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692. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 3 września 1932 r. 

O uldze celnej na śledzie w so.sie. 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 Hpca 1924 r. w pr~edmioc,j,e uregu:lo'wania s,tosuu
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, p oz,. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Od poniżej wyszczególnionych t'Owarów 
pobiera się cło ulgowe, . któreg'O wysokość w stosun
ku procento-wym do cła normalnego (autonomiczne
go) określa się jak następuje: 

P,!>zycja 
taryfy celnej 

z 37 z p. 2b 

Cło ulgo,we w % % 
Nazwa tOlwaru cła normalnego 

(autonomicznego) 

Śledzie w s,osie z przyprawą ko-
rzeni, za pozwoleniem Mini-
sterstwa Skarbu 1 

§ 2. Ro-zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obo-wiązuje do dnia 31 grud
nia 1932 r. włącznie. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 
Mini'sŁer p.rzemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minisber Rolnictwa i Reform Rolnych: 

., Sew. Ludkiewicz 

693, 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 1 września 1932 r. 

W sprawie ko.sztów, związanych z uregulowaniem 
t»rawa własno.ści gruntów oddanych w dro.dze par

celacji w posiadan~e nabywców. 

Na podstawie cz. 2 art. 16 ustawy z dnia 
18' marca 1932 r. o uregulowaniu prawa wł,asności 
gruntów, o-ddanych w drodze parcelacji w posiada
nie nabywców na obszarze województw centralnych 
i wschodnich (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 308), zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Ko szty, związane z POIstępowaniem prze
widzianem w ustawie z dnia 18 marca 1932 r. o ure
gulowaniu prawa własności gruntów, 'Oddanych 
w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na ob
szarze województw centralnych i wschodnich (Dz. U. 
R. P. Nr. 30, poz. 308), łącznie z kosztami czynn'Ości 

przygotowawczych, z wyłączeniem kosztów pomia
rów, obliczane będą według następujących stawek 
ryczałtowych: 

,a) jeżeli łączny obszar działek objętych postę
po.waniem nie przekracza 100 ha, st.awka 
wynosić będzie 2 zł od hektara, najmniej 
jednak 100 zł ,od całego obszaru; 

b) jeżeli obszar objęty postępow,aniem wyno
si od 100 do. 200 ha - 1 zł 50 gr od hekta
ra, najmniej jednak 200 zł od całego obszaru; 

c) jeżeli obszar objęty postępowaniem prze
kracza 200 ha - 1 zł od hektara, najmniej 
jednak 300 zł od całego obsz,aru. 

§ 2. Rozporządzenie niniejs,ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i. Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

694, 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z. dnia 2 września 1932 r. 

o zmianach w ro.zporządzeniu z dnia 29 października 
1923 r. w przedmio.ciebudowy, ustawiania i do.zo.ru 

ko.tłów parowych na statkach. 

Na podstawiear.t. 2 ustawy z dnia 31 maja 
1921 r. o nadz,orze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. 
P. Nr. 50, poz,. 303) w brzmieniu ustawy z dnia 
6 grudnia 1921 ,r. (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 786) za
rządzam co następuje: . 

§ l. W · rozporządzeniu Ministra Prz,emysłu 
i Handlu z dnia 29 października 1923 r. w przedmio
cie budowy, ustawiania i dozoru kotłów parowych 
na statkach (Di:. U. R. P. Nr. 119, poz. 958) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) w nagłówku do § 17 rozporządzenia zamiast 
wyrazów: "Kres używania kotła." wstawia się nastę
pujące wyrazy: "Kotły, których wiek przekroczył 
lat' 30.", ' 

2) § 17 tego rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie następujące: 

"Kocioł po upływie lat 30, licząc od roku jego 
budowy, przechodzi pod 'Obowiązkowy dozór wzmo
~iony, polegający na tern, że rewizję wewnętrzną 
wykonywa się co najmniej. raz na rok, a w razie po
trzeby uzupełnia się ją próbą wodną". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogł'Osżenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. p. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnello kolejnego numeru. 
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