i napO\jów alkoi

holowych. 

Art. 62. 1. Wyrób i przerób spirytusu oraz 
sprzedaż spiryt.usu na cele domowo-lecznicze i napo
jów alkohol owych, tudzież wyrób drożdży podlega 
specjalnym opłatom państwowym według dołączonej 
t a ryfy. Od wyrobu i przerobu uiszcza się opłatę stałą 
i dodatikową. 

2. Wyszcże,góLnionym w ust. 1 opłatom nie pod
legają państwowe zakłady monopolowe, rekityfikacje, 
zatrudnione wyłącznie na rzecz monopolu, składy fa
bryczne przy wytwórniach, oraz d,okonywana przez 
b rowary wzwó zkowa sprzedaż piwa, tudzie.ż składy 
,służące wyłączn i e do przechowywania spirytusu i wy
roibów spiry'tusowych, sprowadzanych z zagranicy lub 
wywożonych za:granicę. 

3. Opłaty s tałe od wyrobu i przerobu uiszcz.a 
przedsiębiorca zakładu zgóry za cały rok obrachun
kowy. 
. 4. Dodatkowe opla ty od wyrobu spirytusu oraz 
przerobu spirytusu uiszcza przedsiębiorca przed wy
rcbem, wz.ględnie przerobem następnych iloEci spiry
tusu ponad objęte opłatą stałą. 

5. Fabryki wódek nie opłacają dodatkowej 
opłaty za wyrób 'soków, zawierających alkohol ani 
za wyrób morsów oraz od alkoholu zawartego w wy~ 
robach wódczanych wywożonych zagrani,cę, jak rów
nież od alkoholu zawartego w półfabrykatach i desty
lataoh, pohranych przez nie z innych krajowych fa
bryk wódek ga·tU!nkowych do dalszego prz·erobu. Rek-
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tyfikacje nie opłacają dodatkowej opłaty za oczy
s'z,czanie spirytusu wywiezionego zagrani'cę. 

6. Od sprz,edaży napojów alkoholowych opłatę 
można uiszcz'ać w dwóch raltach półrocznych zgóry 
prz,ed 1 stycznia za pierwsze półrocze i przed 1 lipca 
z,a d,rll'gie półrocze. Od sprzeda,ży napojów alkoholo
wych, ro'zpoczętej w drugiej poł.owie roku kalenda
nowego, uiszcza się tylko połowę rocznej opłaty. 

7. Od sprzedaży spirytusu i napojów alkoho
lowych, wykonywanej se,z,o:nowo, uiszcza się opłatę 
w wysokości połowy stawek przewidzianych w do
łączonej taryfie. 

8. W razie nieuisz,czenia VI przepisanych termi
naob opłat, wysz·cze,gólnionych w ust. l, zakład ule
ga czasowemu zamknięciu, niezależnie od obowiązku 
uis:zczenia zaległej opłaty. 

9. Milnisłer Skarbu może zaliczyć w zakresie 
opłaty od, przerobu zakłady magazynujące sp i ryrtus 
żytni i nalewające wyrobioną ze:ń starkę do grupy III 
ust. 1 dołączonej taryfy przyczem fabryki wódek, ma
jgazynujące spiryt:usżyt'ni i n,alewające wyrobioną 
zeń starkę, opłacają jedynie opłatę, określoną dla 
wyrobu wódek. 

Nadzór skarboiwy. 

Art. 63. 1. Na.az,orowi Slkarbowemu podlega 
na: warunkach, ustalanych przez Mmistra Skarbu, 
wyrób, oc,zyszc:zanie, odwadnianie, przerób, magazy
nowanie oraz obrót spirytusu, wyrób i obrót artyku
łów zawierających spirytus i wyrabianych ze s:piry
tusu, oraz. wyrób i obrót kwasu octowego i drożdży. 
Minister Skarbu określa sposób, w jaki! bę dzie wyko
nywana kontrola skarbowa, a w szczególności ~ któ
re zakłady będą poddalne stałemu nadzorowi. 

2. Osoby wykonywające przeds i ębiorstwa, o któ
rych mowa w ust. l,są obowiązane, o ile same 
nie prowadzą zakładu, wyznaczyć zastępcę względ
nie kierownika zakładu na zasadach ustalanych 
przez Ministra Skarbu. 

3. W razie n.ie,zastosowania się przedsiębiorcy 
do przepisów o. urządzeniu zakł.adu, władza skarbowa 
może zatządzić wstrzymanie ruchu zakładu. 

4. Wladza skarbowa może za,żąd,ać usunięcia 
zastępcy, kierownika ,zakła du lub pracownika, w sto
sunku do którego wszczęta postępowanie o na duży
{;ia na s'zko dę Skarbu Państwa. W razie uchyleni,a się 
prze\d'siębiorcy od spełnienia tego zarządzenia, władza 
s:karbowa może orzec wstrzymanie ruchu z.akładu. 

5. Minis!ter Skarbu ustala w drod'ze rozporzą
dzeń warunki dostarczan ia bezpłatnie pomieszczenia 
mie'Szkalnego i biurowe,go wraz z opałem i oświeble
niem i środków lokomocji dla urzędników .sprawują
cych nadzór. 

Art. 64. 1. Państw owy Monopol S:pirytu.s.owy 
dostarcza bezpłatnie gorzelniom i .rektyfikacjom wła
snych przyrządów kontrolnych systemu uznan,ego 
przez Minis tra Skarbu. 

2. Koszty odbioru z najbliższ.ej stacji kole jowej 
i ustawien ia przyrządu kontrolinego , tudzież kosz\ty 
prz.esyłki i oid,b:oru przyrz<łdów kontrolnych, wysy
łanych do na'prawy, ponosi przedsiębiorca. 

3. W razie powstałego z winy bb zaniedbania 
przerdsięibiorcy względnie jego pracowników uszkodze
nia przyrządu kontrolnego, ponosi przedsiębiorca cał-

kowite koszty naprawy względnie z.amiany oraz cał
kowite koszty prz:ewo,z,u. 

Art. 65. Zabrania się wyrobu, przecho.wywa
nia, sprz0daży i nabywania przyrządów, który'ch kon
strukcja wskazuje na przeznaczenie ich do pędzenia 
spirytusu sposobem ,domowym (w tajnych gorze,}
niach), 'tudzież udzielania wskazówek o wyrobie takich 
prz.yrzą'dów 'lub o ' spoS'obie pędzenia przy ich po
mocy 'Spirytusu. 

Art. 66. L Władze i prz'ed'Si,ębiorstwa pań
stwowe i samorządowe. winny współ:działać z władza
mi skarbowemi oraz. z organami Państwoweg,o Mo
nopolu Spirytusowego w ochronie uprawnień mono
pOilowych, oraz zawiadamiać je o wykroc,zeniach prz.e
dw przepisom o monopolu spirytusowym. 

2. Minister Skarbu ustala obowiązki i warunki 
u/działu pracown.ików Państwowego Monopolu Spi
rytusowego oraz ich uprawnienia w zakresie ochroll1y 
interesów Skanbu Państwa, o których mowa w ustępie 
poprzednim. 

Po;S!tan,Oiwien.ia karn\~. 

Art. 67. Winni naruszenia przepisów mnIeJ
szego rozporząd'zenia oraz. wydanych na jego podsta
wie rozipor,z,ądzeń ule.gają u:kar.aniu w myśl posłano
wień ustawy z dnia 18 marca 1932 r. karnej skarrbo
wej (Dz. U. R. P . Nr. 34, poz. 355); w materjach zaś, 
nieobjętych ustawą karną skar.bową, slosuje się na
sbępujące postanowienia uzupełniające tę ustawę: 

§ 1. Winni u ohylania się od nakazu miesz,ania 
spirytusu do płynnych materjałów napędowych ule
gają karze pieniężnej w wysokości lO-krotnej ceny 
sprzedażnej spirytusu do celów napędowych, obowią
zuj ącej w chwili stwierdzenia prz,ekroczenia, a obli
czonej dla całej ilo~ci spirytusu, jaką w myśl obowią
zujących przepisów należało zakupić lUib zużyć do 
sporządzenia spirytusowych mieszanek napędowych. 

§ 2. Winni nieprzepi'sowego sporządzania ma
terjałów napędowych przy użyciu spirytusu ulegają 
karze pieniężnej od SOdo 10.000 złotych, oraz. -
o ile doprowad,zenie mieszanki napędowej dO' s,tanu 
f~rzepisowego jest niemożliwe - karze. konfiskaty 
mieszanki. 

§ 3. Winni naruszenia innych przepisów wyni
ka i ących z nakazu miesz.ania spirytusu do płynnych 
materiałów napędowych ulegają karze pieniężnej po
rządkowej od 10 do 2.000 z.łoŁych. 

Art. 68. 1. Zamiast postanowień rozporządz,e
nia Prezydenta Rzeczypospolitej cZ dnia 26 marca 
1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 289), powołimych VI. ustawie z dnia 18 marca 
1932 r. karnej skarbowej (Dz .. U. R. P. Nr. 34, 
poz .. 355), stosuj e się O'd~pow.ieidnie postanowielrlia ni
n~ejszego rozporzą,dzenia. 

2. Prze:z 'Określenie "opł:ata skarbowa" w wy
mienionej ustawie karnej skarhowejoraz w innych 
przepisach należy rozumieć opłatę monopolową, prze
widzianą wart. 14 niniejsz.ego rozporządz,enia, przez 
okre'ślenie "paten,t akcyz.owy" w tejIŻe ustawie należy 
rozumieć opłaty, pr:zewidziane wart. 62 niniej sze'go 
rozporządzenia. 
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P O:st2J,uIGrwienfa przejbdo.we. 

Ar t. 69. Go·rz el!nie rolnicze w r ozur::1ic'n1u roz
porządzen i a Prezydenta Rze:::z'l'pos'f):Jtie j z dnia 
26 mar:::a 1927 r. o monopolu spirY't'usowym (Dz. U. 
R. P. Nr. 32, pJZ. 289), kt5re 11iB nabędą .na pJdst:t
wie pcstanowień art. 33 niniejsze,go l"oz:porządzcnia 
charakteru gorzelni rolniczyc;h, będą miaiy pra W'O d,o 
odszkodowania n a zasadach, ustalonych w drodze 
rozporządzenia przez Minis tra Skarbu w p orozumie
niu z M.inistrem Rolnictwa i R eform Rolnych. 

Art. 70. Do gorzeini, k tórym n a pocLstaw: e 
ad. 47 i 56 rozporządzenia Prezyclenla Rzecz~pospo
Htej z dnia 26 marca 1927 T . o mono'polu spirytuso
wym (Dz. U. R P. Nr . 32, poz , 289) wyzna:zone zo 
stało praw.o odpędu i lw.ntyngem t zakupu na kampa
nję 1932/33, maj ą odpowiednie zas ~oso'Nan;e w ciągu 
tej kampanji postanowienia a r t. 10 USIl. 1 i 4 oraz 
ust. 2 ze zmianą, v.ynika j ącą ze skreślenia słów: "po
[stawiony po zbadaniu opin ji P a llstwowe j Rady Spi
rytusowej " , ad. 11 , 33, 34, 35, 47, 50 ust. 1, 51 ust. 1, 
2, 3 i 4, a rt. 56 ust. 3 li t. c) i ust. '7 rozporządzenia 
Prezydelll ta Rzeczyposlpolite j z ,dnia 25 rrnrca 1927 r. 
o monopolu sp iry tusowym (Dz. U, R P. Nr. 32, 
poz. 289), ponadto postanowienia niniej szeg:> rozpo
rządzenia , .Q ile nie są one sprzeczne z cytowa nemi 
wyżej artykułami. 

POiSil amo;wienSa końc'ofwe. 

Art. 71. Wykonanie niniejsze,go rozp orządze 
nia porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 72. 1. Rozporządzenie n imie jsze wch odzi 
w życie z dn iem 1 września 1 932 L , z wyjątkiem art. 1 
do 7,arL 8 z wyłączeniem u s t. 3 , ar t. 9, 10, 11, 12, 19, 
20, 21, 48, 51 i 67, któ r e uzyskują mo;; ohswiązu j ącą 
z dniem 1 miesiąca następując ego po ogłoszeniu ni
niejszego rozporządzenia, tudzież z wyjątkiem art. 62, 
który uzyskuj e m oc obowiązującą z dniem 1 stycz 
nia 1933 r. 

2. PostanowIenia rozporządzenia Prezyden ta 
Rzeczypospo li lej ,z dn ia 26 marca 1927 r . o monop ol u 
spirytusow ym (Dz . U . R. P . Nr. 32, po,z. 28CJ) tracą 
.m oc ohowiązuj ącą w naslępuj ących terminach: 

a) art. 1, 2, 3, 4 , 5 ust. 6 i 7, 26, 39 z dniem 
wej ścia Vi życ ie n inie jszego r nporządzenia , 

b) art. 83 z dniem 31 grll dnia 1932 L, 

ej pozoslta łe artykuły z dniem 31 sierpnia 
1932 r. 

3. Rów:nocz,eś nie z we j ś ,;;, iem w ży.cie niniejsze
go rozporząd'zenia tracą równi",ż moc obowiązu j ąc ą 
u Sitawy: z d'nia 27 lutego 1931 r. (Dz. U. R. p , Nr, 22, 
poz. 130) i z dnia 10 m a rca 1932 1'. (Dz. U . R. P . 
Nr. 27, poz. 249) w sprawie częściowycb zmian rozpo
rządzenia Prezydenta RZeczyp ospol itej z dn ia 26 mar
ca 1927 r . o monopolu spirytus'owym (Dz, U . R. P. 
Nr. 32, p oz. 289). 

4. Na czas trwania mocy obowiązu j J,c z j r o.zpo 
,'rządzeń R a dy Mill:slrów, wy dany:::h na podstawie 
art. 48, przepisy ustawy z dnia 18 marca 1932 r. 
w sprawie r egulo'N3uia stownków VI przzmyśle naf
towym (Dz .. U. R. P. Nr. 30, p oz. 3OS) ulega j ą za-

wies.zcniu, o ile oclncszą się do mieszanek spirytuso
wych. 

P rezydeni Rze.czyp ospolite j: l. Mościcki 

Prezes Rady I"'linistrów: A. Prysło /' 

Minister: Wł. Zcwadzhi 
Mi.ni.ster Spraw \'{1ewn(~l:znych ; Bronidaw pźerac/:łŻ 
Minister Spraw Zagranicznych: Augl1st' lal!?!;ki 
Minister Spraw \'{!uiskcwych: J . Pils;,:dsRi 
Iv'; inislel' Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister S;::mn,vieclliwości: Czesław JIllichalowshi 
1\1inister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz 

M inister R olnictwa i Reform RohqTCh: 
Sew. Llldkiewicz 

Mini.ste r Przemysłu i H andlu : Zarzycki 
Minister Komunika:ji: Kiilm 
Minister Pracy i Opkki Społecznej : Hlibicki 
Minist er P oczt i Telzgra!:ów: Boem2r 

Załącznik do art. 62 rDzo, Prez, Rz. 
z dni::! 11 lipca 1932 r. [pc.z, 536) , 

o ptct:y od vły,c&m i. p,zerdu:u sp:l'yhE'U, Ylyr,01:JU dt'D~
dży o'.az od s.przf;daży s.pLryhw:u i n!'J.~') ::; ,j6 v". atk7Jho

lowych. 

l . Od wy.o:hu. 

a) spirytusu: 

1) opłata stała za odpęd pi2rwszych 
100,000 litrów spirytusu WG". . 

2) opłata dodatkowa za odpęd każdych 
nasltę;)nych 100,000 litrów sp;rftu
su 100° . . . . 

b) drożdży w dro'żdżownicach niepędzą
cych spil'Y['usu opłata stała 

H. Od pnerohu spRl'ytusu. 

a) w fabrykach wódiek: 
1) oplata sta ł a za p rzerób pi~:rwszych 

20,000 li trów spirytusu 100" . 
2) oplalac1o,datko'vva za prur6b ka.<2-

dych ,,~a 3t,ępnych 1.000 litrów . 
b) w ' rek ty:lkc. ':13Gh: 

1) opla ta sbła za oczyszczanie pierw
szy ch lOG.OOO Etróvł spirytU3u su
ro'v/ego przyjętego do o::zysz :z"mia 

2) c?łata coda tko wa za bżde na stępr:c 
100.000 litrów spiryltusu suro '.'iego . 

c) w innych prze3siębiafstwa:::h : 
1), opła!.? s i:ata za przerób pierw3Zy;:;h 

10,080 litrów . . . . . 
2) opłata doda~kowa za przerób każ 

dych nastf~pnych 10,000 litrów 

HI. Sprzedaż hurt.owa. 

100 zł 

10 " 

150 " 

520 u 

52 fi 

10 " 

10 " 

, . . ' h "V :Lnie} S':~O '-';Nosc_\ ac'_t 

11) wszelkich napojów a1koholo 
wych 

2) wina , miodu i piwa 

I kL 1"( k1. IIIkL 

450 4GD 3S0 
100 50 2,) 

zł 

II 
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IV. Sprzedaż dctalic:zn,a. 
w miejscowośc iach 
l kI. Ii kI. III kl. 

l} wyłączn i e w naczyniach zam
kniętych: 
a} wszelkich napojów a lkoho

lowych oraz spirytusu 
Ib) wina, miodu i piwa . 

2} w naczyniach zamkniętych i na 
kieliszki: 
A. wszelkich napojów alkoho

lowych oraz s'piry Łusu w 
naczyniach zamkniętych : 

a} w zakła dach restamacyj-
nych za:Lrudnia j ących po
nad 20 praco wników 

Ibl w zakładach resta uracyj
nych zatrudniających do 

200 
50 

900 

100 
25 

600 

50 zł 

15 " 

300 " 

20 pracowników . 400 200 100 " 
cl w cukierniach bez poda

wania potraw kuchennych, 
w karczmach, w domach 
zajeZ'dnych i t. p. 

B. wina, miodu i piwa 
3) bufety st a łe ze sprzedażą : 

aj wszelkich napojaw alkoho-

200 
100 

lowych 100 
Ib l wina, miodu i piwa . 25 

41 bufety czasowe ze sprzedażą: 
a} wszelkich napo jów alkoho-

100 
50 

75 
12 

50 " 
25 " 

50 " 
ó " 

lowych nCL dob~ 10 7 5., 
h) wina. miodu i piwa na dobę 5 3 2" 

Minister Ska rbu może wydać bliższe przepisy 
W sprawie zailiczania zakładów, wys,zczególnionych 
w ust. 2, do poszczególnych grup. 

licza 
P.od względem wymiaru opłat od sprzedaży za
SIę : 

al do klasy I - miasta: Katowice, Kraków, 
Lwów, Łódź, Poznań i Warszawę , 

bl do klasy II - miasta, lic.zące ponad 10.000 
mieszkańców, 

cl do klasy III - wszyslfk ie inne miejscowości. 
Pr,zy zaliczaniu miejscowości do poszczególnych 

klas, mi a rodajne są wyniki urzędowo ogłoszonego spi
su ludności . 

587. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 Epca 1932 r. 

O odstąpieniu gminie m, Poznania gruntów państwo
wych na cele rozbudowy miasta. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
29 k wiet ;11J. i 925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. 
P. Nr. 51, poz. 346) i art. 14 ust. 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 
1927 r. o r ozbudowie mias t (Dz. U. R. P. Nr. 42, 
poz. 372) zarządza się co następuje : 

§ 1. Odstępuje si ę gminie m. Poznania pod 
zabud owę domami mieszkalne mi, zgodnie z progra
mem rozbud owy, zatwierdzonym przez Ministra Ro-

bót Publicznyc h w dniu 20 grudnia 1930 r., parcele, 
stanowiące własność Skarbu Pańs twa, położone w 
obrębie gminy m. Poznania na Sołaczu przy Alei li
tewskiej o łącznej powierzchni 4 ha 03 a 32 mkw., 
a mianowicie: 

1) parcelę Nr. kat. 21, księga wieczysta Po
znań, Solacz, tom l, karta l, Nr. matrykuły 1713, 
o powierzchni 15 a 89 mkw.; 

2) parcelę Nr. kat. 21, ksi ę ga wieczysta Po
znań, Sołacz, tom 1, karta l, Nr. matrykuły 1713, 
o powierzchni 82 a 62 mkw.; 

3) parcelę Nr. kat. 22, księga wieczysta Po
znań, Sołacz , tom 1, karta 1, Nr. matrykuły 1713, 
o powierzchni 36 a 86 mkw.; 

4) parcelę Nr. kat. 61/24, księga wieczysta Po
znań, Sołacz, tom l, karta l, Nr. matrykuły 1713, 
o powierzchni 1 ha 21 mkw.; 

5) parcelę Nr. kat. 61 /24, księga wieczysta Po
znail, Sołacz , tom 1, karta 1, N r . matrykuły 1713, 
o powier zchni 16 a 91 mkw.; 

6) parcelę Nr. kat. 172/23, księga wieczysta Po
znań, Sołacz, tom l, karta l, Nr. matrykuły 1713, 
o powierzchni 75 a 82 mkw.; 

71 p arcel ę Nr. kat. 64/20, księga wieczysta Po
znań, Sołacz, tom l, karta 15, Nr. matrykuły 1795, 
o powierzchni 75 a 01 mkw. 

§ 2. Cena sprzedażna parcel, wymienionych 
w § 1 wynosi 2 zł za 1 mkw. gruntu , czyli ogółem 
80.664 zł i spłacona zostanie Skarbowi Pal1stwa przez 
gminę m. Poznania \IV' równych ratach rocznych w 
przec!ągu 5 lat, z oprocentowaniem sześć od sta. 
roczme. 

Pierwsza rata płatna jest przed zawarciem ak
tu kupna-sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie n1ll1e)Szego rozporządzenia, 
w sz cz egó lności zaś ustalenie bliższych warunków 
prz ejęcia względnie nabycia przez gminę m. Poznań 
parcel, odstępowanych niniejszem rozporządzeniem 
tudzież dalszego ich użytkowania , porucza się Mini
strowi Skarbu. 

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

Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Zawadzki 
Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

588. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELI- ' 
GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 22 czerwca 1932 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 październi
ka 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do 
nauczania religii wyznań: ewangelicko-augsburskiego 
oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz War~ 
szawski) w szkołach średnich ogólnokształcących 
i seminarjach nauczycielskich państwowych i pry-

watnych. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 września 
1922 r' I dotyczącej kw,alifikacyj zawodowych donau· 


