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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
17 października NQ 88. Rok 1932. 

T RE Ś c: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Poz.: 746-Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spi rytusowym, opodaikowaniu kwasu octo,wego 
i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 24-31, 49-54, 96-116, 
130, 131, 132, 180, 325, 326 i 327 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, 
co do §§ 24-31, 48-52, 54, 132, 204, 245-253, 266, 304 i 305 w purozumieniu z Mini-
strem Przemysłu i Handlu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1683 

746. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 10 września 1932 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu 
spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego 
i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wy
dane co do §§ 24 - 31, 49 - 54, 96 - 116, 130, 131, 
132, 180, 325, 326 i 327 w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa i Reform Rolnych, co do §§ 24 - 31, 48 -
52, 54, 132, 204, 245 - 253, 266, 304 i 305 w porozu-

mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

Na poclslawi,e art. 2, 11, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 
29, 32, 34, 36, 39, 47, 49, 50, 51, 53, 60, 63 i 71 rozpo
rz.ą;dz,en:i.a Prezydenta Rz.eczypospolitej ,z dnia 11 lip
ca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu 
kiwasu octoweg'o i drożdży oraz sprzedaży napojów 
aLkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) zarzą
dza się co nas,tę,puje: 

Objaśnienia wstępne. 

§ 1. 1. Artykuły, wymienione w ntnJejszem 
ro,zporządzeniu bez bliżs ,zego ,określenia, oznaczają 
postanowienia rozporządz,enia Prezydenta Rzeczypo
spoUtej .z dnia 11 l.ipca 1932 r.o monopolu spirytuso
wym, opodatkowaniu kwasuodowego i drożdży oraz 
sprzedaży napojów alkoholowych (Dz .. U. R P. 
Nr. 63, po,z. 586). 

2, Paragr,afy, wymienione w nini,ejszem rozpo
rządzeniu be,z bliższego określenia, oznaczają prze
pisy tego Tozponąd.zen,ia. 

3. Skróty oznaczają: 
a) wzp. P. R - rozporządzenie Prezydenta 

Rzec.zypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o mo
nopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwa
su octowego i drożdży oraz sprzedaży na
pojów alkoholowych, 

b) "P. M. S." - Pa6stwowy Monopol Spiry
tusowy, 

c) "izba skarbowa" - również śląski Urząd 
Wojewódzki (Wydział Skarbowy) w Kato
wicach, 

d) "urząd skarbowy" - urząd skarbowy ,akcyz 
i monopolów państwowych, 

e) "K. S." - Kontrola Skarbowa, 
f) "opła-ty p.atentowe" - opłaty prz,ewidziane 

wart. 62, 
g) "przyrząd kontrolny" - przyrząd kontrolno

mierniczy. 

L POSTANOWIENIA OGóLNE. 

1. Właściwość władz i tok instancyj. 

§ 2. 1. Wszelkie orz.eczenia wynikające ze 
stosowania postanowie6 roz1'. P. R ,i niniejszego roz
porządz.enia wydaje urząd skarbowy, o ile szczegól
ne przep.isy nie stanowią, że 'orzec.zenia wydaje wła
dza skarbowa wyższej instancji. W przypadkach, gdy 
przedmiotem orzeczenia jest wymiar należności, orze
czenie wydaje urząd skarbowy, właściwy dla siedzi
by przedsiębiorstwa (z,a'kładu), n:a którem c.iąży obo
wiązek ,zapłaty należn,Qśc.i . 

2. Od wydanych w pierwszej instancji orz,ecze6 
władzy skarbowej, można wnieść ,odwołanie do wła
,dzy bezpośr.edn:io wyższej, której Qrz:ec.ze!l1,ie w admi-
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,nislra,cyjnym boku rns'tancyj jest IOlsibatec,zn.e. Odwoła
nie ma być wniesione za pośredn,ictwem władzy orze
kające j w ciągu dni czternas tu, lic.zącod dnia nastę
pującego pa doręc.~eniu ,()r,zeczen ~a . 

3. Wniesieni,e odwołania nie wstrzymuje wyko
n.ania o'rzeczenia. 

2. Nadzór skarbowy. 

§ 3. Wykonywanie czynności, wymienionych 
wart. 63, podlega nadzorowi skarbowemu spr,awo
w,anemu VI my:,; l p rzepisów ustawy z dnia 14 grud
nia 1923 r. 'o uprawnieniach organów wykonawczych 
władz skarhowych (Dz. U. R P. z 1924 r. Nr. 5, 
poz. 37) i rozporządze11 wyko nawczych do tej ustawy 
oraz wed.ług p rzepi.sów, zawartych w posz,czegól
nych częściach niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy z,akładów, wymienio
nych ,,"lad . 63, wzgl ę dnie ich z,astęocy ohowiazall'i 
s~ umożliwić kodr~lującym urz ę dn ; l~om' w ykonywa
m e ko:;}'(1'oI1 ,oraz udzielać ,im wszelkich wyja śr:ień 
i pomocy przy je j v,ryk.onY'Naniu . 
. ~ . Przcd s'~ ębio-rca w,zględn.ie ,zastępca podpisu
Je zaplsy w kSIęgach, dotyczące k,ażdej rewizji , oraz 
dokumenly,sporz.ądz:one p rzez urzędników skarbo
wych w związku z dokonaną kontf'olą zakładu , przy
czem o ile nie zgadza się z treścią zapisu, dotyczą
cego pczeprowadzouej rewizji, wzgl ędni.e sporządz,o-
n Ań 'l J • ' ,' • . "'.s0 no {umen,u, moze 'wplsac swoJe zastrzeż.e,ma, 

uzasadn.i ając je wyczerpująco. 
3. O wszelkich c.zynnościach, dokonywanych 

w przed~. i ęhio.rs tw,ach w ,określonych t erminach, 
a rwymar~2jących w myśl przepisów ninie jsz ego 1'o,z

porząd;zen,ia ohe cności K. S., przedsiębiorcy obowią
zani są zawi adomić ul",zędnika K. S. nadz'Orującego 
przedsiębio,rsh'lo nie później. jak na 48 godzin prz.ed 
przewidzianą czynlwścią . Wyjątk.i od tej zasady po
dane są w przep isach s zcz,egółowych niniejszego roz
porządzeni.a. 

4. Pr,zedsic~bio1'cy, ,zgłas,z,ający jakąkolwiek 
czynnoś ,~ kontrolną , wymagającą ohecnośc.i urzędni
ków skarba,wych , obrywiązan,i są poczy.r.ić wszeikie 
p.·zygotow,ania niBzb~dne do wykonania tej c.zynno
ści tak, aby czynność mogła być rozpoczęta nie
zwłocznie po przybyciu urzędników. 

5. Na żądanie ur.zędników, przeprowadzających 
konholę, pomieszczenia zakładu mają być podcz,as 
kontroli dostat ecz.nie o świetlone i przewietrzone, 
a '\N !'Gzie potrzeby i ogrzane. Urzędnik kontrolujący 
lTIlJźe z.ażądai; VI razie p.otrzehy dos tarczenia lampy 
bezpiecz81;s~wa . 

6. \\(;T:;zystkie nac.zynia, przyrządy i zamknic;d,a, 
wyma~~a;ace urz ędowego badania, mają być urządzo
ne t~k.' ah~ k o.n t r o l ujący urzędnicy mieli do nich ła
twy i. bC7:piCczny dostęp . 

, 7. Inspekto r K. S . może zarz ąclzić, aby przy
rz ądy słUi:c:C2 do c zynnr;ści k ontrolnych były p rze
cho'.vy"vanc pod nrzę<:,1 fJwcm z amknięciem; w takim 
przypacl.lm poL'zebnego schowku powini,en dostar
czyć prz,ecls ięb i o rca. To s amo odnosi się do wag i od
'ważników, UiyW2.!1ych do przyjęcia lub odprawy ar
t ylnMnv , pod l e ~~ającyc h p odatkom, 

§ 5, Pr?E'cl siębi?rcy zakładów podlegających 
nadzorowi K. S., a położonych poza siedzibą kontro-

lujących je urzędników skarbowych, z wyjątkiem z,a
kładów' detalicznej sprzedu.ży napojów alkoholo~ 
wych, obowiązani s ą : 

a) w przyp adkach, ki.edy terminy czynnoso1 
kontrolnych są zgóry wiadome (termino'we rewiz.j.e, 
sprawdzenia, zamknięoie ruchu gorzelni, wyłączenie 
p~zyrządu ~,onlrolnego i t. p.) - dostarczyć belzpłat
me urzę,dmkom sk arbowym śr'odków komunikacyj
nych na przejazd do najbliższ ej stacji kolejowej, auto
busowe j lub przystani tam i zpowrotemj 

b} w przypadkach niespodziewanej kontroH za
kładu _. d03tarc.zyć bezpłatnie urzędnikom skarbo
wym środków komunik acy jnych od zakładu do naj
bliższej stacj,j kolejowej, autobusowej lub przy8tanij 

c} w przypadkach przewidzianych w punktach 
al i bl urzędnik konholujący może zażądać odwie.zie
n~a go do innego miejs,c.a kontroli, o ile odległość je
g,o nie jest większa od ,odległości do najbliższej stacji. 
lub p,rzys tani. 

§ 6. Jeżeli czynność kontrolna ma być wy
konana w ohecHości przeds,iębiorcy lub jego zastęp
cy, a żaden z nich nie może być ,obecny, czynność tę 
należy. wylwnać w 'obe~nośc i pracownika danego 
prz,easlębl.Ol'stwa, a w wyjątkowych przypadkach 
w obecności co najmniej dwóch postronnych świad
ków. 

§ 7. Zakłady, podlegające kontroli skarbowej. 
mają pos.iadać n ad głównem wejściem widoczny 
i czytelny napis w języku polskim, oznaczający ro
dz.aj przedsiębiorstw,a, firmę względnie imię i na
zw;sko właściciela. Jeżeli przedsiębims.fwo ma kil
ka oddziałów, położonych oddz,ielnie, nad głównem 
wejściem do każdego oddziału należy oznacz.yć rQ.

dzaj oddziału. Nadto każde pomieszcz,enie ma być 
opatrZJoneodpowiednim napis,em, określającym jego 
p r:wlzna czenie. 

§ 8. 1. Przedsiębi'o,rcy z,akładów wyrobu, prze
robu, oc.zys,z,cz,ania, ,odwadniania i magaz,ynow,ania 
spi>rytusu, wyrobu drożdży o,raz kwasu octowego, z.a
kładów oczy.szc z,ania kw,usu octowego i składnic 
drożdży ebowiąza.ni są dostarczyć bezpłatnie dla 
dokonywania czynności urzędowych ,pokoju odpo
w,iednio urządzonego , oświetlonego, opaloneg,o i czy
sto utr.zymanego z prz,ys,tosowanym do należytegd 
z.amknię ci.a schowkiem na akta, księgi, zapiski i przy
r.z.ądy, służące do czynności kontrolnych. 

2. Pr,zeds i ęhiorcy zakładów wyrobu oraz oczy
szcz,ania i odwadniania spirytusu, wyrobu drożdży 
oraz kwasu oet ol/veg ° , zakładów oc,zyszczania kwasu 
octowego oraz zakładów wyrobu eteru obowiązani 
są dostarczyć be zpłatnie urzędnikom skarbowym, 
'!' . 'razie P?lrzeby , odpowiednio urządzonego po
kOJU z pOŚClelą na nocl eg. Do tego celu może słu
żyć także pokój, p rzeznacz.ony do wykonywania 
czynu,ości urzędowych (ust. 1). 

3. Pokoju, o którym m O'.<\fa w ust. 1 nie wolno 
zajmować na użytekpr.z.eclsiębimstwa. 

§ 9. 1. Urz,ędowe zabezpieczenie d,okonyw.a 
się zapoI?ocą plomb lub pi,e c.z ę ci w sposób, podany 
w przepISaC? ~zczeg~łowych.. Jeżeli Poszc.z,ególny 
przypadek me Jest objęty teml przepisami, wówczas 
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slami urzęd n.icy decydują o sposobie i ilości urz ę do
wych zabezpieczeń, kŁóre należy ,.zastosować. Urzę
dow.e zabezpieczenie ma być tak dokonane, aby nie 
utrudniało ruchu przedsię b.iorstwa. 

2. W przypadku, gdy zachodzi p o trzeba nało
ienia zabezpiecz,en.ia według t. zw. podwójnego sy
stemu, przedsiębio,rca obowiązany jest wykonać 
c.zynności, umożliw,iające nałożenie takiego z,abezpie
czenia. 

3. Plomb, sznurka i drutu dostarcza władza 
skarbowa belpIatnie, laku do nałożenia piecz,ęci po
winien dostarczyć prze,dsięb.iorc,a. 

§ 10. W przypadkach, gdy urzędnicy skarbowi 
zawiadomieni 'O potrzebie ,zdjęcia zabezpieczenia 
urzędowego nie przybyli. na c,z,as , a zwłoka mogłaby 
n,arazić prz,edsiębiorstwo na straty, urzędo,we zabez
piecz:e.nie, z wyjątkiem zabezpie,czeń na przyrządzie 
k.ontroLnym, siza.f.ce stągw,jJ .i ,z,bior'tiku prz,elewowym, 
może być zdjęte po upływie godziny od wyznaczon.e 
go tre,rminu, prz'Y udz:i,aIe przedstawici,ela ziarządu gmi,
ny (wójtla lub sołtysa ) uraz w lobecności dwóch świlad
ków. Jeżel iJ urzędmNe zehezp,:,eczenie musi być natych
miast usunięte dla uniknięcia groż,ącego przedsię
biorstwu niehezpi,e cz,eństwil lub też znacznych strat, 
a wyjątkowe warunki nie pOlzwa1.ają na wezwanie 
urz,ędników skarbowych lub administracyjnych -
z:dfęc,ia zabezpiec,zenia urzędowego z wyjątkiem za
bezpieczeń, nałoż'onych n.a przyrz.ądz i,e kontwlnym, 
moie dokonać przeds,iębiorc.a lub jego zastępca 
w obecności trzech świadków. O zdjęciu urzędowe
go zahez,pieczenia, do konane m w nie,obecności urz ęd 
nika skarbo'wego oraz o każdem przyp.adkowem na
rusz:eniuz.abezpieczen.ia pr.zedsiębiorca powinien nie 
zwł.ocznie zawiadomić wlaśc.iwego inspektora K. S. 
li tre.ść zawiadomienia w,pis,ać .do księgi produkcji. 

§ 11. 1. Urzędnicy K. S. mogą pobierać pró
by surowców, półfabrykatów ,i g'otowych produktów 
dla sprawdz,enia, czy odpowiadają wymogom niniej
szego rozporządzenia. 

2. Próbę w razi,e polrzeby n.ależy przesIać do 
zbadania właściwej prac.owni chemicznej P. M. S., 
bądź też państwowemu zakł?dowi badania artyku
łów spożywczych i przedmiotów użytku. W tych 
przyp,a;dkach pobiera się zawsze dwie próby, ,z któ
rych jedną prz1esyła się do zbadania,a drugą zosta
wia celem przechowania w zlakładzie. Naczynia 
z próhami nal,eżyzabezpieczyć urzędo,wo i zaopa
trzyć kartkami, na których pod aje się naz1wę przed

' siębiorstwa,datę pohra;nia próby oraz ilość produk-
tu. Kartkę podpisuje tak urzędnik pobierający pró

' bę, j,ak również przedsięhiorca lub jego zastępca, 
który powinien być obecny przy pohraniu próby. 
O pobraniu próby Clzyni się odpowiednią wzmiankę 
w księgach prze,dsiębiorstwa. Pismo d.otyczące wy

'n ikua'1alizy dołąc.,z,a si ę do ksiąg przedsiębiorstwa. 
:Po up.ływie trz.ech miesięcy prz.edsi,ębiorc.a może 
użyć próbę stosownie do przeznacz,enia spirytusu 
w niej zawartego. 

3. W przypadkach pobrania prób wyrobów spi
rytusowych z miejsc sprzedaży poza wytwórnią, 
sprz,e.dawca otr,zymuje zlwrot kosztów wlasnych to
waru; zwrot należności uskutecznia P. M. S. po 
otrzymaniu próby. 

§ 12. 1. Stałemu nadzorowi podlegają zakła
dy oczyszczania i odwadniania spirytusu, droż dżo
wnie, \'1ytwórnie kwasu octo,wego, po,si adające od
działy oczyszczania, jak również sCl.p.'lois tne zakłady 
oezyszczania, zakłady produkcji eteru lub śwd.ków 
wybuchowyc '.1 , oraz fabryki wódek, posiadające apa
raty destylacyjne - na cz.as użyv.ran,ia tych apa- , 
ratów. ' 

2. Wolne sldady wyrobów wódc z.anych typu B 
podlegają stałemu na.dzorowi, przyczcm p.omiesz,cze 
nia wolnego składu mo'gą być poddane 'vspólnemu 
zamknięciu przedsiębiorcy i K. S., potrzebnemu dla 
umożliwienia organowi s{ałego nadzoru konŁrdi nad 
przychodem i rozchodem spirytusu i wyrobów wód
czanych. 

3. Wolne składy eksportowe oraz wolne skła
dy wyrobów w ódczanych typu A podlegają wspólne
mu zamknięciu przedsiębiorcy i K. S. 

4. O ile z,akład, podlegający stałemu nadzoro
w i, połączony jest z innym zakładem wyrobu lub 
przerobu spirytusu, w ówczas stały nadzór rozciąga 
się na wszysbkie przedsiębio,rsŁwa, podlegające nad
z,o,r.owi skarbowemu. 

5. St.ały nadzór może być ust.anow iony rów
nież w innych pr.zeds,ięhi:orsŁw.ach wyrabiających lub 
prz,e,rahiających spirytus, o ile izba skarbowa 'uzna 
to za potrzebne. 

6. Minis ter Skarbu mo:i;e w posz.czególnych 
przypadkach zwolnić z.aklady, ,Q których mowa 
w ust. 1 nin iejs.zego paragrafu, od .stałego nadzoru. 

§ 13. Przedsiębiorcy zakładów, pozostających 
pod stałym nadzorem, obowiązani s ą na żądanie 
urzędu skarbowego dostarczyć bezpł atnie urzędni
kom stałego nadzoru polożonego w obręb i e z,akładu, 
suchego i jasnego mieszkani.a, składającego się co 
najmniej z jednego pokoju i kuchni z opatem i oświe
tleniem. O przydatności lokalu decyduj e urząd skar
bowy. O ile. urząd skarbowy uzna przeznaczone 
mieszkanie za nieodpowiednie, przedsiębiorca .obo
wiązany jest dostarczyć innego mieszkania. 

3. Księgi kontrolne. 

§ 14. 1. Prze.dsiębi,orstwa, ·0 których mowa 
nLżej w punktach la) do, i), 'Ohowi,ązane są prowadZ',ić 
odpowi,cd'nrie do rodzaju zakladu księg i wedł 'J g wzo
rów dołąc,z.onych do ninie jszego rozp:)r.z.ądzenia, 
a mianowicie: aj go.rzelnie Nr'. 1, 2, 3 i 4, bl rektyfi
kacje i zakłady odwadnian,ia - Nr. 3, 4, 5, 6 i 7, 
c) .zakłady przerobu spirytusu niekonsumcy jn.ego -
Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, d) fabryk i wód,e:k i wolne skła
dy typu B - Nr. 1<!:, 15, e) wolne składy eksporto 
we i wolne składy typu A - Nr. 3, 7 i 14, f) drożdżo
wnie i składnice clro,żdży - Nr . 16, 17, 18, g) za Jd a
dy wyrobu i oczyszczania kwasu octowego - Nr. 19, 
2'0 i 21, h)oddz,iały .rektyfikacyjne - Nr. 6i 7, i) ro,z
lewnie wody ko,},ońskie.j - Nr. 22 i 23. Ksi ęgi mają 
być oparafow.ane i opatrzone pieczęcią właściwego 
urzędu ska.rbowego. 

2. Wszystkie przedsi.ębiorstwa, podleg :i jące 
nadzorowi na zasadz,i,e art. 63, mają posi a dać k sięgę 
do zapisywania zarządz.eń władz skarbowych według 
wzoru Nr. 24. 



1686 Dziennik Ustaw. Poz. 746. Nr. 88. 

3. Przedsiębiorstwa, wymienione w ustępie 1 
n.iniejszego paragrafu, obowiązane są posiadać zapa
sy odpowiednich formula.rzy pr,otokółów, ozn ajmień 
i świadectw prz'ewo,z,owych, sporząd,z.onych według 
wzorów, ustalonych w załącznikach (od 25 do 48) do 
niniejsEego rozporządzenia. 

4. Zakłady przerohu spirytusu, które prowa
dz,ą księgi handlowe, mogą być zwolnione przez izby 
skarbowe od prowadzen ia księ gi odbio,rców artyku
łów wyrobionych ~e spirytusu, pod warunkiem, że 
obroty temi artykułami będą uwidaczniane w księ
gach handlowych w sposób umożliwiający stwi,erdz,e
nie ilości spirytusu, z,a wartej w sprzedanych wyro
bach, oraz że księgi te będą przez p,rzedsiębiorcę na 
żądanie okazywane K. S. 

5. Wsz,elkie księgi oraz dokumenty mają być 
prowadz,one według roku ohrachunkowego (ust. 6) 
i mają być czysto utrzymane. Wpisów należy doko
nywać atramentem i w sposób wyraźny. 

6. Dla z,akladów wyrohu spirytusu i drożdży 
oraz dla oddziałów rektyfikacyjny ch przy gorzelniach 
rokiem obrachunkowym w stosunku do władz skar
bowych jest okre:s od dnia 1 września jednego roku 
do dnia 31 sierpnia roku następnego (k ampanja). Ro 
kiemobrachunkowym dla wszystkich innych zakła
dów j'est rok kalendarzowy. Przy obliczaniu okres ów 
w miesiącach lub ich częściach, miesiąc liczy się ,za 
30 dni. 

7. Przedsiębiors Łw,a obowiąz,ane S,ą sporządz,ać 
co mies,iąc odpisy ksiąg, prowadzonych według wzo
rów Nr. l, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 16 i 20 i przesyłać je naj
później do ' dnia piątego następnego miesiąca, po 
stwierdz'eniu zgodności odpisu na miejscu przez 
urzędnika K. S., wpro,st izbie skarbowej. Gdyby 
w tym terminie urzędnik K. S. nie przybył do zakła
du, przedsięhiorca względnie zastępca sam potwier
dza zgodność odpisu z księgą kontrolną. W odpisach 
księgi pm'd'u'kcji Inależy w ,rubrYCle "Uwagi" wy
kazywać ilość 'z,atrudnionych ro;"otników. 

8. Izby skarbowe mogą z,wolnić od 'obowiązku 
przesyłania co mi,esiąc odpisów ksiągzlaklady, zuży
wające wczuie nie więcej niż 100 litrów 100% spiry
tusu. Gorzelnie nie przedstawiają ,odpisów księgi ma
gazynowej, jeżeli posiadany zapa,s spirytusu prz:echo
wuje się w przenośnem ur,zędowo z,abezpieczonem 
naczyniu, którego zawartość prz,y rewizji przyjmuje 
się bez sprawdz,enia. 

9. Księgi wraz z dowodami (§ 16) należy wyda
wać władzom skarbowym na ich żądanie; w tym 
przypadku należy prz,echo,wywać jako dowód wyda 
nia ksiąg potwierdzenie mzę.dników skar bowych, że 
odebrali te księgi i dokumenty lub pi.smo władzy 
skarbowej, żądającej wydania ksiąg oraz dowód ich 
wysłania. 

10. Prowadzone przez pr,zedsiębimców księgi 
należy po upływie roku obrachunkowego z,amknąć 
i przechowywać wraz z odnośnemi dokumentami na 
miejscu w ciągu 5 ' lat od chwili .zamknięcia ksiąg; 
księgi dotyczące opodatkowania kw,asuocŁowego 
i drożdży mają być przechowywane w ciągu 10 lal; 
po u.pływi,e tych terminów księgi wraz z dowodami 
mogą być zniszczone. 

11. W razie l,ikwidacji prz,edsiębiorstwa przed 
upływem terminów, wskazanych w ust. 10, księ'gi 

wr,az z dowodami mają być przesłane n,ajpóźniej do 
dni 14 po zlikwidowaniu w szelkich zapasów, znajdu
jących się w przeds i ęb io rstwie, urzędowi skarbowe
mu do dalszego przechowywania. 

§ 15. 1. Jeże.li nadeslane przez przedsiębior
cę pisma lub zest.awienia zawierają błędy lub niedo
kładności, przedsiębio.rca powinien je usunąć w ter
minie wyznac.zonym przez władzę skarbową. 

2. Zmiany i popr,awki w pismach, dokumentach 
i księgach należy pr,zepro,wadz ać w taki sposób, aby 
przekreślony tekst p ie,rwoiny pozostał czytelny. 
Każdą zmianę , wzgl ędnie poprawkę powinna o:soha 
zmieniająca lub t eż popraw i ająca potwierdzić włas
nym podpis'em, podać datę przeprowadzenia .zmiany 
lub poprawki i w razie potrzeby opisać ją. 

§ 16. 1. Do każdej księ gi należy dołąc,z,ać w 
osobnych teczkach lub ze szytach protokóły, świa
dectwa pr,zeWOZiowe i inne dokumenty, na podstawie 
których wpisuj e się do ksiąg odnośne dane. 

2. Załączni.ki, które d o tyczą kilku ksiąg, mają 
być dołączone do tej księ g i , do któr ej pierwsze da
ne załącznika zostały wciągni ę te. Każde zaksięgo
wanie należy uwido.cznić na z ałączniku, podając ro
dzaj i numer ks,ięgi. 

§ 17. 1. W pisy Ctodzienne do w s.zystkich ksiąg 
.należy uskutec,zni,ać bezpośrec.nio po z,akończeniu 
czynności, bę dących przedmiotem wpisu, a najpóźniej 
do godziny 10 dnia następnego. 

2. Przy obUczaniu ilości artykułów, podlegają
cych opod:atkow:aniu, objętych nini2j,szem rozporzą
dzeniem, oraz pr,zy zapisywaniu tych ilości w księ
gach kontrolnych i dokumentach, obowiązują n,astę
pujące prz'episy: 

A) przy spirytusie : 
a) obliczanie c'Odziennych odpędów w go.rzel~ 

niach i z,apisyw a.nie ich w księgach produk
cji i magazynbwej ma być dokonywane ze 
ścisłością do 0,1 litra alkoholu, przyczem 
0,05 i wyżej z <ł!okrąg l.a się do 0,1 litra, a ilo
ści mniejsz/e 'Od 0,05 l odrzuca: się, 

b) pozycje ro:zchodu spirytusu w gorz,elni.ach, 
a także pozycje przychodu i ro:z.chodu w za
kładach o c.zy,sz c,z an,ia , odrwadniania i prze· 
robu spirytusu należy obliczać ze śc.i.słością 
do 1 litra alkoholu, z.aokrąglając 0,5 i wy
żej dOl 1 litr,a" - 'a ilościimnie jsze od 0,5 l 
od,rzuc.ać; 

B) pnzy dDożdżach: 
a) oblic.zanie i zapisy drożdży sformow.anycn 

należy uskutec.zniać ze ścisłością do 0,1 kg, 
b) dla drożdży ni,esformow,anych - ~e ścisło

ścią do 1 kg; 
C) przy kwasie octowy'm IOHvcza'nl'e .i ,zlap,isy n.al,eży 

przeprowadzać z dokładnością do 1 kg he zwodn.ilka, 
p rzy,czem 0,5 i wyż,e j ~aokr,ą~la się d'ol 1 ~g" a ilości: 
mniejszle od 0,5 kg odrzuca' się. 

3. Po ukończ,eniu każde j stronicy ksiąg, posia
dających pOizycj e "z pr,zeniesienia" i "do przenies,ie
nia", należy j,e podsumować .i sumę wyprowadzić 
w pozycji "do przenies i,enia" ; pozycję "z przeni,esie
nia" należy prowadz,ić od poc.zątku r'oku, nadto na
leży sporząd,zać z,estawienia miesięczne i ro·czne. 
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Roczne zamknięcia ma j ą być potwierdzone przez in
spektora K. S., a pc z c ::;i:.J ·:;. ;r~ i z p :::przed :'cgo roku 
obrachunkowego m .. j:l, h " ~ p c- ,.cr.' ~ ,',) ), e p : , •.. ,:;,: .!' sp ,' k 
tora K. S. do ksiąg , ;: ~ ,,; L. Ol' Y";l na na:;L<pr,y rok 
obrachunkowy. 

4. Rewlz je obrachunlw we. 

§ 18. Nieza l e ;~n i e od s l szc ń 6 ł cwyc h przei1i s5w 
o kontroli, pod anyc h vv nas~,. p r;';'· 1 cz : ś c i J.c h nin ie j
szego rozporządzenia dl a kaic;e go rocb:aju prze dsię 
biorstw i zakła dów , maj(l by ć do !cGn ywane w k"ż 
d~m przedsiębiorstwi e, k tóre p rocle, kuje, przerah!a, 
bądź magazynuje kWQS octow y, dr() :·d:l.,~, sp irytus lub 
jego przetwory, rewizje :)br.:lC,~ lU n,kowe z.::lp,asów 
spirytusu ,j wyrobów spi,rytusowy,ch, ,kwasu octowIe-
go lub drożdży. . 

§ 19. 1. Rzeczyw istą pozost ał,o ść spirytusu 
i wyrobów spirytusowych należy ustalać w obecno-· 
SCl przedsiębi.o.rcy lub jeg'o zastępcy. . 

2. Pozostałość książkową na12ży ustalać na 
podstawie zapisów w ks ięgach uprzednio sprawdZlO
nych i uzgodnionych z dokumentami. 

3. Zawiadomienia, przewidziane wart. 22 ust. 3, 
należy kierować do właściwe go inspektora K. S. Za
wiadomienia można również skierować do innego 
urzędnika K. S. nadzorujące go przedsiębiorstwo, 
przy równoczesnem jednak zawiadomieniu właściwe
go inspektora K. S. 

§ 20. Ujawnione przy każdej .rewizji ubytki 
magazynowe należy zaraz z ap isać na rozchód w księ
dze maga.zynowej, a gcIy przewyższają dopuszczalny 
z.anik obLiczyć należ.ność, określoną wart. 22 ust. 2 
i ~awi.adomić o tern natychmilast właściwy urząd 
skarbowy, prz,esyłając mu odpis zapisu, uskutecznio
nego przy r,ewizji w księdze magazynowej. Urz·ąd ten 
wydaje 'orz.eczenie, nakładające na przedsiębiorstwo 
obowiąz,ek uiSlzcz,enia należności za ubytki, przekra
czające dopuszczalną -llormę zaniku w ciągu dni 14 
od daty doręczenia ,orzeczenia. 

§ 21. 1. Ujawnione przy rewizji magazynów 
gorzelni, rektyfikacyj i wolnych składów nadwyżki 
spiirytusu zapisuje się do ksiąg magazynowych, jako 

,oddzielną Po.zycję przycho.du. 
2. Zapisane nadwyżki nie podlegają potrące

niom przy TOcznych obrachunkach ubytków. 

§ 22. 1. Jeżeli przy rewizjach 'obrachunkowych 
w rektyfikacjach i z,akla.dachodwadniania zostaną 
s,twierdzone nadwyżki spirytusu w magazynach, a je
dllio:cześn.ie będą 'llst,alone .nadmi'eTne ubytki .apara
towe, bądź odwrotnie, wówczas nadwyżki i ubytki 
podlegają wz,aj,emnemu wyrównaniu przy ,odpowied
niem sprostowaniu zapisów w ks,ięgach. · 

2. Przy rewizjach rektyfikacyj i zakładów od
wacIniania, ·ogólny ubytek ma.gazynowy spirytusu 
wszelkich rodzajów i stwierdzony ubytek aparatowy 
należy dodać i porównać z sumą dozwolonych zani
ków: magazynowego i apara towego. W razie stwier
dzenia po lakiem porównaniu nadmiernych ubytków, 
należy postąpić według prz,episów § 20. 

3. Obrachunkowe rewizje rektyfikacyj i ,zakła
dów odwadniania mają być dokonywane wyłącznie po 

stwi.erdzeniu wszys tkich zapasów spirytusu i po 
?p różnieniu aparatu rektyfikacyjnego lub odwadnia
J ą cego. 

§ 23. 1. Rewiz je przeprowadza się w okresach 
m ; 2 ' ;~ z n ych, kVl:: r ;aLnych, roczny:h (rewizj,\:! okre
S O N'e : , i w l :2 ~ 'lll ll'ach dO 'ii,;) inych (rewizje nie..:; podzie
w ane) . 

2. W ko ócu każ cle r, o roku obrachunkowego 
p rzepr·owad,m się w każdem przeds, i ,ębiors iwie rocz
ną obrachunkową rewizję z.apasów spirytusu, ceiem 
ostatecznego us L.alcnia ubytków za cały rok ob
rachunkowy. W wyniku tej rewizji może na
stąpić wyrównanie ubytków. Jeżeli mianowilcle 
porównanie zaników za cały okres roczny z rz.e
cz'ywistemi ubyckami spirytusu wykaże, ż .e czę
ści zaników nie wykorzys t.ano, wówczas stwier
dzone w ciągu wku ubytki mogą być odpowiednio 
zmniejsz.one. Należn·ości z,a te ubytki, pobrane od 
przedsiębi,o.rstwa, zwr·aca się wtedy stosownie do 
ilości n-iewykorzystanych zaników. 

3. Wyrównanie ubytków na po·wyższych zasa
dach nie może na.stąpić tylko wówCizas, gdy wdro
żone w ciągu roku dochodzenia celem stwierdzenia 
przyczyny nadmiernych ubytków spirytusu ustaliły 
winę przeds i~biorcy. Przepis ten nie ma również 
zastosovvania w go.rzeluiach w przypadkach, przewi
dzianych w § 86. 

4. Rewizję roczną przeprowadza się nie wcześniej 
niż w ,ostatnim dniu okresu obrachunkowego po z,a
kończeniu prac i nie później, niż w pierwszych pię
ciu dniach po ·o,slatnim dniu okresu obrachunko·we
go. O ile . przeds,ięhi,orstwo .zakończyło ruch i zapa
sów spi.rytusu ni,e posi.ada, a st.an taki ma trwać 'do 
końca roku obrachunkoweg·o, roczna rewizja może . 
być pr.zeprowadz'ona w dowolnym czasi.e po unieru
chomieniuzakładu. 

5. Zaniki. 
§ 24. Celem wyrówn,ania naturalnych strat 

(ubytków) spirytusu, ustala się najwyższe dopusz.czal
ue normy tych strat, nazywane w dalszym ciągu tego 
rozporządzenia "z.anikami": 

al .zanik magazynowy (składowy), dla wyr ów
nani~ na~uralnych strat przy przechowy
wanm sp!rytu.su, 

b) zanik r~ktyfikacyjny (aparatowy), dla wy
r~Wna?l,a naturalnych strat przy oczyszcza
mu sp1.rytusu, 

c) zanik przy odwadnianiu spi,rytusu (aparato
wy), dla wyrównania naturalnych strat przy 
-odwadnianiu spirytusu, 

d) ,z,anik drogowy, dla wyrównania natural
nych strat pr.zy pr.zewożeniu .spirytusu. .' 

. § 25. 1. . No~rmy .zaniku przy magazynowaniu 
sI;>Lrytusu stosuJe S,lę tylko w gorzelniach, rektyfika
,cJach, z ,aikł.adlach o,clwad!ni aniJa i w wolnych składach 
eksportowych spirytusu. 

2. Zanik magazynowy w rektyfikacjach za
kłada.ch odwadniania, wolnych składach eks~orto
~yc~ i gorzelniac? prz.emysłowych, -owocowych 
1 pelsachowych ·oblIcza Się Jako odsetek od ilości 
spir.ytusu.' faktycznie magazynowanych, czyli od su
my codZIennych po.zosŁałości według ziapisów . ksiąg 
magazynowych, a mianowicie: 
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przy m agazynowaniu su
róvlki w zbiornikach: al zmiennem - 0,002 % 

bl sIałem - 0,001 % 
przy magazynowanie. su-

rówki w beczkach: al zmiennem - 0,006 % 

przy magazynowaniu rek
tyfikatu wszelkich ga
tunków w zbiornikach: 

przy magazynowaniu rek
tyfik,atu w&zelkich ga
tunków w beczkach: 

bl stałem - 0,003 % 

al zmiennem - 0,003 % 
hl sŁałem - 0,0015% 

al zmiennem - 0,01 % 
bl stałem - O,005if6 

Dla ustalenia ilości stale magazynowanych 
przyjmuje się z danego okresu kwartalne~? (kal~n
darz,owegol najmniejszą dzi.enną po.zostałosc, uwaza
jąc j ą za ilość stale mag~zynowaną v: danym kwar
tale. Dla obliczeni a z,amku ust,a.la SIę: al sumę co- • 
dziennych pozost ałości dla spirytusu stale Ihagaz'Y~ 
nowanego, mnożąc najmniejs,zą dzienną poz.ostałosc 
przez faktyczną ilość dni danego kwartału; bl sumę 
codziennych poz,ostałości dla spirytusu przy ma~a: 
zyn:owaniu zrniennem przez ·odj ęc.i,e o~d . cał~owlteJ 
sumy księgowej dziennych pozostałoscl!>P1ryh:s~l 
w danym kwartale sumy dzi:ennych pozostało scl, 
wyprovvad,zonej dla spirytusu stale magazynow<me~o 
(punkt al. Do sum wyprowa.dz,onych w ten sposob 
stosuje się odpowiednie normy vaniku przy magazy
nowaniu stałem wz,ględnie ,z.miennem. O ile w da
nym kwartale okaże się , że jedna lub wi.ęcej dzie~
nych pozostałoś ci równa się ze.ru, ozn~cza. to, ze 
w danym okresi'e stałego rr.agazynowama Ule było 
i w tym przypadku do całkowitej sumy książkow7 j 
dziennych pozostałości slosuje się normę przeWl
dzianą dla magazynowania zmiennegO'. 

3. Niez,ależnie o d norm, przew:iclzianych w 
u st. 2 niniejszego pa ragrafu, uwzględnia się jako dal
szy zanik na zlew 0,15 % ilości spi.rytusu, wydanych 
oZ magazynu i wyw iezi,onych z przed:;,iębiorslwa , 
przyjmując te 1l.ośc.i .zgodnie ze świadectwami. prz~
wo,z,ow emi;dodatkowy ten z,anik uwzględma SIę 
w jeclnakowejnormie (0,15 %), ni:e.zależnieod ga-
tunku ,spirytusu. . 

4. Przy każdej rewizji magazynu oblic:z.enie za
niku magazynowego oraz porównanie go z ~zeczy
wistym ubytkiem nal eży uskuteczniać, biorąc pod 
uwag~ normy doz,wolonego z.aniku, oraz r,zeczywiste 
ubytki od początku roku ,obrachunkowego. Przy 
obliczaniu zaniku dla z\akończonych okresów kwar
talnych należy przyjmować normy maga,zynowania 
st.a łego o,rn-z zm~,enne,go z,god:ni,e z przepisem ust. 2 
nin ie jszego paragr.afu, dla okresów zaś króts,zych 
niż kwart.alne n ależy przyjmować wyłącznic normy 
magazynowania zmi,ennego. 

5. Dla surówki lub rektyfikatu, mag.azynowa
nych w gorzelniach r.olniczych, ustanawia s,ię zanik 
magazyno'Ary w wys,okości 0,4.76 ilo śc i spirytusu, 
przy j ętych w ciągu roku obrachunkowego! do maga
zynu łą czni.e z pozo stałością na początku każdego 
roku Qbrachunl"owego.. 

§ 26. 1. Zanik rektyfikacyjny ustala się n.ie
zależnie od typu aparatu do oczyszczania w wyso-

kości 0,85 % ilości surówki, wziętej na aparat do 
oczyszczania. Podana norma zaniku służy na pokrycie 
normalnych strat aparatowych, powstałych tak przy 
oczyszczaniu wziętej na apara t surówki, jak i przy 
ewentualnym powtórnym prz~robie niższych gatun
ków rektyfikatu, otrzymanych z tej s:amej surówki. 

2.W razie oczyszczania niższych gatunków 
rektyfikatu, do,gtarcz.onych z innych rektyfikacyj, 
należy przy obliczaniu zaniku rektyfikacyjnego do
licz,a ć do ogólnej ilości oczyszc:zonej surówki także 
dostawzoneilości niż>szych ga tun~ów rektyfikatu. 

3, Przy 'oblic.zaniu za\1o!.ku rektyfikacyjnego na
leży róvroież uwzględni a ć 'P{}z,o,s tałości niższych ~a
tunków na początku roku obrachunkovvego, o lle 
były on~ poddane oczyszClz,aniu. 

4. Zanih: rektyfikacyjny ma ,pokryć także stra
ty ·spirytusu, powstałe przy niszczeniu 'o.dpa,clków 
(wód fuzlo wy ch), otrzymywanych przy przemywaniu 
fuzli. 

5. Ol,eje' fuzlowe należy pi:) ich przemyciu do
licz.ać do rzeczywistego zapasu spirytusu w maga
zynach. Obliczanie i mierzenie ilośoi fuzli i czystych 
olejów fuzlowych uskutecznia się zapomocą takiego 
samego alkoholomierza i na takich s.amych zasadach, 
jakie sŁosuje się do mierzenia spirytusu. 

6. W raz:ie po'wtórnego oCizyszc1z!ania rektyfi
katu I (atunJm, p"'zyzmj.e się dalszy z.anik T'ektyfika
cyjny w wysokości 0,6 % ilości wziętego na aparat 
rektyfikatu I gatunku. 

S 27. Zanik przy odwadni,aniu spi,rytusu ustala 
się ni~z!ależnieod gatunku spirytusu w wysokości 
0,85 9~ ilości spirytusu wziętego na aparat celem od
wodnienia. 

§ 28. 1. Normy .z,an.iku drogowego mają być 
st.os·ow,ane w przypadkach, gdy bywa przewożony 
spirytus ni e.skażony lub skażony, obciążony opłatą 
monopolową cd spirytusu konsumcyjnego, bądź na
byty po cenach niższych od cen spirytusu na wódki 
g,atunkowe. \Vyjąt.ek stanowią p~zlesyłki spirytusu, 
kierowane do wolnych skł,adów wyrobów wódcza
nych typu B, które :za stwierdz,olle pr.zy przewoz~e 
brak,j sp,i!rytusu mają uiszczać należność w trybIe 
prz.episanym W § 20. Zanik oblicza się w zależności 
od czasu przebywania prz.esyłki w drodzie oraz w za
leżności ,od naczyń, w jakich spirytus jest prz,eW:bżo
ny, jako odsetek od ilości załadowanych czyli zapi
sanych w św!adedwie pr,zewozowem, a mianowicie: 
A) za każdy dzień przewo.zu w wago-

nach - cysternach po 0,01 % , 
z.a każdy .dzień p.rzewozu w beczkach po 0,04 %, 

Bl w r.az'i,e poŁrz,eby prz1elani,a .spirytusu 
w drodz,e ,z becz,ek do wa,gon.ów
cystern lub ·o,dwrotnie uwzględnia 
,się na każdy przelew jako dalszy 
zanik po 0,15%, 

C) przy przyjęciu przesyłki spirytusu 
do magazynu uwzględni:a s'ię jako 
d 3.1szy ,zanik na zlew: 
a) przy przyjęciu sposobem .objęto

ściowym , gdy spirytus dostarczo-
no w wagon,ach-cysternach po 0,25 % , 
i w razie, gdy spirytus dostar-
c~ono w bec:zkach po 0,35 % , 
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b) pr,zy wag-owym systemie przyję
cia, niez,ależnie -od naczyń, w 

któryah .spirytus d Or3,t,l ,rc.znno p Oi 0,15 96 . 
2. P,onadto, -obliczając zanik drogowy, należy 

wziąć p-od uw.agę, że: 
aj dzień wysłaruia i dzień p,r,zyjęci,a przesyłki 

liczy si.ę za jeden dZlień, 
b) prży pr,zewnzie spirytusu, trwającym krócej 

niż jeden dzień, normy, prz,ewidz'ianej 
w ust. 1 punkt A, ni,e oblicza się, 

c) przy pr:zelewach w d r odze z jednych naczyń 
do drugich pierwszy i osiatn,i dzień przew,o
żenia pr:z esyłki w tych samych naczyniach 
(t. j. w beczka ch lub cyst.ernach) liczy się 
za jeden dzień, 

d) o ile spirylus dostarc.zono w heczkach, luh 
w cysternach i w nich p oz-o,stawi,ono do ma
,gazym,owania, pr,awo do ko.rzys'lania z za
niku na zIew (ust. 1 punkt C) nie przysłu
guje przedsiębiorsi:wu, które spirytus wy
słało. 

3. Za czas przebywam.i.a prz,esyłki w drodze 
liczy się cały czas od chwili napełnie nia spirytusem 
naczyń pr,zewoz,owych w mie jscu wysłania do chwili 
przyjęcia przesyłki w mi,e js cu prz'eznaczeni a. Nie
zwłocznie po napełni,cniu naczyń przewozowych na
leży sporz,ądzić ś'Wi adedwo p.r,Z,2wozow,e , 'ora z zapi
sać wydany spirytus na rozch ód w ks ię dz e maga zy
nowej przedsiębiors.twa wysyłaj ąc,ego. Niezwłocz
nie p-o przyjęc.iu spirytusu w miej scu prz eznacz,cn ia 
należy sporządzić protokół ,odbiorczy i zapisać spi
rytus na przychód w księd.z,e magazynowe j przed s ię 
błor.stwa, -otrzymującego przesyłkę. Daty świadec
twa prz,ewo'zowego i protokółu odbiorczego maj ą 
służyć za podstawę do -oblicz enia zaniku drogowego 
nla ,z,asada:eih :niiniejs,zego para,g,faJfu, 

§ 29. 1. Przy przewoz,ie s pirytusu, obci ążonego 
opłatą monopolowq, odpowiedzialno ś ć za n a dmier
ne ubytk,i drogowe ponosi przedsiębiorstwo wysy
łająee, 'O iIe stosownie do kolejowych p r.zepisów 
przewoz,owych za braki spirytusu nie jest odpowie 
dzialna kolej. Pr,zy prz,ewo,z,:e spirytusu, nabytego 
po cenach niższych od ,eeny spirytusu na wódki ga
tunkowe, 'odpowiedzialność za nadmierne ubytk i 
dr,og,oWle ponosi od.bior!Cia prz,esyłki, z wyj ątki'em 
pt.zypadków, gdy wysyłający 'Olznajmi, że p r zyjmuje 
'Odpowiedz,iaLność na siebie; oznajmienie takie na
leży ,złożyć na p iśmie inspektorowi K. S" właśeiwe
mu dLa przedsiębiorstwa wysyłającego . 

2. Za nadmierne ubytki drogowe pobiera się 
należ'ność: 

a} przy przewozie · spiry tusu, obciąż,onego opła
tą m'Onlopc!ową - w wysokości przewidzia
nej w ust. 2 art. 22, 

.b) przy przewoz,ie spirytusu, nabytego po ce
nach niższych od ceny spiryiusu na wódki 
gahmlko:w'e, opłatę - w w'rs:oko:{c,i: różnicy 
pomiędzy ceną z,aplac,oną , a ceną obowią
zującą za spirytus do wyr'Obu wódek ga
tunkowych. 

§ 30. 1. Przedsi-ęhi orstwo wysyłające lub od
b'ilerające spkytus (§ 29) :nie jest oJpowiedz:ialne za 

nadmierne ubytki drogowe spirytusu, j eżeli prz,c sył", 
kę wysłano przy udziale urz (~ dnika K. S" a przy przy~ 
jęciu przesyłki stw ierdzono urzęd owo , że na czynia 
nie uległy w drodz,e uszkodzen iu i n.ałożone r.,a tych 
naczyniach urzędow,e z abezpieczen ia nie zosIały n a 
rusz,one; w tych p ioz-ypadka ch s tw ierdzone nadmierne 
uby tki drogowe mają być z,apisane na przychód 
w księgach magazynowych przedsiębiorstw.a wysy
łającego : 

2. Ubytki drogowe nie mogą być wyrównywa
ne z niewykorzy slanemi zanikami innych kategoryj 
(magazynowy i re!d y fikacyjny) wzgl ędnie .z nadwyż
kami, stwier dzonemi w innych prz esyłkach. 

3. Nadwyżki, stwier,dzon e pmy przyję c iu prze
syłek, ,zapi.suj e si ę na ro.zchód w księdze m,a,ga zyno
wlej :przeds.iębio,r'stwa wysyłająCiego spirytus. 

§ 31. Wysokość .zanik ów d la zakładów, o !dó
rych mowa wart. 62 ust. 9, będzie ustalana indywi
dualnie dla p os zcz ególnego zakhdu w' z.ezwole:1iach , 
wydawanych na urządzl8 ni e tych zakładóvi . . 

§ 32. Nadwyżki spirytusu, ustalone przy obra
chunkowych rewi.z ja ch , w fabrykach wódek ga (u n
k owych (wolny ch składach typu B § 217) mają być 
zapisywane na przychód w ksi(~dze obrachunkcHvej, 
pr.zyczem maj.ą z <,~s to s owalli e postanowieni.a art. 22 
ust. 4. 

6. Kredyt, zabezpieczenia, rOlJd:,uhmie IW raty i mna" 
rzanie podatków c d kwa~;u od::ywego i dro,,~clży oraz 

I-{ary za zwlokę. 

§ 33. 1. Kredytowanie ptatnośd pCldJ.tb.!od 
drożdży i kwasu octOWE;gO , rc:z kład 2·1i,·~ ~;plo.ly tych 
podatJ~ów na raty i um.a rZ8.D1S Zr..lJ2głc·3cj. zalatv\.J iti j'1 
wlad.ze sk arbowe, stosoVinle do pr:c:c,Ji siH\l O urg3ni
zac ji i ,za k resie dz i ałania tych vitach: , 

2. Z k redytu ,n ie mogą ko :--z )' stać o,';:,oy, z.naj 
dujące się w s tan ie up adłośc i lub po d r;adzo rem 
sądowym, 

§ ,34. 
eza się : 

1. Pok redytowan e ,u a l eż.no:ici z.abezpie-

a) przez vlp isani,e d.o ks-ić-lg grunt.cvlych (-'ii ie" 
czystych) h ipoteki kaucyjn;~ j. 

h} p rzez solidarna, porqkę zakb.d6w k red'i'to
wych, których zdolność porę ki ULmm8. ' .zo
st ani z p rzE:Z Ministra Skarbu, Kredyt ga
śnie , gdy poręczająca instytucja wstrzymała 
lub z.awiesiła ·wypbty, w z.r,)\i.lnie gdy od
nośnemu zakładowi z,osiała oglosz ona up a
dłość, 

c) przez zastaw papierów 'warto ścio\v)'ch , p rzyj
m owanych p od .zastaw p rzez Bank Polski 
ora z a kcy j B an ku Polskie g-=> o 

2. W przypadku ofia r owaEI J. zabc ?pi;'!:::,ceni;:t 
.. , ., . t '1 ~ . -:' 

W sr~o~ o.J , p r.3,eW1L~lany w .US·~p l ~ , P l.'z s c!s::e:t::,.;[C<:1. 
powI:men dos ta rc.zyc .z abczpleczema nil kViotz rÓvn1. a " 

j ącą się wysokośc i żądan ego kredytu, pO''Ni ·:;kszor:ą 
020% . 

3. Inne formy z ab ezpiec.zeni a mogą być przyJe; 
te jedynie z.a zez'woleniem r-1inislra Skarbu. 
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§ 35. 1. Osoba, dająca zabezpieczenie w ymie 
n:ione w § 34 ust. 1 pU!l1ikty b) i e j, p owinn a wystawić 
dokument poręki wzgl ędni e zas tawu według wzo
rów, podanych w z'ałą c'zniku A. Na tereni e mocy 
obowiązującej Kodeksu Napoleona i Tomu X Cz. I 
Zbioru Praw b. Ces. Ros. dokum.enŁ zasta wu ma by ć 
sporządzony w formie no ta ria lnej. 

. 2. Do podania o ud zielenie k re dytu za zab?z
pieczeniem hipotecznem Il ~ l e ży dołączy ć •. w Y Cl.ąg 
r.!: wykazu hipotec.znego, obe jm~j ący ws zy?tK.le d ~i a
ły względnie karty i oszacowanie odn,ośn e j l1'l~ruc l:o.
mości, doko,nane pr;zez władze sądowe bądz wOJe
wódzkie władze administracji o gólnej, lub też przez 
banki państwowe i zakłady hed~tu d~ugot.ermi~~
wego (t.owarZl)'stwa kredytowe z.1.emskle lub mIeJ
skie). Kredytu udziela się w wys.okości do 50 % sza
cunku gruntów i budynków, be,z ich wewnę.trznego 
urząd~enia ,po poŁrąc,eniu z tej sumy wszystkIch dłu
gów hipotec,znych. Uwzględnia. s,ię tylko. budynki 
murowane, kryte w ,sposób ognIOtrwały, mleszkalne 
i przemysłowe. Z kredytu korzystać. mo.żna cL?piero 
po z,apisaniu prawa z,astawu względme hIpotekI ~au
oyjnej na sumę o 20 % wyżs'Z,ą od pokredytov,:,aneJ n~: 
leżności i po cLoslarcz'eniu dowodów zapl~,ama ~aucJl 
O'faIZ o Ue nieruchomość podlega ubez,pleczenlU od 
ogni~ - po dostarczeniu polisy asekur~cyjnej, op5e-
wając,ej na kwotę nie mniejszą niż suma kaUCYJna 
oraz oesjoi, w:z!}l,ę dnie dowodu scedowania na rzec,z 
władzy skarbowej, udz:ielającej kredytu, sumy ubez
pie,czenia, płatnej na wypadek pożaru. Zapis kaucyj
ny ma fi:gurować na pi,erws,z,em miejscu hipoteki, na 
dalszych miejsc.ach zapis mo,że być plizyjęty tylko 
,z,a ,z .godą Ministra Ska..rbu. 

§ 36. 1. Od pokredyt.owanych należności po
biera się odsetki w wysokości 6 % w stosunku roc·z-
nym. . ..... 

2. Pokredyt.owa,ne kwoty płatne są naJpozmeJ 
W dniu upływu terminu kredytu, a jeśli termin płat
nlości pokredyt.owan:ej należności prz,ypaca w ni,e
dzielę lub święto, wówcz,as ,należnośĆ uiszcz.a się w 
następnym dniu po'WsziecLnim. 

3. Nieuiszc·zenie pokredyf.owanej należn.ości w 
orm,aczonym terminie powoduje natychmiast.ową wy
magalność w powyższym terminie nietylko płatnych 
w tym c,zasie ,zaległości, lecz również wszelkich na
wet później platnych kwot, przypadających z tytułu 
pokr,edyt.owanej na,leżności. W tym przypadku ulega 
śCiiągnięciu w drodz:e przymusowej c,ałkowita należ
ność, przypadaj,ąca od dłużnika, zwiększ.ona oods,et
ki za pokred:ytowanj,e, ohJ:iczlOine do da ty uchybione
go terminu pł.atności, od której to nale.żności, zwięk
szonej Ot wskaz.ane powyżej odsdki, b iec będz,ie nad
to k,ara za z,włokę w wysokości wskazanej w § 37 za 
czas od po.wyższego terminu płatności do chwili wy
egz'ekwow,ania lub u iszczenia należności. Nadto nie
uiSlzczenie w terminie pokredyt.owanej należności po
woduje utratę prawa korzystania .z kre.dylu, które 
może być przywrócone jedynie .za zgodą Ministra 
Skarbu. 

4. P,od.alek spożywczy ,od drożdży i kw,asu oc
towe,go może być pokredylowany wytwórcy na okres 
nie dłuższy niż 6 tygodni, licząc od terminu płatności 
podatkuj 6-tygodniowy termin kredytu liczy się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym drożdże lub kwas odowy wydano z wy
twórni do wolne go obrotu. 

§ 37. '\fI razi e nieuiszczenia pokredytowanych 
nal?;i, nCl~c: i w terr:"i nie pht. ności należeć się bę'dą 
z sarn :;.:"'" pr ~' \',a b (;~ 2: pc:,,;cby "\l !.ywania i skargi są
d 'I"; · ,j t·, r" Z " , \(, \ ; 1 '. '\'1 "\"'SOI ' C Ś ·' j o k r eślo nej w 
a ~ t" '-'t' r~~ ~or~~(h'~"' :3" Prc ic \ ,'] ,;nt; Rz eczypospol itej 
z (10' z\ 17 m:' ;<1 i 9n r. fDz , U . R. P . Nr. 46, poz. 401), 
je' k dla wS 7elki ch podatków bezpośrednich z wyjąt
kiem podatku grunt,owego. 

7. Opłacy od wyrobu, przerobu i magazynowania spi
rytusu, od wyrobu drożdży oraz sprzedaży spirytusu 

i napojów alkoholowych. 

§ 38. ' 1. Wszelkie przedsi ębiorstwa, które na 
zas,adzie art. 62 uiszczają ,opłaty patentowe, mają 
kwit na uiszczoną opłatę przechowywać i okazyw,ać 
na żądanie urzędników kontrolujących prz1eds,ię
bilo'rstwo. 

2. NiezwłoClznie po uis,zczeniuopłaty prz.edsię· 
biorstwo, prowadzące księgi kontrolne, zapisuje to 
w księdz,e produkcji, przerobu lub ma,gazynowania 
sp.irytusu, wyszczególni.ając uis,z.c,z,oną kwotę, datę 
i numer kwitu kas,owego. 

§ 39. Za sezon.ową sprzedaż napojówalkoho· 
lowych uważa się sprz,edaż wykonywaną nie dłużej 
niż przez 6 miesięcy, bądź to w okresie miesięcy let
nich, bądź to zim:)wych (§ 307 ust. 5) . Oplatę s,elZ,o· 

.nową uiszcza się przed roz:poczęci.em sprzedaży se
zonowej. 

§ 40. Przy klasyfikowan,iu zakładów sprzeda· 
,ży, wymi,zmiomyc,h w ,częlci IV ust. 2 lit. A pun1k
ty a) i b) taryfy do ro.zp. P. R., należy prziyjmować 
przec iętną lic.zbę pracowników z,atrudni,onyc.h w da
nym zakladzie w półroczu, popr,z,edzając,em uiszcze
nie opłaty na następny okres . Za pracowni:ków uwa
ża się w,slzys,tkie osoby ,zatrudnione w . danym zakła
dz,ie, bez w.zględu na sposób ich wyn.agr,odz.en:ia, 
'z wyjątkiem przedsiębiorc.y i jego małżonki względ
nie małżonka. Dla .zakładów nowopowsŁałych przyj· 
muje się dla pierwszego półrocza iLość prac,own.ików 
zgłoszoną przez przeds,iębiorcę zakładu sprzedaży. 

§ 41. W,olne składy eksportowe oraz wolne 
składy wyrobów wódczanych typu A UiSlzc.zaj.ą opła
tę patentową prz,ewidzianą dla zakładów hurtowej 
sprz,edaży wszelkich nąpojów alkoholowych. 

§ 42. Zakłady, wykon.ywujące sprzedaż napo
jów alkoholowych na podstawie jednego ze:zwolenia 
(§ 3'07 usl. 4) w różnych lokalach, posiadających bez
pośrednie wewnętrzne połączenie, Uislc,zają opłatę 
w pojedyńc.zej wysokości. 

§ 43. Fabryki wódek, posiadające kilka od
dz,i.ałów fabrykacyjnych (§ 170), uiszczają ,opłaty od 
prz.erobu tylko od oddziału, w którym odbywa się 
nalew got.owych wyrobów. 

§ 44. Nalew w fabryce wódek wyrobów, o któ
rych mowa w ~ 164, należy wIic,zać do ogólnej ilo· 
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; ści p rze rob u dla wymiaru zasadnic7. ~:j i dodatkowe j 
opłaty od przerobu zawa rtego w nich alkoholu. 

§ 45. 1. Pod wzgl '.~ dcm opłat pa l~ntowych od 
.sprz ed a ży spirytusu i !1'.', p r;jów alkohu lovlych za za 
kłady restauracyjne uważ a się zakłady, podaj ~lce po
trawy go rące (ob .·ady, k d :lcje i poti'ewy stosownie 
d o życzeni a konsuri1e,ll~ a l. \ Vszdki c i nn~ zakhdv (eu-

,kiern ie bez podawania potravv kuchennych, kal'~zmy, 
· domy zajezdne i t. p .) uis.zC'zają oplaty p rzewid.ziane 
w części IV ustęp 2 !:t. A punkt c) z.alącz.n ika do 
,art'. 62. 

· 2. W p rzyp adkach w qtplivl'ych co do z,aliczenia 
: pos:zcizególn yc h zakładóvJ' UD odpowiednich grup 
wydaj/orzec zenia urzędy skarbowe (§ 2) . 

8. Nabywao!e spiry tusu z<ljątego . 

§ 46. Podl egający przymusowej spnedaży w 
· kraju spirytus nabywa P. M .. S; po nast~pujcl cych ce
nach, ohowiązującyc h w chw ili nabycia spirytusu, lo
co na jbliż s.za Ława.rowa st'ilcjf< kokjowa : 
. . a) sp!rylus, wyprodukowany na cele konsum

cy jne (kontynHentowy) - p o cenie spirytu
su , j aką uzyskuje dana gorzelnia r o.lnicza, 

b) ' w szelki inny spiry tus - p o cenie .s przedaż -
n ej skażone j surów1,i do celów n apędowych, 
zmnie jswnejo 25 % . 

9 •. Aparaty do pędzenia i . destylacji sph'ytusu oraz 
do oczyszczania kwasu octoyvego. 

§ 47. L Os,Q.by, k tóre z.amie rz aj ą wyrabiać 
maszyny, przyrządy lub naczynia, s łużąc e dy pę dze
n~a i destylacj i sp irytusu lub do oc:zyszc,zama ~(w.asu 
octoweg.o, .obowiązane są pr'zed uruchomIen iem 
przledsięhi'orstwa .zawiadomi ć o tern właściwy urząd 
śkarbowy. ' 

2. Przy,rz,ądy destyla.cy jl1'e, sprowa dzone ,z za 
granicy, należy zgłosi ć właś ciwemu insp ektoro.wi K. 
S. w przeciągu 48 godzin dd dn ia ich ot rzymama. In
spektor K. S. wyda je poświad cz,e ni,e zgłos z~nia. 
. 3. Kto nabywa przyrządy destylacYJne , skra
placze lub przyrządy do oczyszczania k wasu o,cto 
weg.o,ohowiązany jes t .z gło.sić te przyrządy w CIągu 

· 48 godzin po naby ciu właściw.emu insp ektorowi K. 
S. ' który wydaje poświ adczenie zgłos,z enia . . 

, 4. Na każdym nowym przyrządzie destyla cyj-
nym, skra.placzu, ap ar.acie d o oczyszc:zania kwasu 
·octowe.gó ma być w sp osób widocz ny umieszc,zone 
nazwisko i miejsc.e .z,amiesz.k ania tego , kto przyrząd 
wyrobił. . . 

5. Posiadacze przyrządów, o których mow a w 
ustępach p oprzednich, powinni p r zed p ozb yciem ich 

___ --'wC!..-' ""c.""łości lub w c'z ęści przedłożyć dokładny opis 
przyrządu lu S też jego c zęści właściwemu i.nspekto 
rowi K. S. i podać imię, nazwisko i miejs ce zamies z
kania odbiorcy tegoż przyrządu i p ozbycie mOże na 
stąp~ćdopiero po otrzymaniu potwie rdzenia, że te
muobowiąz.kowi zado śćuczynil i. 

6. Od obowią'zku zgłos z e nia wolne są apteki 
i l.abora t orja, nie prze rabiające spirytusu, jec nak 

· tylko co do tych przyrz ą dów des tylacyj·nych wz gl ęd
nie chłodniczych, które n ie mają więc.e j niż 40 li
trów pojemności , albo zrobione s ą nie z metalu, lecz 
z innego materiału. 

._---- - - ,-------

II. PRODUKCJA, OCZYSZCZANIE, ODWADNIA
NIE I PRZERóB SPIRYTUSU. 

1. POstanowienia wstępne. 

a) Zezwolenie. 

§ 48. Oprócz zezwo leń przew.idzian ych VI 

art. 19 us t. 1, potrzebne są zezwolenia ' Min i.stra Skar 
bu na p rzerob spir ytusu na eter, po.litu rę , lakier, 
es try i ctrtykały kosme tyczno - perfum eryjne. 

. § 49. 1. Ze,zwol.e nia na wyrób, oczyszczanie 
i odwadnianie s-pirytusu, na prz erób spirytusu na 
'wódki g.ltunko·we, oC'e t , ete r, politurę, lakiery, estry 
i artykuły kosmetyczno - p erfu m eryjn.e wyd a je się 
jednej o sobie fizyczne j lub p rawnej n a oznaC7.o.ne 
m iejsce i ściśl e o kreślony rodzaj czynn ości (przeJ 
si ę biorst wal. 

2. Zezwolenia nia mogą być odstępowane in 
n ym osob om. 

3. Zezwolenia w ydaje s~,ę na czas n ieograniczo 
ny, w po'szczególnych jednak przyp adkach (likwida
Cj azakładu i t, p.) mogą być wydaw ane zezwolenia 

.c,zasowe. 

· § 50. Osoby, uh:ega jąc .e si ę o o t.r zymanie ze-
zwolenia, powinny złożyć podanie w urzędzie skar
Lewym. \'1/ podaniu na l eży wyszczególn ić: a) siedzi
bę i r odzaj prze dsiębiorstwa, hl prz,ewidywaną zdc>l -

· ność pro dukcyjną, wzglę drii e przewidywane zużycie 
· spirytusu jako surowca, c) czy na pomieszczenie za 
kł~du ma j ~ być wzn;·esione n Gw e budowle, czy też za 
~l1l e rzon'e Jest wy'konys.tan1e hudYlJlków już istnie
Jących , ewentua lnie ja kich , d) VI' jakim term:nie od 
daty wyd ań.ia z,ezwolenia zakła d będ zie uruchomio
ny,e) czy '~ jakie Ikwa1:if.ikacj e fa cholwe po.sia da. ple tent, 
.oraz czy prz.edsiębiorstwo zamierza prowad zić sam, 
cz y te ż wspólnie z in-uemi osobami. Do pc>dania ma 
być doł.ączony wyciąg z rej estru handl owego , o ile 
przed siębiorstwo j,es.t zarejestrowane. Os.oby, ubiega 
jące si ę o z'czwolenie na wyrób spirytusu p e jsa cho we
go, powinny na dto dołączyć do poda nia zaświa dczen i e 
mie jsc,owego rab ina tu, stwierdzające , że wyp ęd spi
rytusu będzi e s ię odbywaJ w dane j gorz.e1ni pod na d
zorem r a binatu . . 

§ 51. 1. Ni'e mogą o,trzymywać zezwoleń, 
° k tórych moWa w § 49, osoby: 

al przeciw k tórym toc zy się postępowanie kar
no - sądowe lub upadłościowe, 

b) ka.rane po z.baw i·eniem wolnośc i za umyślne 
u szczuplenie dochodó w Ska rbu Pańs twa lub 
inne przest ęp stwa , pope ł n io n e z chęci zys:ku, 

c) nie p osiad a j ąc e p eł nej z do lno ~ c i do dzia łań 
prawnych z wy j ą tk iem , o którym mowa 
w us t. 2 niniej szego p arag ra fu , 

d) n ie posiadające obywate lstwa pol skiego, o ile 
is tn iejące trak ta ty lub konwenc je nie zawie 
ra j ą odrębnych w tym względzie p os tano
wień . 

2. \'1/ razie śmierci osób, Karzysta jących z .ze
zwoleń , o których mowa w § 49, niepełnol et.nim spa d
kobi,etcom tych osób za zgodą opiekunów p rawnyc h 
mogą być wydane zezwolenia na wykonywanie tych 
samych czynności, do których była uprawniona oso· 
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ba zmarła, pod warunkiem, że do -chwili uzyskania 
przez ..s.padkobierców pełnej samodzielności do dzia
łań prawnych, przeds,ięhior stwo hędzie prowadzone 
przez zatwierdzonego zastępcę . 

§ 52. 1. U dzielenie zezwolenia na prowadze
nie zakładu dzierżawioneg::l może być uza leżnione od 
złożenia za'beziplcc,z,enia w wysokośc.i ustalonej p,rzez 
władzę, któr,a wydaj,e zezwolenie na uruchomienie 
przedsiębiorstwa, . 

2. W stosunku do gorzelni rolniczych maksy
malna wysokość zabez.pi<xzenia nie może przekraczać 
należności monopolowe j od ilości alkohaJu, jaką dana 
g:o'rz,elnia ma wyprodukować z,e z,glosz,onych surow
ców w ciągu dni 14, przyczem w tym przypa,d:ku sto
sunekilości zużywanego surowca do ilości gotowego 
produktu przyjmuj,e się, jak następuje: 

a) 100 kg ziemniaków daje 10 litrów, 
b) lOO kg s'!odu zielonego daje 21 litrów, 
c) 100 'kg pl'ocluktów mącznych daje 30 -litrów, 
d) 100 kg melasu daje 28 litr ów. 
Jako należno{ć monopolową przyjmuje się róż-

nicę pomiędzy ceną spirytusu na wódki gatunkowe 
a koszlem whsillym 1 litra 100 % spi'rytusu oczy
szcz.onego-. 

3. Zabezpieczenie ma być złożone w sposób 
przepisany dla zabezpieczenia kredytu (§§ 34 i 35), 
pl'zyczem ,dopuszczalne jest składanie zahezpieczeń 
w formie w eks.li , wystawianych prz'e.z wła,ściciela da
nego maj ątku a żyrowanych przez przedsiębiorcę go
rzelni. O przyjęciu zabezpi,eczenia weksloweg'o decy
duje izha skarbowa .. 

§ 53, 1. Ze zwolenia r.a prowadzenie gm-zelni 
s.półdzielczych lub s,półkowy:::h będą udzi·elane tylko 
po złożeniu zabezpieczenia należności jakie mogłyby 
powstać z tytułu prowadzenia prz,edsięhior.stwa. Ta
'kie zezwolenie podlega rewiz ji co trzy lata przy po
dz i,ale :kontyngentu odpędu na dane trzechlecie. 

2. Zabezpieczenie ma być z,łożone w wysokości 
przewidziane j w § 52 i w sposób p rzewidziany w §§ 34 
i 35; zabez;pieczenie takie może być złożone także 
w formie dokumentu solidarnej poręki wszystkich 
członków spółdzielni. 

§ 54. Zezwolenia, ° któryc'h m owa w § 49, 
wygasają: 

al w ra2:ie nieuruchomienia zakładu w oiągu ro
Iku od da ty wydan ia zezwoJe,nia. o ile Mini
ster Skarbu nie wyrazi z.gody na późniejsze 
uruchomienie z akładu, 

b) w razie śmierci osoby Ezycznej lub li-kwida
cji osoby prawnej, posiadającej zezwolenie, 

c) w razie zrzeczenia się zezwolenia przez oso
bę uprawnion ą. 

d l VI przypadkach wymienionych wart. 19 ust. 4 
i art. 40 ust. 1. 

h) Zastępcy. 

§ 55, 1. W imie':l!u przedsiębio rcy może wy
stępować wobec władz skarbowych jego zastępca. Za
stępca taki, ma być ustanowiony, jeżeli przcdsięhiol' -

stwo należy ,do osoby ,prawnej, a nadto gdy prz,edsię
biorca nie posiada zdolności do działań prawnych lub 
nie wypełnia osobiście ciążących na nim obowiązków. 

2. Urząd skarbowy może orzec, że ustanowienie 
zastępcy jest konieczne. W tym przypadku przedsię
biorca ma obowiązek w wyznaczonym terminie zgłosić 
urzędowi do zatwierdzenia kandydata na zastępcę. 

3. O ustanowieniu zastępcy przedsiębiorca za
wiadamia właściwy urz,ąd slkar,bowy pismem, sporzą
dzonem w dwóch egzemplarzach, podpisanem prżez 
przedsiębiorcę i wyznacz::lnego zastępcę na dowód, że 
zastępstwo przyjmuje. Urząd ten orz,eka, czy wyzna
czona prz,ez przedsiębiorcę osoba moż,e być dopuszc,zo
na .do zas'Łęp.stwa. Drugi egzemplarz zgłoszenia zwra
ca się prz.edsiębiorcy. 

§ 56. O zmi.anie osoby przedsiębi,orcy obo
wiązany jest prze,dsiębiorca, który zakład przejmuje, 
donieść urzędowi skarbowemu w ciągu ośmiu dniJ 
pismem w dwóch e:gzempJarzach. Ponadto do przed
siębiorst-vV, których prowadzenie wymaga zezwolenia, 
mają zastosowanie przepisy § 49. Przedf.iębiorc.a po
winien potwierdzić dane, zawarte w zgłoszeniu i pla
nach , które przedłożył jego poprzednik, bądź też zgło
sić wniosek o ,ponowne spra wd.zenie zakładu. 

c) Narzędzia miernicze, naczynia i pomiary. 
§ 57. Warunki. jaKim mają odpowiadać na

rzędzia miernicz.e, odbieralniki, parniki oraz zbior
nifk1 w zalkładach wyrobu, oczyszczania, odwadniania 
i przerobu spirytusu, oraz sposób dokonywania urzę,
dOVlych pomiarów podane są w załączniku B. 

d) Sprawdzenie i uruchomienie przedsiębiorstw. 

§ 58. 1. PrzedsiębiorsŁ'wa wyrohu, 'o'czyszcza
nia , odwadniania spirytusu oraz przedsiębiorstwa, zu
żyvlające jako surowiec spirytus czysty lub skażony 
szcz.ególnemi ~rodl;:ami mogą być uruchamione, nieza.
l eżnie od posiadanego przez ,przedsiębiorcę zezwole
nia, dopiero po sprawdzeniu przez organa skarbowe 
stanu urządz,eń .zakładu i stwierdzeniu, · że urz·ądzenia 
te odpowiadają obowiązującym przepisom. W ce,lu 
przeprowadzenia przez organa skarbowe sprawdzenia. 
(weryfikacji) zakładu, przedsiębiorca powinien zło
żyć urzędowi skarbowemu w dwóch egzemplarzach na 
14 dni przed przewidywanem uruchomien~em zaikładu 
zgłoszenie. , zawierające: 

a) iJillię i nazwisko .przedsiębiorcy oraz szcze .. 
,gółowy adres zakładu, 

b) plan sytuacyj.ny, 
c) plan i szczegółowy opis wszystkich pomi,e .. 

szcz,eń, 

d) spi's i opis naczyń i przyrządów oraz. przybli
żoną pojemność naczyń, 

ej opis postępowania technicznego z uwzględ
nieniem norm zużycia spi.rytusu oraz ewen ... 
tualnego uzyskiwania spirytusu zwrotnego, 

f) dekhrację o odpowiedzialnym zastępcY) 
względnie kierowniku gorz.elni. 

2. Do zgłosz,enia należy dołączyć zaświadczeni€! 
władzy przemysłowej, że zakład odpowiada wymogom 
pra wa pnemysłowego oraz przepi,som o zdrowotności 
i hczpiec.zeństwie .pracy,., 
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3. Sprawdzanie ,przeprowadza komisja, złożona 
z urzędników skarbowyoh, która przed rozpoczęciem 
swych czynności wyznacza termin spra w.dzenia. 

§ 59. Do czynnośd sprawdzenia InaJeżą: 
a) oględziny i sprawdzenie z planem i opisem 

pomieszczeń , przyrządów i naczyń, 
b) pomiar naczyń, 
c) hadMlie oraz w razie potrzeby urzędowe za

hezpieczenie aparatów i urządzeń, 
,d) sporządzenie protokółów sprawdzenia w 

dwóch egzemplarzach, które podpisuje rów
nież przedsiębiorca względnie jego zastępca, 

e) nadto w ,gorz,elniach - ustawienie, wyrzgu
lowa,nie, połą~zenie z aparatem odpędowym 
i urzędowe zabezpieczenie przyrządu kon
trolne,go. 

§ 60. Proto,kół Isprawdzenia zatw,ierdza izba 
skarbowa. Uruchomi,eole zakład'U może nastąpić do
piero po zatwierdz,eniu protokółu sprawdz,enia. Jed·en 
egzemplarz za,twierdzonego protokółu sprawdzenia 
przechowuje się w przedsiębiorstwie, a drugi w urzę
dzie skarbowym. 

§ 61. 1. Gorzelnie podlegają sprawdzeniu co
rocznie. Coroczne sprawdzenie ~orze1ni nie c'bejmuje 
pomiaru zbiorników do magazynowania spirytusu oraz 
kadzi fermentacyjnych, drożdżowych i parników. Po 
zakończ,eniuco1'Ocznego sprawdz,e,TIia, które nie pod
lega zatwierdzeniu (§ 60), gorzelnie mogą być uru
cha:mi,ane za zezwoleniem p.rzewodn.iczącego komis ji 
slpra wdzenia. 

2. Po zakończeniu sprawdzenia gorzelni, należy 
zabezpieczyć ją przed nieoznajm::)nym ruchem :przez 
opieczętowanie wentyla parowego przy aparacie od
pędowym, otwartych wzierni,ków kOl umny zacierowe j 
i iewenltulal,nie p:arni:kaj z czynności tej spatządz.a: się 
p.robok6ł według wzoru Nr. 33. . 

§ 62. \v/szelkie zm:.any, powodl:jące potrzebę 
zmiany protokółu sprawdzenia, ;pcdle'ga ją dodatko
wemu zatwierdzeniu w trybie, przewidzianym w §§ 59 
.i 60. W tym przypadku w zgtoszeniu (§ 58) nak:ży po
dać tylko szczegóły , dotyczące przeprowadzonych 
zmian. 

§ 63. Co najmniej na trzy clni przed urucho
mieniem sprawdz,onego z akła,du (§ 60). p r ze d,si'ęb: or
ca powinien przedstawi.ćinspektorowi K. S. świadec
two prz.emysłowe i kwit na uiszczoną opłatę paten
tową. 

e) Wstrzymanie ruchu przeddębiors!w i wstrzymanie 
sprzedaży spirytusu przedsiębiorstwom przerobu. 

§ 64. 1. Zarządzeni,a o w strzymaniu sprzeda
ży spirytusu względnie całkowitej o:'lmcnvie sprzeda
ży spirytusu (art. 20) , jak 'równi eż ,z'ar.ządz'2u ia 
Q wstrzymanlu ruchu zakładu z p owodu ni2z,ast~so 
wani.asię przcdsiębiorcy do prupisów o urządzeniu 
(art. 63 ust. 3) wydaje izba skarbowa. 

2. Zarządzenia o wstrzymaniu ruchu zakładu 
wskut.ek .ni,eusunięcia zastęp.cy, kierow'1iKa , lub pra
cownika (art. 63 ust. 4) wydaje urząd skarbowy. 

2. Wyrób spirytusu. 

§ 65. 1. Każda gorzelnia ma ,być 'prowadzona 
przez kierownika (tEchnik gorzelniczy), zatwierdzo
nego przez urząd skarbo'NY, właściwy dla gorz.eln.i, 
którą technik :ma prowadz i ć. Zezwolenie wydaje się 
na czas nieo:~raniczony z. z astrzeżen i'em prawa odwo
łania każdego CZ3. SU , 

2, Urząd skarbowy wyda takie zezwolenie tylko 
wtedy, je żeli technik gorzelniczy: 

a) posiada odpowiednie kwali>f.ikacje moralne 
i zawodowe, 

b) posiada ogólne wykształcenie przynajmniej 
w zakresie szkoły powszechnej. 

3. W przypac1tku, gdy ubiegający się 'O zezwo
lenie na prowadzenie ,gorzelni . nie zajmował jeszcze 
przed wejści'cm w życie niniejszego rozporządzenia 
st~nowis;m:kiero"vvni,ka go r z.elll i , w5wczas może on 
ot.rzymać zezwolenie, o ile ukończył szkołę lub kursy 
gorzelnicze oraz posiada roczną ,praktykę gorzelniczą, 
przyczem niezależ.nie od tego kandyd.at winien odpo
wiadać wymogom ust. 2 punkty a) i b), 

4. Techn ik gorzelniczy może by\: kierow.niki,em 
gorzelni wciągu tej samej kan'l;panji tylko w jednej 
gorz,elni. 

5. Kierownik gorzel ni jes t obowiązany wykony
wać swe czynno{ci zgodnie z przepisami niniejszego 
roz,porządzenia pod .rygorami, wynikającemi z ustawy 
k arnej s~:arb Dwej i przepjsów ust. 1, niez,ależnie od 
odpowiedzialno śc,] prze dsiębiorcy. 

6. O ile prz,edsiębiorca zamierza sam sprawo
wać funkcje kierownika gorzelni , powinien celem 
uzyskania zezwolenia na to wy,kazać się :kwahfi.kacja
mi fachowemi, wymaganemi od kierownika gorzelni, 

§ 66. 1. Prze,d uruchomieniem siprawdzo-nej 
gorzelni (§ 6D), prz edsiębiorca powinien złożyć inspek
torowi K. S, zgłoszenie w dwó:h eg2Jcmplarzach o za
miei'zonej produkcj', spirytusu według wzoru Nr. 40, 

2 T '.1 TT S b l ' •• ł , .. ,nspeKl.Or 1'\. . ' . po z, aaamu WTIłeSwnego zg 0-

szenia i z a l,ączn i.k a (rozkład zaci'erów), o He nie znaj
duje przeszkód do rozpoczęcia produkcji, potwkrdza 
to na z.glo2 z,z111U i jeden egzemplarz zwraca przedsię
biorcy, a drugi przesyła urzc:dowi s:karbowemu. 

§ e1. 1. ICerow:1!:k go·rzeilni obowiązany jest 
do złożenia nowego z,głoszenia w następuj ących przy
padkach: 

aj przy przerwach ruchu, trwających ponad 
cl wie doby, 

b) przy przcjś Giu Z trzydobowe j fermentacji na 
dwudobov!ą i odwrob;c , 

·c) p.rzy zmianie il ości robionych dziennie z.aci·e
rów, 

d) przy zmianie używanych .do przerobu su-
rowców. 

2. P rzcrwy ruchu, trwające do dwóch d,ni" nie 
wymar!ają zmiany zg10:;zen1a. Kierown1k gorzelni obo
wiazany jest jedncck donieś ć niezwłocznie insp ektoro
wi K. S. o każd ej takie j przen',i 2, a w księdze produk
cji i na zgłoszeniu u:;zyn~ć o ho'm odDov"icdnią 
wzmiankę. ' 

§ {iS. L Uruchomien ie go rzdni może n as t anić 
pn zdjęciu urzędowych zabezpieczeń, o których m~~la 
w § 61 ust. 2. 
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2. W razie nieprzybycia do gorzelni urzędnika 
skar:bowego. w terminie zgłosz:onym, k ,erowniik gorzel
ni ma prawo zdjąć zD.hezpieczenia w obecności co naj
mni,ej dlWóchświadków, nie wcześniej jicdnak, ja'k po 
upływ<iJe godziny od zgłoszone,go terminu rozpoczę:ia 
odpędu. 

3. O z.djęciu zabezpieczeń kierownik gorzelni 
powini,en ,zawiadomić inspektora K. S. i uczyn i ć o tern 
:wzmiankę w księdze produkcji. 

, § 69. O 'ka:hdej zamierzo,ne.j zmianie tak w po
stępowaniu -technicznem, jak i kolejno.ki użyc i a na
czyń podczas ruchugorz,elni kierownik gorzelni, po
winien ,donie,ść inspektorowi K. S. na p:{mie w dwóch 
egzemplarzach w terminie 3-dniowym prz,ed zamie
rzonązmianą. 

§ 70. 1. Ruch gorzelni liczy się od chwili za
tarcia ;płodóW! w kadzi zacierowej aż do chwili otrzy
mania spirytusu w odbieralniku względnie zbiorniku. 

, 2. Ruch gorzelni ma odbywać się ściśle według 
zgłos,z~nj.a, zatwiercLz,onego przez ins,pektora K. S. 
(§ 66). 

3. Dopuszczalne jest opóźnienie terminów, prze
widzianych w z,głoszeniu do trzech godzin; opóźnienie 
.fo musi być jednak każdorazowo zaznaczone w księ
dze produkcji przez kierowni:ka ,gorzelni. 

4. Urząd skarbowy może ograniczyć ruch w go
rz'elniach rolnkzych do godzin .dziennych. 

§ 71. Przerwy mogą być: 
a) przewidziane, które przedsięb:orca powinien 

wymienić w zgłoszeniu (np. z powodu świąt, 
czyszczenia kotła parowego i t. p.), 

b) nie prz'ewidziane (np. z pow,odu uszkodz,enia 
aparatu odpędowego, pomp, kadzi zaciero
wej, przyrz,ądu kontrolnego i t. p.). 

§ 72. 1. Przerwy przewidziane, jak,o ohjęte 
zgłos'zeni,e.m, nie wymagają inrnyeh formalnoś'ci, jak 
tylko wzmianki o tern kie,rownika gorzelni w księdze 
produkcji.. 

2. Przy na j'hliższe j rewizj i gorzelni urz,ędn~cy 
K. S. 'Obowiąz.ani są zbadać, z jakich powodów zaszła 
przerwa, jak długo trwała i czy wzmianka kierownika 
gorzelni o przerwie odpowiadała rz.eczywiiStemu sta
nowi rz.eczy,a o wyniku badania - nadmienić w księ
dze p.rodukcji. 

§ 73. Przy przerwach nieprzewidzianych na
leży rozróżni,at następujące przypadki: 

. 1. Prz'eszkodę ruchu spowodowało nieprawidło
we dz,iałanie przyrządu kontrolnego, lub takie uszko
dz·enie aparatu odpędowego, ,które umożliwiło dostęp 
do spirytusu lub jego pary -

a) w tym przypadku ruch gorzelni należy na
tychmiast wstrzymać, a o przeszkodzie do
nieść inspektorowi K. S., jak naj śpi e szniej z.a 
potwierdzeni.em nadania .lub odbioru zawia
domi,enia, a treść doniesienia wpisać do ks ię
gi produkcji, podając dzień, ,godzin ę i wska
zania licz.ników przyrządu kontrolnego, 

'h)' ponadto niezwłocznie po wstrzymaniu ruchu 
kierownik gorzelni powinien sporządzić pro
tokół w dwóch egzemplarzach (wzór Nr. 34) 

przy udziale przedstawiciela zarz,ądu g,miny 
i co najmniej dwóch świadków. W protokóle 
należy wymienić dz ień i godzinę jego spo
rządzenia, imiona , nazw,iska j. miejsce za
miesz'ka:li'l, wszystk ich cbzc.nych przy sp::Jrzą
dzal'.iu p!'otokółu, przyczy:lę oraz czas zaj
ścia przerwy, s tan zab ezpieczeń urzędowych 
i ws- kazania licmików przyrządu kontrolne
go oraz ilo ś ć spirytusu znajdującą się VI od
bieralniku, 

c) jeden egzemplarz protokółu dołącza się do 
dokumentów gorzelni, drugi za~' powinien 
kierownik gorzelni przesłać niezwłocznie in
spektorowi K. S., 

d) przedstawiciel zarządu gminy nakłada 
w obecności, wszystkich osób, biorących udział 
w sporz.ądzeniu protokółu, pieczęcie urz,ę
dowe na wentyle parowe aparatu odpędo
wego; p1eczęei e te pozosta ją tam do chwili 
prz.ybycia przeds tawic iela władzy skarbo
weJ, 

e) inspektor K. S. po otrzymaniu protokółu, 
o którym wyżej mowa, zapisuje na nim dzień 
i godzinę jego otrzymania, poczem niezwłocz
nie udaje się do gorzelni, przeprowadza do
chodzenie c.elem zbadania przyczyny przer
wy, bada stan gorze.lni i zahezpi,ec.zeń urz'ę
dowych, mając na względzie postanowienia) 
§ lO, zaznacza wskazania liczników przy
rządu kontrolnego, sprawdzając w ten spo
sób,czy ,szczegóły, podane w protokóle, są 
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy j. o wy
n ikach badania i .dochodzenia sporządza pto
tokół,a krótkie streszczenie jego wpisuje do 
księ,gi produkcji, 

f) j,eden egzemplarz protokółu pozostaje przy 
dokumentach gorzelni, drugi zaś przesyła in
spektor K. S. urzędowi skarbowemu, który 
o przeszkodzie i j.ej usunięciu donosi izbie 
skarbowej. 

2 . . Prz.erwę spowodowaną ni,epraw~dłowem dzia" 
łaniem lub uszkodzeniem aparatu odpędowego i to nie
zależnie od tego, czy naprawa wymaga usunięcia za
bezpieczeń uniemożliwiających dostęp do płynu spi
rytusu lub jego pary, czy też nie -

a) w tym przypadku produkcja zacierów może, 
odbywać się w .dalszym ciągu bez koniecz

,ności natychmiastow,ej interwencji urzędni
ków skarbowych, 

hl kierownik gorzelni, powinien j'ednak najpóź
niej w terminie przewidzianym w zgłoszeniu 
do rozpoczęcia pierwszego zkolei zacieru, 
który ma być spuszczony, uczynić odpowied
nią wzmiankę o przerwie w ksiiędz,e produk
cji, a odpis tejże wzmiankL przefrłać nie
zwłocznie inspektorwi K. S. 

3 .. Przerwę ruchu, ,którą wywołało uszkodzenie 
parnika, kadzi zaciero\'I,ej it. p., wskutek cz.ego dal
sze przygotowanie zacierów stało się niemożliwe. 
Kierownik gorz,elni ruoze wówczas odpędzić zwykłym 
trybem zaciery gotowe, powinien jednak z,astosować 
się do wymagań wymienionych w ustępie 2. 

§ 74. Wl'azie przerw ruchu, unvemożliwiają
cyeh odpędzanie gotowych zacierów, zaciery te mo-
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żna zniszczyć lub wydać do skarmienia, lecz tylko 
w obecności urzędnika K. S. i kierownika gorzelni, 
o czem sporządza się stosowny protokół w dwóch eg
zemplarzach, z Których jedenegzempl,,_rz dołącza się 
do dokumentów księgi produkcji, drug~ zaś prz.esyła 
się urzędowi skarbowemu. Krótkie streszczenie proto
kółu wpisuje się do ks:ęgi produkcji. 

§ 75. 1. Owszelkidh zauważo.nyc:h w gorzelni 
'Usterkach i brakach, utrudniających lub uniemożli
wiających kontrolę produk::ji s?irytusu, urzędnicy 
skarbowi zawiadamiają kierownika gorze1ni przez wpi
sani,e swyc'h uwa g do 'k sięgi zarz.ąaz e.ń z, wezwaniem 
do usunięcia dostrzeżonych braków w określonym ter
minie. 
, 2. W przypadku niestosowania się do wezwa-

nia, o którem mowa w ust. 1, gdy zauważon€ braki 
mogą spowodować stratę Skarbu Państwa, urząd 
skarbowy zarządzi wstrzymanie ruchu gorzelni. 

§ 76. ZakOllC'zenie ruchu gorz.elniJ przed upły
wem terminu, prze\'iidzianego w zgłoszeniu, zalicza 
się do ni,eprzewidzia nychprzerw ruchu. 

§ 77. Po ukończeniu ruchu zabezpiecza się 
gorzelnię , stosownie do postanowień § 61 ust. 2; za
,bez·piecze,ni:a. zd,ejmuj,e K. S. 'W razie potrzeby prze
prowadzenia remontu. 

§ 78. 1. W ciągu dni 14po zakończeniu TUchu 
gorzelni urzędnik skarbowy obwiera przyrząd kon
trolny, odłącza go od aparatu odpędowego i zabez
piecza urzędowo; tak sam;) po zdjęciu pkmb podlega 
zbadaniu aparat odpędowy celem ustalenia, czy nie 
odprowadzono spirytusu z pominięciem przyrządu 
kontrolnego. 

2. O ile po otworzeniu aparatu ujawniony bę
dzie w kolumnie spirytusowe j na jej dnach wewnętrz
nych względni.e w deflegmatorze _s pirytus, nale~y go 
usunąć i zniszczyć w 'obecności K. S. Gdy splrytus 
jest dość mocny, może być na prośbę przedsiębiorcy 
przechowany pod urzędowem zamknięciem do następ ' 
nej kampanji celem wylania do kadzi fe rmentacyjnej. 

3. Na żądanie urzędu skarbowego względnie in
spektora K. S. należy również zdjąć oziębialnik, wy
jąć wewnętrznycyil'i.nder dla .ziba,dan:ia gin; c.zynności 
te [l .ależy przeprowadzić po zakończen1u .ruchu g,o'l"zel
ni. Oz.iębialnik na czas ni.eczynnościgor'zelni ma być 
urzędowo zabezpiecz.ony. 

4. Stągiew należy również odłączyć od ozię
bialnika, otw~)rzyć i rozebrać. 'J"I szystkie części skła 
dowe stągwi trzeba ułożyć w skrzynce, tę ostatnią 
zamknąć i urzędowo zahezpieczyć, względnie zabez
pi'eczyć w szafce. 

5. Tak samo należy otworzyć zbiornik przele
wowy, przeznaczony do zlewu spirytusu z przyrządu 
kontrolnego, w razie jego zalania znaleziony w nim 
spirytus zapisać na przychód i oddać do magazynu, 
a zbiornik ponownie zabezpieczyć urzędowo; celem 
ustalenia, kto ponosi winę zalania przyrządu kontrol
nego, należy przeprowadzić dochodzenie. 

6. Szafkę, chroniącą stągiew, należy zestawić, 
zasłonić od wewnątrz otwory, pręty zabezpieczyć i od
dać te prz,edmioty przedsiębiorcy na przechowanie do 
przyszłej kampanji. 

§ 79. O odłączen~u przyrządu kOlutro:lneg,? 
.i stągwi od: aparatu o.dpędoweg.o urzędnicy skarbowl 
sporządzają protokół VI dwóch egzemplarz.ach. Jeden 
egzemplarz protokółu dołącza się do dokumentów go
rzelni, drugi prze:;yła się urz.ęclowi skarbowemu. 

§ 80. 1. DOI kontrolowania produkcji spirytu
su w goneln~ach przeznacz.asi'ę z.alegalizowany przy
nąd kontrolno-mięrniczy (systemu Siemensa), który 
automatycznie oblicza produkcję spirytusu w litrach 
alkoholu, oraz w litrach spirytusu. 

2. Przyrząd .kontrolny wraz. ze stągwią i zbior
nibem przdewowym, stanowiącemi cabść, dostarcza 
P. M. S. do najbhższej od gorzelni stacji kolejowej, 
przedsiębiorca zaś powinien na własny koszt przesył
kę odebrać oraz wykonać w gorz.elni wszelkie . urzą
dzenia i roboty niezbędne do ustawienia i urz,ędowego 
zahezpieczen;a prz.yrządów. W razie przesyłki apa
ratu kontro lnego do naprawy uszkodzeń, powstałych 
bez winy prz,edsiębior:::y, ponosi on jedynie koszt do
stawy od gorz.elni do stacji kolejowej i zpowrotem. 
W razie potrzeby naprawy uszkodze'ń aparatu, po
wstałych z. winy przedsięhiorcy względnie jego pra
cowników, przedsiębiorca ponosi ;koszty naprawy, 
całkowite koszty przewozu oraz całkawite koszty do
starczenia i odesłania aparatu zastępczego. Cennik 
części zamiennych przyrządu kontrolnego (art. 64 
ust. 3) będzie ogłaszany w drodze obwiesz,czenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu. 

3. W pomiesz.czeniu przyrządu kontrolnego ma 
być utrzymywana óeploŁa nie niższa od + 4° C i to 
nidylko podcz.as działania przyrządu, ale i przy przer
wach ruchu gorzelni, zanim przyrząd nie zostanie od
łączony od aparatu odpędowego. 

§ 81. Aparatów odpędowych i przyrządów 
kontrolnych nie wolno prz,estawiać, zmieniać, napra
wiać ani podejmować przy nich jakichkolwiek czyn
ności bez. uprzedniego zezwolenia inspektora K. S. 

§ 82. Przyrząd k o·ntfOilny na:leży ustawić na 
postumencie, oczyś cić, złożyć, wytarować, połączyć 
.g0' ze stągwią i odbieralnikiem, przykryć i zabez
pieczyć. 

§ 83. 1. Spirytus niez:hę.cIny .na początku kam
panji do z,alania przyrządu kontmlnego i s ,tągwi, 
wzięty z magazynu gorzelni, ma być zapilSany na roz
chód w księdze magazynow,ej. Po ukończeniu kam
panji, spirytus .otrzymany po opróżnieniu przyrz,ądu 
kontrolnego i stągwi , ·oddaje się do magazynu przy 
równocz.esnem zapisaniu .ga na przychód w księdz.e 
magazynowej. Przy zalaniach i opróżnieniach przy
rządu kontrolnego i stągwi, przy oczyszczaniu ich 
w czasie ruchu gorzelni, należy zanieczyszczony spi
rytus zlać do kadzi fermentacyjnej, a zamiast niego 
pobrać spirytus z magazynu, zapisując go na rozchód 
w księdze magazynowej. 

2. W przypadkach, gdy gorzelnia nie posiada 
własnego spirytusu, niezbędnego do zalania przyrzą
du kontrolnego, może spirytus wypożyczyć z innego 
przedsiębiorstwa (gorzelni, rektyfikacji) . Spirytus 
taki może być wydany na podstawie zaświadczenia 
inspektora K. S. Wypożyczony spirytus należy prze
syłać za świadectwem iPrzewozowem pMwiadczonem 
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przez urzędnika K S., odprawę za.ś i przyjęcie nale
ży zapisywać w księgach przedsiębiorstwa wysyłają
cego i odbierają;ccgo spirytus. Wypożyozony spiry
tus m<łJ być .zwrócQny za Św.iia.dedwem ,p'r.zewozowem 
przY' p~erwszej od,prawie .spirytusu. 

§ 84. 1. Spirytus znalezliony w z;bia.rni:ku r;rze
'l,ewowym w wypadku zalania przyrządU! kon troln.e
go, należy, j eżel i .kampanja nie zakończyła się, wy
lać do kadzi fermentacyjnej i zanotować to w proto
kóle o otwarciu przyrządu kontrolnego, lub, gdy 
przyrządu nie otwierano, w biędze produkcji ; jeżeli 
z.aś gorzelnia ukończyła już ruch w tej kampanji, 
,wtedy n1ależy spirytus zlać do ma!gazynu je żeli jest 
czysty i zapisać go na przychód, Vi przeciwnym razi·e 
na~eży go zniszczyć i zaznaczyć to w zapisie rewi
zYJnym. 

2. W wypaClka,ch z:ala:nia, przyrządu lub przecie
kan.ia .spirytusu na tacę przyrządu, przedsiębiorca 
lub kierownik gorzelni jest obowiąza~1y wstrzymać 
ruch gorzelni i ni,ez;włocznie z.awiadomić inspek
tora K. S. 

§ 85. 1. Codóenną produkcrję ·spirytusu w go
rzelniach, czyli t. zw. dz.~enne odpędy, należy wpisy
wać do ksiąg, po ustaleniu dwojakim sposobem, 
a mianowicie: 

a) na podstawie wskazań prz.yrządu 'kontrol~ 
nego i 

h) na podstawie stwierdzenia ,iloś ci spirytusu 
w odbieralnikach. 

2. Wynik obu tych obliczeń zapisuje kierownik 
gorz,elni do księgi produkcji, wypełniając odnośne 
rtlibryki tej księgi. 

3. Do księgi mrugazynowej zapisuje się codzien
nie w rubryce przychodu taką ilość oddanego do ma
gazynu sp.irytusu, jaką otrzymano i .obliczono w od
bieralniku. Gorzelnia ma w)"liczyć się zilośó spi
rytusu, zapisanych do księgi magazynowe j. 

4. Ki:emwnik gorzelni jestohowiązany bez
zwłoc.znie po ukończ,eTIoiu .odpędu wymie.rzyć jak naj
dokładniej i 'Obliczyć podług odhieralóka codzienny 
odpęd spirytusu i z.apisaćgo do ksi~gi produkcji, 
bior,ąc za podstawę do obliczeń: 

a} ilość płynu, zgodnie ze wskazaniem laski 
odbieralnika, 

b)' temperaturę płynu w odbieralniku, dokład
nie określoną zapomocą urzędowo nwierzy
·łleiln.ion.ego termometru, z z;astos'Owa,n,i,em 
przyrządu, którym zanurza się termometr 
w: sp'irytusie, 

c)1 moc płynu dokładnie określoną zapomocą 
urzędowo uwierzytelnionego alkoholomierza. 

5 .. Ohliczanie odpędów należy uskuteczn iać 
z dokładnością przewidzianą w § 17 ust. 2 punkt A. 

6. Po sLwierdz·eniu ró.żnicy 0,5 % lub więcej 
w mocy ohli.czonej na podstawie wskazań przyrządu 
kontrolnego w porównaniu ze wskazaniami aJkollOlo
mi€rza, wz,ględnie nienormalnej różnicy objętJści. 
nieusprawiedliwionejróżnicą temperatur rw stągwi 
i odbieralniku, należy niezwłocznie zawiadomić 
o tern inspektora K. S. Inspektor K. S. notuje dzień 
i godzinę otrzymania zawiadomienia, poczcm t:daje 
się niezwłocznie do gorz.e:lni dla przyjęcia od?ędu 
i zbadania przyczyn tej różnicy. 

§ 86. W razie stwierdz:enia ś'W'i:adJomego nie
prawidłowego określania i zapisywania przez kiero
wnika garze:lni bądź il.ośc i płynu, bądź jego mocy lub 
temperatury wdraża się postę.powanie karne skarbo
we. Na wezv·:anie inspektora K. S. kierownik gorzel
ni jes{ obowiązany sprostować nieprawidłowości 
zapisów. 

§ 87. U Kierown.l\k gorzelni:w:p:is'll,je do od. 
nośnych rubryk księgi< produkcji (wzór Nr:. 1) moc 
spirytusu i iloś ć płynu z popra v,rką według II tablicy 
redukcyjne j i ogćlną zawartość alkoholu, w kO'ńcu 
różnicę pomiędzy rzeczywistą ilo{cią alkoholu i ilo
ścią wykazaną przez przyrząd kontrolny. 

2. W rubryce 18 księgi ,produkcji nad ilością 
płynu, okmsJoną w odbieralniku, kierownik gorz.eln~ 
wpisuje również t2mperaturę tego płynui w 'rubryce 
19 nad określoną rzeczywistą mocą zapisUlje kiero
wnik wskazanie alkoholomierza i tem:?eraturę płynu 
w -cylindrze i w rubryce 20 nad ilością płynu z po
prawką według II tablicy zapisuje się dodatek do 100 
litrów, odpoilviadający tei,i1.peraturze płynu (volumen), 

3. W ostatniej rubryce księgi ,produkcji kiero
wnik gorzelni wpisuje numer i datę zgłoszenia ruchu 
i krótkie streszczenie z.głoszenia. 

§ 88. W gorwlniach, zwolnionych przez, Mi
nistra Skarbu .od obowiązku ustawienia przyrządu 
kontroln :;;go , ohli ~zanie produkcji uskutecznia się 
w drodze okresowego komisyjnego przyjmowania 
produkcji podług ur.z·ędowo zabezpieczonego odbie
ralnika, o pojemności wystarc.z.ając'ej na pomi,esz;cze
nie odpędu z okresu co najmniej 10 dni. Obliczanie 
ilości spirytu:m w zbiornikach urzędowo zabezpieczo
nych odJywa się co pewien czas stosownie do zarz.ą
dzer! izb skarbowych. 

§ 89. 1. Inspektor K. S., zakł.adając księg'ę 
magazynową (wz ~)r Nr. 2) z początkiem kampanji, 
poulinien wpisać słowami i cyframi w odnośnych ru
brykach pozostało~ć spi'ryŁusu t. j. objętość, zredu
kowaną do 15° C, moc i ogólną ilość alkoholu i należ
noś:::i za nad:'1lien:e ubytki spirytusu na 1 wrz2śnia 
i zapis taki slwierdzi,ć wła~mof(~sznym podpisem. 

2. Kierownik gorzelni wpisuje codziennie wod
nośnej rubryce przychodu ilość alkoholu, otrzymaną 
z aparatu odpędowego, obliczoną według odbieralni,
ka, w 'rubrykach zaś rozchodu zapisuje il.ości wyda
nega aH:cholu w dniu, gdy odprawa była dokonana. 

3. 'J.! razie umorzenia należnoś·ci za nadmierne 
ubytki okoliczno~ć tę należy uwidocznić w rubryce 
"Uwagal'", 

§ 90. t KierowInik gorz.elnI, Isporządz.ają'c z'e
'stawienie miesięczne (§ 14), wyprowadza przeciętną 
mo,: spirytusu podług przyrządu kontrolnego i odbie
ra.lnika i przeciętną temperaturę odpędu. 

2. Pozycje przychodu alk.oholu w rubryce 21 
księgi produkcji i rubryki 3 księgi magazynowej ma
ją być uzgadniane. 

3. Rubryki przychodu, rozchodu j; pozostałości' 
alkoholu, jak róv/n;,eż ru~ryki należnej, wpłacone f 
i pozostającej w r.iedoborz.e należności za nadmierne 
ubytki, należy równie,ż bilansować w księdze maga
zynowej. 
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4. Po ukończeniu ruchu gorzelni, ki€rownik jej 
.sporządza w księdze produkcji zestawienie za cały 
czas ruchu gorz.elni , w ksiGdz,e maga zynowej zaś 
w pierwszych dniach września - zestawienie za cały 
rok obrachunkowy. 

§ 91. Pomieszc.z'enia i urządzenia gorzelni 
mają odpowiadać wymogdiffi podanym w załącz
niku C. 

. § 92. W,szystk,ie, p0'dlegające tlTzędowemu 
.z,abezpieczeniu części aparatu odpędoweg::> i przyrzą
du kontrolne,go, mają być zabezpieszone według 
,t. zw. podwójnego systemu. Każde oddzielne miej
sce, przez. k tór e można mieć poś redni lub bezpośred
ni dostęp do p.ary alkoholowej lub płynu spirytuso
wego, ma być zabezpieczone co na jmniej dwiema 
plombami" odciśn iętemi roznemi plombownicami 
urzędników z poforód członków komisji sprawdzają
cej, W szczególności każde hezowe połączenie rur, 
,każda osłona na takiem połączeniu i t. p. mają po
siadać powyższe podwójne zabezpieczenie. 

§ 93. 1. Przy aparacie 'odpędowym mają być 
urzędowa zabezpieczone wszystk \e połączenia części 
składowych i przewodó w r urowych, przez. które prze
.c'hodzi płyn lub para alkohol owa, tudzież zn aj d uj ące 
,się VI pobliżu zabezpieczony ch części pcłączenia rur 
wodnych i zacierowych, wychodząc ych lub wch o dzą
cych do tych części aparatu . 

2. Kolumn zacierovvych n ie zabezpiecza się do 
wysokości , na które j kolumna łączy s~ę z rurą, do
prowadzającą zacier do aparatu. Po ł ączenie tej ru
ry zapar.atem, wzierniki odnośnego oddziału kolumny 
i ewentualne połączen ia Tury manometru z aparatem 
mają być zabezp ieczone. 

3. Wszystkie krezy rur , przez które przechodzi 
para alkoholowa l ub płyn spiry~usowy .z wyjątkiem 
krez krytych, powinien prze d siębiorca gorzelni zao
patrzyć w osłony (mufy), k tó re mają być urzędowo 
zabezpieczone. 

4. Władza skarbowa może zarządzić w razie 
potrzeby dodatkowe zahezpiec z,e ni.e aparatu odpędo 
wegO'j zarządzenie takie może wydać również in spek
tor K. S., zawiadamiając o' tem równocz,e śnie urząd 
skarbowy. 

§ 94. 1. Zabrania się: 
a) używać zaciery gorzelnicz.e w jakikolwiek 

inny sposób, niż do pę dzen i a s pirytusu 
w gorzdni, 

h) używać do in nych celóvl naczyń, s łużących 
do produkcji lub p rzecho'ifywa nia sp irytu~u, 

ej przechowywać w gorzeln i inn ~ naczyma, 
prócz nac zyń, zgłoszonych do p rodukcji lub 
przechowyvvania sp irytusu . 

2. Izba s.karbowa moź;;: z ezwolić n a p arowanie 
ziemniaków, dla inwen ta r za w parniku 2or?clnic: zvm 
pod warunkiem, że będz ie s;ę Ono odbywało pried 
rozpa.częciem, albO' po ukończeniu zacierania p roduk
tów dla wyrobu spirytusu, w godzinach oznaczonych 
w pozwoleniu oraz pod wal"lm:kiem, że przepa rowane 
ziemniaki będą wyładowywane z p arnika z pominię
dem kadzi zacierowej. 

§ 95. 1. Zakładom o charakterze na uk ow ym 
lub d ośw;'2ldc zalnym I'Il inister Skarbu może przyznać 
na oznaczo:1ych k a~: dorazo \Vo warunkach i na wyzna
czony okres czasu prawo wyrobu sp irytusu, o ilz spi
ry tus o trzymywany będzie w t ych zakładach, ja ko 
nieod zowny produkt uboczny przy doświa dczeniach 
na d wyrobem innych p ods tawowych produktów. 
Przyzna111z prawa wyrobu spiry tus u p ow yi: szym za
kładom n ic nadaje im charak teru gorzelni. 

2. Spiry lus, wypęrbony pr zez zakbd y, o któ
rych movra w usL l, może być zakupiony p rzez P . 
M. S. na cel e n iekollsumcy jne po cenie i na wa run 
kach ustalanych prze:z Minis tr.:'\ Ska rbu. 

3. Zakłady, o których mow,a w ust. l, podl egają 
nadzor owi K. S. na o ;~ ólnych zasa dc.ch n iniejs zego 
roz.p orz2,dzenia j z akłady te mają prowadzi ć k sięgę 
magazynową spirytusu. 

a) Gorzelnie rolnicze. 

§ 96, 1. Gospod an~ two roln e, jo. ki e ma być 
połączon e z gorz el.nią , aby ta miała char ak t er roln i
czy, ma pos ia dać obsza r ziemi orn e j n ie mni.e j3zy od: 

a) dla wo jewództw - warszawskiego, ł ódzki z 
go, k ieleckiego, lubel skiego, b:abs to ckie go, 
wileńskiego, poleskie go, no wogródzkiego , 
wołyńs~\: i ego - 150 ha , 

b) d l:: woj ewództw - pozn ańsk iego , p omor
skiego, dąskiego, krako'wskiego , tarnopol
skiego, stanisławowskiego i l wovvsk i:::go -
120 ha. 

2. Gospodarstwa gor zeln icze o obszarze ziemi 
,oPTIiej, którego wi zl.k oŚ ć znajduje si.ę w granica ch od 
100 110\ do wskazane j VI usL 1, podl e gaj ą zhada:1iu na 
m iej scu przez spe:::jalne komis je , czy warunki na tu
ra lne i ekonomiczne oraz p oziom 'kultury danego go
spoda rstwa r~)jnego połą ;.:zonego z gorze l n i ą , wyma 
gają utrzymClnia nada l cha r akteru roln iczego gorzel
ni. Komisj a skła dać si ę będ zi e z prudstawiciela 
Ministers twa Skarbu, jako przewocln;c l.',c ;~go , przed
stawiciela Minis ters tw a l~obidwa i Reform Rolnych, 
o raz, przedstawió.zla orga nizacyj rolniczych jak,) 
IClIDnkó\v. P rzed s (a v\) ~\ ~~ : e la ,l\tlin'lsters':wa Rolni·:t \va 
i Re fc rm Hdny:-;h mianuje Minister R olnictwa i Re 
fo.rmRolnych . Pr ze dstawicie l organizacyj roln iczych 
pow,oływpuy j,est 'p rzez Min.ist ra SkarSu VI porozumie 
niu z Min istrem R olnictwa i R efo rm R ojnych na wnio -
sek zainteresowanych ('("''' n;z''cy)' Z c zvrmośc l ... .. > ,; ............. Ci . ~ 

swych komisja ' spGrzącL .. a protokół , który wraz 
z wnioskiem p r z esyła j<.j.inislerstwu Ska.r.hu. 

3. Na podstawie opinji kom isji, o któ re j mowa 
w ust. 2, Iv'iinis te r S karbu w porozum ieniu z M ini
strem Roleictwa ; J..{dorm Rolnych może .zezwolić n a 
ut rzymani e n i ć 1 alLharakteru rol niczego- dane j go
r zelni. 

§ 91. 1. D o gospodarstwa r o-1 negO', połąc zo
n ego z i~orzelnią rolniczą , zalicza się wyłącznie grun
ty .pohżone w promieniu na j wyżej 10 km OG gorzelni, 
k tóre wraz z gorzelnią s tanowią wła snoś ć, pozostaj ą 
w dz i erżawie h 'b a dministrac ji poręczającej jedne j 
i tej same j osoby. 

2. Przy gorzelniach sp 61kO'lvych lub spółdziel
,czych do gosp oda rshva rolnego połączonego z go.
rze1nią, zalicza się wyłącznie grunty położone w pro-
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mieniu najwyżej 10 km od gorzelni, które stanowią 
własność względnie pozosta j ą w dzierżawie lub ad
ministracji po.ręczającej członków, gorzelni spółko
wej względnie spółdzielczej. 

§ 98. Wywar i olborni,k uzyskany przy wypę
dz.ie spirytusu mają być zużywane wcałuści w go
spodarstwach, połączonych z gorzelniami. Przekro
czenie tego przepisu powoduje utratę charakteru ro1-
nicz.ego gorzelni (art. 33). Przy wypędzi,e spirytusu 
z melasu wywar może być zużywany bezpośrednio 
jako nawóz. 

§ 99. 1. Gorzdn.:.a , która przestaje odpowia
.dać warunkom prz,episu art. 33 u~t. 2 i 3, traci cha
rakter gorzelni rolniczej i staje się gorzelnią przemy
słową, ; od przekroczenia tych warunków spirytus. wy
produkowany przez gorzelnię, zalicz.a się na poczet 
.spirytusu przeznaczorregD na cele niekonsum::yj ne. 
O ile .spirytus został już przez P. M. S. odebrany na 
kontyngent zakupu, wówczas za spirytus ten P. M. S. 
zapłaci cenę w wysokości przewidzianej za skażoną 
surówkę do celów napędowych, względnie na życze
nie przedsiębiorcy odda mu ten spirytus do dy
spozycji. 

2. Or.zecZ;(?ni'a o u:tmci,e charakteru gorzelni rol
niczej (art. 33 ust. 4) maz lo'rzcecze'lltia, wyn'ikajctce 
z postanowień art. 40 ust. l, wyda j e izba skarbowa. 

§ 100. 1. Aby odzyskać od nast.ępnej kam
panji utracony przez gorzelnię charakter rolniczy, 
przedsiębiorca powinien złożyć do izby skarbowej 
odpowiednie podanie i złożyć dowody, stwierdzające, 
:że usunięte zostaJy okoliczności, które tę utratę spo
wodowały. 

2. Charakter rolniczy może być przywrócony 
gorzelni przez Ministra Skarbu (ust. 1) o ile gorzel
nia utracila ten charakter z tylulu przekroczenia po
,stanowień art.. 33, z wyjątkiem tych przypadków, 
w których gorzelnia, na p.odstawie postanow.ień 
art. 69 otrzymała odszkodowanie za utratę charakte
ru mlnicz.ego. 

§ 101. Przeciętne wżycie słodu ze zboża 
w go.rzelni rolniczej nie może przekraczać 3,5 % iloś
ci zużytych w ciągu kampanji ziemniaków. 

§ 102. W cdu uzyS'kania pozwo·lenia na wy
pęd spirytusu na kontyngent zakupu z innych surow
ców, aniżeli ziemniaki i zboże na słód, przedsiębior
ca gorzelni rolniczej powinien złożyć we wła~ciwym 
urzędzie skarbowym podanie, w którem należy: 

a) pode.ć rodzaj i jakość oraz ilo'ść surowców, 
przeznaczonych do przerobu, 

b) o ile zamierza mieszać ziemniaki z innemi 
surowcami, to wskazać w jakim wzajemnym 
stosunku, 

e) podać, w jakim 'Okresie czasu zamierza od
pęd uskut.e'cwiać, 

d) dołączyć zestawienie zbim;u i zużycia wła
snych ziemniaków w danej kampanji, 

e) podać projektowaną normę zużycia słodu. 

§ 103. 1. Minister Skarbu w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych udziela lub od-

mawia zezwolenia na wypęd spi,rytusu na kontyngent 
zakup u z. inny '.:: :'! suro wców, an :ż ;~ll ziemniaki i zboże 
aa słód (art. 33 us t. 3), przyczem monopolową cenę 
nabycia ustala MiTIi.ste~ Skarbu. 

2. W przypadkach, gdy zwłoka decyz.ji mogła
by naraz,ić przedsiębiorcę gorzelni na stratę, Ministe.r 
Skarbu może udz ie lić gorzelni zezwolenia na wypęd 
spirytusu z innych surowców pods tawowych niż ziem
niaki, przyczem monopol owa cena nabycia może być 
ustalona dodatkowo; do czasu ustalenia tej ceny 
P. M. S. wypłacać będzie przedsiębiorcy gorzelni ty
tułem zaliczki cenę podstawową, zmniejszoną o 8 %. 

3. Cena nabycia spirytusu, odpędzonego w go
nelniach rolniczych z innych płodów,aniżeli prz.e
widziane wart. 33, w żadnym przy,padku nie może 
być wyższa od ceny surówki, którą otrzymałaby go
rzelnia roln icza, gdyby wyprodukowała daną ilość 
surówki z z.iemniaków . 

§ 104. 1. ,Przed siębiorca gorzelni rolniczej 
obowiązany jest w każdej kampanji, co najmniej na 
21 dni p rze d -rozpoczęciem ruchu, złożyć w urzędzie 
skarbowym deklarację, że warunki istniejące przy 
podziale wojew'ódzkiego kontyngentu odpędu i uza
sadniając-e zarówno charakte.r rolniczy .gorz.elni, jak 
i wysokość jej konŁyngentuodpędu nie uległy zmia
nie; do deklaracji tej należy dołączyć dokumenty 
s,twierdzające, że obszar ziemi ornej, łąk i pastwisk 
nie uległ zmnriejszeniu i że go sp oda,rs.two. rolne wraz 
zgorz.elnią stanowi własność wz.ględnie znajduje się 
w dz.ier,żawie lub administracji poręczającej tej sa
mej osoby (§ 97). 

2. Gorzelnie spółkowe i spółdz.ielcze mają nad
to dołączyć dowody stwie.rdzające, że ilość członków, 
wchodzących w skład spółki, względnie sp ó.łdzieln i, 
nie uległa zmianie. 

3. W razie parcelac ji, ,sprz.eda~y, oddania 
w dzierżawę lub administrację poręczającą w ciągu 
kampanji gospodarstwa rolnego, połączonego z go
Ifzelnią, w całości lub w częśc i, p.rzeds.iębiorca obo
wiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni, donie{ć o tem 
urzędowi skarbowemu. 

§ 105. L Kontyngent odpędu oznacz,a ilość 100 %.
spirytusu jaką wolno gorzelni w danem trzechleciu 
wyprodukować w ciągu jednej kampanji, t. j. od dnia 
1 września jednego roku do dnia 31 sierpnia roku na
stępne,go. 

_ 2. Zabrania się wyrobu spirytusu ponad wyzna
'czony kontyngent odpędu. 

§ 1.06. Minister Ska,rbu w porozumieniu z Mi· 
,rrhshem Rolnictwa i Reform Rolnych wyznacza na 
okre.s trzech kamp.anij najpóźniej w grudniu roku po
przedzającego każ.de trzechlecie wysoko.Ść ogólnego 
kontyngentu odpędu. Z ilości tej rezerwuje się 20 % 
!!la przydziały dla gorzelni nowopowsi,ają,c,ych oraz na 
,podwyżki kontyngentu odpędu ,poszczególnym go
rzelniom (§ 112) powstałą zaś ilość dzieli siępomię
dzy województwa, a następnie pomiędzy poszczegól
ne gorzelnie rolnicze. 

§ 107. 1. W g.rudniu roku poprz.edzającego 
każd e trz'echJ.ecie, Minister Skarbu, w poro.zumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych,rozdziela 
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80 % ogólnego kontyng'entu odpędu , ustalonego na 
podstawie § 106 na p oszcz,eg61ne województwa, we
dług zasad ustalonych w § 109. 

2. Kontyngent odpędu, obliczony na podstawie 
!przepisów ustępu poprzedniego m8że być zmnie jszo
ny w g,ranicach do 5 % lub podwyższony w granicach 
do 10 % obliczonego kontyngentu odpędu dla poszcz,e
gólnych województw, przyczem ogólny kontyngent 
odpędu nie może być przekroczony. 

§ 108. 1. Do otrzymania na dane trzechlecie 
przydz,iału z wojewódzkiego kontyng~ntu o dpędu 
uprawnione są wszystkie gorzelnie rolnicze zdolne do 
ruchu, które posiadały w ostatniej kampanj i przy
,dział kontyngentu odpędu i odpowiadają warunkom 
§§ 96 i 97. 

2. W celu otrzymania przycLz,iału kontyngentu 
odpędu na każde trzechlecie prz,edsiębiorca gorzelni 
il"olnicz,ej obowiązany jest wnieść do izby skarbowej 
za pośrednictwem urzędu skarbowego odpowiednie 
podanie w terminie do dnia 15 paźdz,iernika roku po
lP.rz.edzającego nowe trzechlecie; do po,dania tego do
łączyć należy następujące dokumenty: 

a) poświadczony urzędowo wykaz ziemi, ornej, 
łąk i pastwisk gospodarstwa połą:::zonego 
z gorzelnią . Na terenach nieposiadających 
ksią.g gruntowych (wi'e,czystych) wykazy ob
szaru gruntów potwierdzają urzędy skar
bowe (podatków i opłat skarbowych). Grun
ty orne, łąki i pastwiska, mają być wykaza-
ne oddz,ielnie, . 

'h) zaświadczenie zarządu gminy co do obszaru 
uprawy ziemniaków i innych okopowych, 
odległości gospodarstwa rolnego od gorz,el
ni ł najbliższej stacji kolejowej oraz od 
miejs,c;owośc.i liczących ponad 20,000 lud
ności, tudzież stanu inw,entarza żywego, 

e) zaświadczenie urzędowe, że gospodarstwo 
rolne w,raz z gorzelnią stanowi własnoś ć, po
zostaje w dzierżawie lub adminiskacji po
Tęc,zaj,ącej jednej ,i tej samej osoby. 

3. Powierzchnię należy podawać w hektarach, 
odJegłolści - w kilometrach, ',przycz,em należy wy
szczególnić, He kilometrów wynosi od.l.egłość szosą, 
.brukiem, lub kolejką dojazdową, a ile drogą polną. 
_ 4. Fo,rnnularzy podań dostarczają urzędy skar-

bowe. 

§ 109. 1. W styczniu izby skarbowe dz,ielą 
kontyngent· odpędu ustalony na poszczególne woje
wództwa pomiędzy poszczególne gorzelnie rolnicze 
([la następujących zasadach: 

a,) 35% dzieJi się pomiędzy gorzelnie w stosun
ku dO' obszaru ziemi ornej, łąk i pastwisk 
gospodarstw połączonych z gorzelniami, 
prz.yczem do obsza ru ziemi ornej dodaje się 
obszar łąk i pastwisk w stO'sunku do 30 % ob
sza,m ziemi ornej każdego gospodarstwa; 

h) 15 % - w stosunku prostym do obszaru za
jętegO' przeciętnie w ostatniem trzechleciu 
pod uprawę ziemniaków. W razie zmniej
szenia się w ciągu ostatniegO' trz·echlecia 
ogólnego obszaru majątku połączO'nego z go
Tz.elnią wskutek parcelacji, wydzierżawienia 
lub częściowego wyzbycia się, powodujące-

go zmn,lejszenie się plantacji z,iemniaków, 
należy przyjmO'wać do obliczenia zmniejszo
ny obsz,ar plantacji ziemniaków według sta
nu istniejącego w chwili składania podania; 
postanowienia te stosuje się również dO' 
czynników wymienionych po,d l:~te,rami c) 
i h). W przypadku: niemożnoŚ c.1 ustalenia 
z,a dany rok obszaru plantacji ziemniaków, 
lub w razie uzasadnionej wątpliwości, naLe
ży przyj ąć dla danego maj ątku obszar plan
tacji ziemniaków w takim stosunku do ogól
nego obszaru ziemi ornej tego majątku, 
w jakim pozostają do siebie obszar uprawy 
ziemniaków pozostałych majątków gorzelni
czych i ogólny obsz.ar ziemi ornej tych ma
jątków w danem województwie; łąk i pa
stwisk w tern obliczeniu nie uwz.ględnia się; 

c) 10 % - w stosunku odwrotnym do przecięt
nego obszaru zajętego w ostatniem trzechle
ciu pod uprawę innych okopowych, aniżeli 
wymienione pod literą b) (buraki, ma.rchew, 
inne warz.ywa i t. p.); 

d) 10 % - w stosunku prostym dO' odległości 
w kilometrach gorzelni od najbliższ,ej towa
Towej st,,_c ji kolei żelawej normalno-toro
wej wz,ględnie p,rzystani, przyczem 1 kilO'
metr szosy, bruku lu!b kolrc jki dojaz,dowej 
(Wiąskotorowej) przyjmuje się za 1 kilO'
metr, z,aś 1 kilometr polnej drogi przyjmuje 
się za 2 kilometry; 

e) 5 % - w stosunku prostym do odległości 
w kilometrach gorz.elni od miejscowości li
czących ponad 20,000 mieszkańców. Odl.e
głość ponad 30 kilometrów przy jmuj e się 
za 30 kilometrów. Drogi polne oblicza się 
podwójnie, jak p od literą d ). Dla ustalenia 
liczby mieszkcul.ców m iarod a jne są ostatnie 
dane powszechnego spisu ludn'Jśc,i; 

f) 10% - w stosunku prostym do rzeczywistej 
produkcj,i gorzelni w os Łatniem trzechleciu 
wyrażonej w hektolitrach 100 % spirytusu, 
przyczem, j ,eż<eU gorzlel.nia była czynn.a 
przez dwie lub jedną kampanję, przyjmuje 
się prz,eciętną produkcję z dwóch kampanij 
względnie przyjmuje się jedną kampanję 
jako przeciętną . Jeżeli gorzelnia nie była 
czynna w o.statniem trzechleciu, przyjmłlje 
s,ię przeciętną produkcję jednej gorz.elni da
nego województwa w ostatniej kampanji. 
W razie przejęcia kontyng,entu zakupu od 
drugiej gorzelni (§ 115) produkcja kontyn
gentu tego zalicza się na korzyść gorzelni 
przejmującej; 

g) 5 % - w stosunku prostym do, rozmiarów 
gorz.elni" wyrażonych w sumie geome t.r ycz
nej pojemnoś ci kadzi fermentacy jnych tych 
gorzelni , według stanu kampan ji 1924/25 r.; 
o ile gorzelnia w kampanji 1924/25 nie była 
czynna lub nie istn iał a, należy przyj,ąć po
jemność k adzi fe,rmentacyj nych , ustaloną 
w pier wszym p o kampanji 1924/25 r ., proto
kóle spra wd:zenńa. gorz.elni; 

h) 10 % - VI stosunku pro.stym do stanu inwen
tarz.a żywego z ostatn ich trzech lat, przy-
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ezem przYJmuJe się jedynie bydło roga te 
stanowiące własność przed s ięb iorcy lub 
służby dworskiej. Jałowiznę do dwóch laŁ 
przyjmu j e s i ę licząc dwie sztuki jałowizny 
za jedną sz lukę bydła d orosłego. 

2. W sposób określony w ust. 10hzymuje się 
'dla każdego z czynników s tały współczynnik jednost
kowyoznaczający i10ść hektolitrów kontyngentu od
pędu przypad ającego: na 1 ha obs zaru ziemi ornej, łąk 
i pastwisk (punkt a), na 1 hl przec i ętne j produkcji 
w ostatniem trzechleciu (punk t f), na 1 hl p ojemno
ści kadzi fermenta'cyjnych (punkt ,g), na 1 km odleg
łośd od stacji 'kol.ej ovv'ej (Jlunk t d) i 't. d. Mnożąc 
liczby wyrażające dane 'k aż de j gorzelni (obszar zie
mi ornej, łąk i pastwisk , przeciętna prod uk cia, po
jemność kadzi fermentacyjnych, odl 'cg łość od stacji 
kolejowej i t. d.) p rzez odpowiedni współczynn ik 
otrzymuje się część kG:l tyn ~1 !~n t!lodpęd-u gorzelni , od
powiadaj ącą danenHl czynni kow i. Otrzymane dl a 
każdej gorzelni ilo ś::.i helrtcdil;-ów 100 ;~ z tytdu po
szczególnych czynników s~dada ją s'ę w sumie na kon 
tyngent odpędu dalle j gorzelni. 

3. Gdyby kontyngznt odpędu gorzelni rolniczej 
obliczony w sposób przewidziany w udępach po
przedrcich miał przekraczać naj'w-yi:szy kontyngent 
odpędu (art. 32}, przypad ający z obliczenia nadwyż 
ki ponad tę ilość naleźy podó~l ;ć pom~ędzy pO,zosta
łe gorzelnie w sbsunku do ish kontyn~1entu oupęd u . 

4. Gdyby dla ni ektórych gorzelni wypadł z obl,i
czenia kontyngent od·pędu mnicjs?y, ani żeli oznaczo
ny najniższy kontyng,mt odpędu (art 32), natenczas 
z ewentualnych nadwyżek p ·xJacl najwy.ższy kan tyn
gen t odpędu, należy przeCIews~ystkiem uzupełnić t en 
kon·tyng.ent odp", d:r do ilośc.i us tal~ncgo. na j niż; z~go 
kontyngentu. O de n adwyzck ~akJ ch . mema ly,? lC~ 
nie wystarcza, należy p roporc)onalme zmmeJszyc 
kontyngent odpędu pozostał ych gor zelni. 

§ HO. L Izby skarbowe przcd::;tawia ją obli
czenia, doko nane w myśl zasad poclauych w § 10'3, 
.do zaopinjO'.van ia kom:sji, ztohl1".j z tnech przed
stawicieliorganizacyj gorzeh;:i rolniczych, powoła
nych prz,ez i~hę sbl'bov.rą z pomiędzy organizacyj 
działaj ących na ierenie danego wvj ewó dztw2. 

2. Po '.vy słuchaniu opinji kom;sj i izby sk-ubowe 
mogą zmienić poszczególnym gorzeln iom ohli~zony 
dla. nich kontyngent odpędu w gran ~ca o;h 10 % kon
tyngentu odpędu każd ej gor zelni, jeclmk zmiany te 
mogą sio:; odbywać w granic"cll wyznacwnego w wo·
jewódz.Lwie kontyugcn tu odpędu. 

3, Po ustaleniu kon tyngen tu odpędu p oszcze
gólnym gorzeJniom izby skartov.·c w terminie do dnia 
31 stycznia dath::go roku zaw·iadami'l j .ą ka,;,dą gorzel
nię o wy~Gko;jc i wyzn.aczonego j,e j 'kontyngen.Łu od·pę
du na każdą kampanję ka żdego trzechlecia i przesy
łają niez.włocznie P. M. S. wykaz uskuteczn',oneg'J 
podziału wraz z całym mater jał em oraz, protokółem 
obrad komisji. 

§ 111. 1. Gorzelnie nowopowsŁałe otrzymują 
przydział k ontyngentu odpędu z rezerwy s[>ecji11nej . 
Kontyngent .odpędu tym gorzeiniom przydziela Mini 
ster Skarbu n a zasad3.ch przewj clz,jan ych Vi § 109. 

2. Gorzelniom istn i.ejącym i uprawnionym do 
przydziału kontyngentu odpędu, które nie złożą 

._--_._------------

w określonym terminie podań o przydział kontyngen
tu odpędu, Miniskr Skarbu może przydz,ielić kontyn· 
gent odpędu z r,ez.erwy specjalnej na zasadach poda., 
nych w ustępie poprzednim, 

§ 112. 1. Kontyngent odpędu może być pod
wyższony z rezerwy specjalnej (§ 106) poszczegól
nym gorzelniom przez Min istra Skarbu. Podwyżki 
dzielą s ię na podwyżki jednorazowe, udzielane na 
jedną kampanję i podwyżki stałe, udzielane na okres 
danego trzechlecia. 

2. Podwyż'kakontyngen tu odpędu stała może 
nastąpić wówczas, gdy w ci:ą2u danego trzechlecia 
obszar ziemi ornej, l ąk i pastwisk, przyj~ty za pod
:s tawę do obliczenia kontyn.gen-tu odpędu dla danej 
gorzelni uległ powiększeniu więcej, aniżeli o 25%. 
'VI tym przypadku kcnlyngent odpędu może być pod· 
wyższony w ten sposób, że za każde pełne 10 % 
.zwiększenia z,iemi ornej, łą.k i pastwisk, zwiększa się 
kontyngent o dpędu według mnożnika przyjęte.go dla 
obszaru ziemi ornej p rzy poc1,ziale wojewódzkiego 
·konlyngcnlu odpędu na dane trzechlecie. Podwyż
szony w ten sposób kontyngent odpędu nie może 
prZEkraczać najwyższego kontyngentu odpędu (art. 
32 ust. <1) . 

J. Podwyżka kontyngentu jednorazowa może 
:nastąpić wówczas , gdy gorz.elnia ma zapewniony zbyt 
:spirytusu na cele niekonsumcyjne, a produkcja ta 
łącznie z pr,odukcją spirytusu na kontyngent zakupu 
[l ie będzie się m ieś cić w ramach wyznaczonego kon
t yn g',m tu odpędu. 

§ 113, 1. JJrośbę o podwyższenie kontyngen· 
tu .odpęd u z powodu zwiększenia się obszaru ziemi 
ornej, łąk i .pastwisk gospodarstwa połąc:zonego z go
rzc.lnią, pow:iaicn ,prz,edsiqbiorca złożyć w urzędzie 
s'kaJ 'bowym, zalączaiąc dokumenty stwierdzające 
zVv'lększcnie obszaru ziemi ornej, łąk i pastwisk. 

2. ,Prośbę o jednorazm'le podwyższzni-e kontyn
gentu odpędu przedsiębiorca składa w P. M. S., p.o
dając <;posób zhytu spirytusu niekonsumcyjnego. 

§ 114. 1. ,leżeli 'skutkieJm parcelacj i lub 
zmni.ejsz,e.nia się g.runtów ornych, łąk i pastwisk z in
nych powdów, przyjęty za podstawę obszar ziemi 
o.rnej, łąk i p astwisk ,przy wyznaczaniu ko.ntyngentu 
cdpędu dla dane j gorzeln1 uleg ł vi.iększemu zmniej
szeniu, aniż-eli _ o 25 ;!~ - kontyngen t odpędu zmniej
s·za się począwszy od następne j kampan ji w ten spo· 
sób, że za każde zmr,iejszenie gruntów ornych i pa· 
stw:.sk o pełne 10 % zmnie jsza się kontyngent odpędu 
'O 5 % . P03tanowienie ~o nie stosuje się do gospo· 
darstw rolnych połączonych z gorzelniami, których 
iloś ć pozostałej ziemi ornej, łąk ~ pas,twisk przy 
uwzględni (:ón.iu no.rmy, przyjętej do wymiaru woje
wódzkIego :kontyngentu odpędu na dane trzechlecie 
odpow iada wyznaczonemu kontyngentowi odpędu lub 
go przekracza. 

2. Jcieli z 'Obliczen ia do'krmanego w myśl ust. t 
k ontyngent odp ędu wypadnie poni:żej najniższej nor
my, należy pozostawić gorzelni kontyngent odpędu 
VI wysokości naj ni ż szej normy (art. 32). 

3. W przypadku zmniejszenia się ziemi ornej 
poniżej wysokości wyma.ganej w § 96 us.Ł. 1 należy 
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zastosować do gorzelni od następnej kampanji posta
ll10wienia prz'episu § 96 ust. 2 i 3. 

§ 115. 1. Kontyngent zakupu może być za 
zgodą P. M. S. prz,enoszony Z j,edne jgorzelni na dru
gą. Przedsiębiorca gorzelni , zam~erzaj,ące j o ds tąpić 
kontyngent za'kupu składa do P. M. S. odpowiednio 
umotywowane podanie i z,alącza deklarację prz,edsię
biorcy gorzelni prze jmuj ącej k ontyngent, wyrażającą 
zgodę na przejęc:i,e ko,n1tyn.gedtu zakupu. P. M. S. w ra
zie za.twierdzenia przeniesienia kontyngentu unie
waZllla kontyngent zakupu gorzelni odstę;Jującej 
li. podwyższa o odpowiednią ilo ść kontyngent zakupu 
gorz,elni przejmującej . Gorzelnia przejmu.jąca obo
w~ązana jest podwyższony w ten sposób kontyngent 
zakupu dostarczyć P. M. S. 

2. O ile podwyższony kontyngent zakupu nie 
będzie się mieś cił w r:lmach kan t. yngentu odpędu 
gorzelni prz ejmu j ącej , natenczas P. M. S. odpowied
nio podwyższ,a tej gorzelni kontyngent o dp ędu z re
zerwy specj alnej . 

§ 116. G orzeln ie, które otrzymają przydział 
względnie podwyżkę kon tyngentu odpędu z rezzrwy, 
mogą otrzymać przydzia ł względnie podwyżkę kon
tyngentu zakupu dopiero na kampanję następującą 
po tej, w której nastąpiło przyznanie względnie p od
wyższ,enie kontyngentu odpędu. P . M. S. mo,że jed
nak przyznać takim gorzelniom kontyngent zakupu 
już w p ierwszej kampanji i to w wysokości przez sie
bie ustalonej, j.ednak nieprzekraczającej normy, 
przypadającej na podst<.!.wie art. 29 ust. 1. 

§ 117. Spirytus odpędzony w gorzelni w ilości 
przewyższającej kontyngent zakupu, przeznaczony 
jest na cele niekonsumcyjne i nie może być zaliczony 
na poczet konlyngen.tu zakupu gorzzlr.i, niezależnie 
od tego z jakiej kampanji pochodzi. 

§ 118. Spirytus na cele niekonsumcyjne może 
być pędzony w gorzelni dopiero po odpędzeniu cał
kowitej ilości spirytusu' na kontyngent zakupu w da
nej kampanji. Na wyj,ątki od tego prz.ep isu może ze
zwolić P. M. S. 

§ 119. Na poczet kontyngentu zakupu gorzel
ni rolniczych zalic.za się spirytus odpędzony w danej 
kampanji z ziemniaków, pochodzących wyłącznie ze 
zbiorów .tego ,r,oku, w którym ustalona została pod
stawowa cena monopolowa, t. j . tego rok u, w ktćrym 
rozpoczyna się dana kampanja, w razie zaś wypro
dukowania spirytusu z ziemniaków, pochodzących 
z nowego zbioru, spirytus ten .będzie zaliczony na ce
Je ni,ekonsumcyjne. 

§ 120. O niemożności uruchomienia gorzelni 
w danej kampanji powinien przedsiębiorca zawiado
mić P. M. S. w terminie ustalonym wart. 30 ust. 2. 
Doniesienie należy wysLosować listem poleconym 
wysłanym najpóźniej do dnia 31 styc.znia, miarodaj
ną przy tern będzie data stempla PO c.z,towego,a w bra
ku tegoż. lub w razie wątpliwości - data dziennika 
podawczego P. M. S. 

§ 121. O niemoż-ności częściowego odpędzenia 
idosŁarczenia kontyngentu zakupu przedsiębiorca 

gorzelni obowiązany jest donie ś ć niezwłocznie na 
p i5mie P. M. S. skoro tylko stwierdzi, iż istnieją 
przyczyny, które bądź już spowodowały, bądź spo
wod.ować muszą bezwzględną ni.emożność odpędze
nia i dostarczenia VI dane j kampan ji kontyngentu za
kupu w całości lub w czę ści. W donic:;ieniu przed
siębiorca gorzelni powin;en pod ać przybliżoną ihść 
spirytusu, którą będzie mógł odpędzić, a w razie 
zamknięcia ruchu gorzelni, rzeczywiście odpędzoną 
ilość. 

§ 122. Zwalnia się przedsiębiorcę gorzdni rol
niczej od skutków przewidzi ::m ych wart. 30 ust. 2, 
o ile przeds ięb iorca nie d03tarczy w danej kampanji 
ilości spirytusu mies zczącej s ię W granicach 5% kon
tyngentu zakupu gorzelni. 

§ 123. Prze dsiębiorca gorzelni p owmten przy
n a jmni,ej na 14 dni przed te rminem, VI" którym zamie
ifza wywi.eźć spirytus z magazyn u , nadesłać do P. M. 
S. zgłoszenie wywozu, poda jąc m:)e i ilość .spirytusu, 
jaką z,amierza wyw"ieić oraz datę wywozu. Wywóz 
może nastąpić dopip-fO po otrzymmiu dy~ pozycji P. 
M. S" wyd"ll1cj na skutek zgłoszeni:! gQrzeini. 

§ 124. 1. Na zasadzie zgłoszenia przedsię
biorcy gorzelni P . M. S. może zmienić określone 
w myśl art. 30 ust. 3 t erminy odbiofl.l i zarządzić 
wcześniejsz,ą lub późniejszą dostawę sp;,rytus t1. 

2. Wcześniej sza, t. j. p rz.eel wyznaczonym ter
m inem dostawa spirytusu, nie obowiązuje P. M. S. do 
przedterminowej zapłaty należności przedsiębiorcy, 
.który otr zyma zapłat~ w ciągu 14 dni od w yznaczo
nego przez P. M. S. terminu odbioru. 

3. W przypadku dostctwy spirytusu po upływie 
wyznaczonego terminu , wypłata następuje wówczas 
tak samo, jak gdyby odbiór nastąp ił w terminie, pod 
tym warunkiem jednak, że przcds:ębiorca dostarczy 
P. M. S. poświadczenie inspektora K. S. o il ości spi
rytusu, wyprodukowanego w gorz.Edni na poczet kon
tyngentU' zakupu od początku kampanji do daty 
wskazane j w poświadczeniu. 

§ 125. 1. Do wypłaty należności za spirytus 
są miarodajne: 

a) określona przez P. M. S. data (te,rmin) od
bioru, 

b) iloś ć spirytusu (w litrach lOO ;{ ) n aJeż ycie 
stwierdzona w dokumencie odbiom lub po
~wiadczor. a przez inspddora K. S. w myśl 
poprzedniego paragrafu ust. 3, 

c) dyspozycja kasowa przedsiębiorcy. 
2. Do czasu uk011czeniaruchu poszczególnych 

gorzelni wypłacana będzie gorzelniom należność we
dług obowiązujących cen podstawowych z. odpowie d
niemi dodatkami lub potrącen i ami, zależni~ od wyso
kości wyznaczonego kontyngentu zakupu. Po ukoń
cz.eniu produkcji i przedstawieniu zaświadczenia in
spektora K. S. o ilości wyprodukowanego w danej 
kampanii spirytusu na kontyngent zakupu, P. ,M. S. 
ustala dla danej gorzelni ostateczną cenę i wypłaca 
odpowiednie wyrównanie. Podstawą do ustalenia 
ostatecznej ceny jest ilość spirytusu wyprodukowa
na przez gorzelniq na poczet .kontyngentu zakupu, 
a nie ilość odehrana przez P. M. S. 
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3. Dopłaty wyrównawcze z tytułu postanowień 
art. 34 ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do tych 
gorzelni rolniczych, które wyprodukowały całkowity 
wyznaczony im przez P. M. S. kontyngent zakupu 
w dane j kampanji, przyczem dla stwizrdzenia, czy 
przedsiębio rca wyprodukował całkow i ty kontyngent 
zakupu, miarodajną jest ilo ść spirytusu 100 % wyka
zana w księdze produkcji gorzelni. 

4. Dokumenty, wymienione w ustępach poprzed
nich, maj ,ą być prz'ez prz edsiębiorcę dcntarczone każ
dorazowo zawczasu, przed te rminem wyp ł aty . 

§ 126. 1. Przy przewozach koleją przedsię
biorcy gorzelni obowiązani są dos tarczyć spirytus, 
stanowiący wyznaczony przez P. M. S. kontyng ent 
zakupu, w ł adunkach wagonowych minimum po 
10,000 kg, s tos ując się do dyspozycji P. M. S., w wy
jątkowych przypadkach, w braku większych zbiorni
ków w gor zelni , w ładunkach, wyno s zących 5.0JO kg. 

2. Przy przewożen iu ilości mniejszych od wy
maganych, według ust. 1, a wysyłanych, w myśl pi
semnego życzenia przedsiębiorcy gorzelni, prz ed s ię
biorca ponosi różnicę kosz lów przewozu kole joweg'J . 
Przepis ten nie dotyczy dos taw, u3kutecznionych na 
żądanie P. M. S., tu dzież resztek kontyn.gentu zaku-

. pu, pozostałych w gorzelni, j eżel i poprzedn ie trans
,p orty uskuteczniane były w sposób, wskazany 
w ust. 1. 

§ 127. 1. Na żądanie P. M. S. przeds i ębiorca 
powi'nien dostarczyć spirytus do innego miejs,ca,ani
żeli do najbl i ż s,ze j towarowe j stac ji kolei ż e la znej, 
wzgl ę d nie do najbliżs zej przysŁani; w tym przyp ad
ku, o ile odległoi ć mi,2jsca dostawy większa jest od 
przec i ętne j o dległości gorzelni danego wo jewództwa 
.od naj bliższych stacyj kole jowych (§ 13l) gorzelnia 
otrzymuje zwrot ró żnicy kosztów przewozu k ołowego 
obliczone j według punktu "Dostawa spirytusu" za
łącznika D do § 131. 

2. Za dostawy spirytusu, uskuteczniane za z.go
dą P. M. S. na życzenie prze dsiębiorcy gorz.elni, 
środkami gorzelni do miejsca przeznaczenia, je ż eli 
miej sce to jest położone dalej, niż n ajbliższa st.acja 
towarowa lub przystań, względnie dalej niż prz,ecięt
na odległość gorzeln i od n ajbliższ,ej towarowej stacji 
kolejowej lub pnzystani (§ 13l), P. M.. S. wypłacać bę
dzie gorzelni wynagrodz,enie równające się kosztom 
prz ewozu spiryt.usu koleją za dodatkową ilość kilo
metrów. 

§ 128. W przypadku niedostarczenia przesył
ki spirytusu p.rzez przedsiębiorcę gorzelni w oznaczo
nych zgóry przez P. M. S . terminach bez uprzedniego, 
p rzyna jmnie j 3-tygodniowego zawiadomienia P. M. 
S., jak również w przypadkach, kiedy spóźn;enie do
stawy na s tąpiło z winy przedsięb iorcy , wszelkie kosz
ty wynikłe dla P. M. S. z opóźnienia dostawy ponosi 
przedsiębiorc a. 

§ 129. Używane przez. prz,e dsiębiorcę gorzel
ni n aczy'1ia do pr z.ewożenia spirytusu mają być w do
brym stanie , zupełnie czys te i mogą być używane wy
ł ącznie do przewożen ia spirytusu. 

§ 130. 1. Zawartość alkoholu w surówce do
starczanej na kontyng,eint zakupu ma wynosić co naj-

mniej 90% objętościowych przy + 15° C. Zawartość 
łuzl i w surówce nie powinna prz,ekraczać 0,8 % 
w przeliczeniu na alkohol absolutny oraz surówka 
nie powinna posiadać niewłaściwego sobie smaku, za
pachu i barwy, tudzież nie powinna zawierać niewła
ściwych obcych domies zek. 

2. P. M. S. może odmówić odbioru surówki 
o mocy niższej" an.iżeli określona w ust. 1, lub odebrać 

,ją, potrąca j ąc: 

a} 2,5 % od ceny podstawowej z.a każdy braku
j ący siop i211 mocy poniże j 90 % do 85 % ob
Jętoś ciowych włącznie , 

b} 5 % ceny podstawowej za każdy dalszy bra
k\liący stopień poniże j 85 % objętościowych. 

§ 131. Obliczenie przeciętnej podstawowej ce
ny mon.oPolowej dla każdego województw.a (art . 34) 
odbywać się będ zie stosownie do zasad podanych 
w załączniku D. 

h) Gorzelnie przemysłowe, owocowe i pej~achowe. 
§ 132. 1. Gorzelnie przemysłowe (art. 38 ust. 

2) mogą być czyn.ne, o ile b~dą: a} przerabiały wszy
stek uzyskany przy produkcji spirytusu z melasu wy
war na węg:el wywarowy, b} zużywały w całości uzy
skany wywar przy produkcji spirytusu z innych su~ 
rowców jako- na wóz w gospodarstwach roln ych. Go
rzelnie przemysłowe, o których mowa wart. 33 ust. 4, 
mają uzysk any przy produkcji spirytusu z melasu wy
war zużywać bezpośrednio jako nawóz. 

2. Przekroczenie przep isów ust. 1 powoduje 
utratę prawa produkcji spirytusu (art. 39 ust. l). , 

§ 133. 1. Gorz,elnie drożdżowe mogą produ
kować spirytus w granicach n a jwyższych dopuszczal
nych , norm, wyznaczonych na okresy trzechletnie 
przez izby skarbowe. Normy na jwyższej produkcji 
ustala się w miesiącu sierpniu roku poprzedzającego 
dane trzec,hlecie na p odstawie przeciętnej rzeczywi
stej wydajności sp irytu su na 1 kg drożdży w o-stat
niem trze::hlec iu. 

2. Jeżeli gorzelnia drożdżowa nie była czynna 
w ostatnich k ampanjach przyjmuje się dane je'dnej 
z trzech poprzednich kampanij. 

3. Produkcja spirytusu w gorzeln iaoh drożdżo
wych ponad ustalone normy jest niedozwolona. 

§ 134. Gorzelnie drożdżowe mają posiadać 
specjalne pomieszczenia, w których odbywa się wy
rób i magazynowanie spirytusu. 

§ 135. Gorzelnie pejsachowe mogą produko
wać wyłącznie spirytus pejsachowy i o ile pędzą spi
Tytus z melasu mogą być czynne tylko pod warun
kiem prz,erabiania ca łej ilości uzysk anego wywaru na 
węgie l wywarowy. O ile t aka gorzelnia należy do 
właściciela gospodarstwa rolnego i posiada odpo
wiednie urządzenia do zgęszczania wywaru, może 
zużywać zgęs zczony wywar bezpośrednio jako nawóz 
we własnym majątku. 

c) Kontrola techniczno-naukowa. 

§ 136. 1. Gorz.elnie podlegają przymusowej 
bezpłatnej kontroli techniczno-naukowe j, przeprowa
dzanej przez organ wskazany przez Ministra Skarbu. 
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2. W 
wchodzą: 

zakres kontroli techniczno - naukowej 

A. 
a) 

nadzór techniczny na podstawie: 
dokonywanych analiz SUl'OWCÓW ora'z, spiry
tusu, 

b) konkoli dzienników przerobu, 
c} stałych obj azdów gorzelni prz,ez instruk

torów. 
B. ocena pracy gorzelni. 
3. Wyniki kontroli ujmowane będą w sprawo

zdania, sporządzane w 2 egzemplarzach, z których 
jeden przed\stawiany Ibędzie P. M. S., drugi zaś przed
siębiorcy gorzelni. 

§ 137. Organom, przeprowadza'jącym kontro
lę techniczno-naukową, przysługuje prawo pobiera
nia za pokwitowaniem dla celów kontroli prób spiry
tusu (surówki) w ilościach nieprzekracz,ających jed
norazowo 1 litra spirytusu; Boi ci te zapisuje się na 
,roz,chód w księ,gach magazynowych gorzelni. 

§ 138. Gorzelnie obowiązane są stosować się 
do ustalonego przez .Ministra Skarbu i ogłoszonego 
w dzienniku urzędowym "Monitor Polski" regulami
nu przeprowadz.ania kontroli technicz.no-naukowej. 
Kierownik gorzelni obowiązany jest prowadzić dzien
nik przerobu według wzoru ustalone20 we wspomnia
nym regulaminie. 

§ 139. Organa kontroli techniclZno - naukowej 
obowiązane są do przestrzegania ścislej poufnosci: 
w 2lakresi,e spraw, związanych z wykonaniem kon
tnoli w posz.cz.ególnych gorzelniach. 

3. Oczys.zczanie i odwadnianie spirytusu: 

§ 140. Księgowość i rachunkowość spirytusu 
monopolowego i niemonopolowego należy prowadzić 
Ył ,rektyfikacjach zupełnie niezależnie jedna od drugiej. 

§ 141. Rektyfikacj.a nie może mieć żadnego 
połączenia oraz w.spólnego podwórz,a z j.akimkolwiek 
bądź innym z.akładem wyrobu lub prz.erobu spirytusu. 
Na wyjątki od tego przepisu mogą uzyskać pozwolenie 
Ministra Skarbu tylko te rektyfikacje, które przed 
wej;ściem w życie' niniejszego rozporządzenia posiada-
ły połącz.enie z gorzelniami. _ 

§ 142. 'l. Sala aparatowa ma być oddzielona 
od innych pomieszczeń rektyfikacji i ma odpowiadać 
warunkom załącznika C punkt 2. W sali aparatowej 
mogą być ustawione tylko te aparaty i naczynia, które 
były. zgłoszone do sprawdzenia oraz te, na których 
ustawienie po sprawdzeniu otrzymano· zezwoI.enie izby 
skarbowej. 

2. Każda rektyfi'kacj.a ma posiadać oddzielny 
magazyn, a w nim niezbędną ilość zbio.rników do ma
i&azynowania surówki oraz wszelkich gatunków rek
It)'lfika tUi. 

§ 143. t. Rektyfikacja ma posiadać specjalne 
naczynia do z:bierania i mierzenia fuzli, otrzymywa
nych w czasie oczyszczania spirytusu (fuzlowniki). 

2. Fuzlownik jes,t to z.amknięty zbiornik meta
lowy, którego dna mają być prżyn itowane do ścian 
bocz.nych, albo też łączone na ,krezach, nadających się 
do urzędowego zahezpieczenia.. 

3. ,Pojemność fuzlownika ma być taka, aby móg ł 
pomieścić fuzle, otrzymane w danej rektyfikac ji co 
najmniej w ciągu jednego mies iąca. 

4. Fuzlow.nik ma posiadać: 
aj w bocznej ścianie przez całą swą wys okoś ć 

szkła wzierne, przez kt.óre możnaby dokład
nie widzieć oddzielne warstwy fuzli, 

b) skalę, zapomocą której można odczytywać 
ilość płynu w każdej warstwie. 

c) kurki w bocznej ści'aon ie obok szkieł wz,ier
nych w odległości od 15 do 25 cm jed'en od 
drugiego, służące do brania prób z każdej 
warstwy fuzli i 

d} w.łaz w górnem dnie z pokrywą, nadającą się 
do urzędowego zabezpieczenia, a także szt u
cer w dolnem dnie z kranem do opróżnienia 
fuzlownika. 

§, 144. W aparacie rek tyfikacyjnym ma ją być 
zabezpieczone urzędowo połączenia rurowe zbiorni
ków surówki oraz rektyfikatu II i III gatunku l ku
bem i sam kub z. jego włazami i sztucerami od pary 
wodnej, wody i spirytusu, oraz fuzlown ik i rura, od
prowadzająca fuzle z aparatu do luzlownika. 

§ 145. Poj.emniki pomocnicze do surówki i rek
ty.fikalu, odda wanY'ch na aparat oraz odbieralniki, słu
żąc,e do mierz'enia i przyjmowania różnych gatunków 
rektyfikatu, nie wymagają stałeg o zabezpieczenia, ma
ją być jednak do tego p.rzy.:;tosowane na przypadek. 
gdyby zabezpieczenie ich ,okaza ł o się niezbędn e . Od
nośne z.arządzenie może wydać urząd ska rbowy. 

§ 146. Do księgi magazynowej na przychód za
pisuje się spirytus dostarczony do rektyf ikacji z zew
nątrz, bądź w postaci surówki z gorzelni. bądź w pos.ta
ci źle oczys zczonego lub zan ieczyszczonego spirytusu 
(wypary z pańs twowych wytwórni wódek. konfiskaty 
i b. p,) . Rozchód stanowią wszelkie obroty tak we
wnętrzn,e, czyli ilości, wydane na aparat do oczy
szczani.a, j.ako też ilości surówki wydane na zewnątrz 
na specjalne z lecenie P. M, S. Na rozchód wpisuje się 
również wszelkie nadwyżki, stwierdzone przy wysył
kach spirytusu z rzktyfikacji. 

- § 147. 1.. Do księgi rektyfikacyjnej n a l eży za
pisywać wyłącznie codzienne obroity wewnętrzne, za
tem na przychód zap isuje się ilo ści surówki wz~ętej do 
oc~yszczania i zapisanej na rozchód podług rubryk 
kSięgi magazynu z surówką, jak również iloici rekty
fikatu niższych gatunków, wzięte do powtórnego oczy
szczania i zapis ~n e na rozchód w rubryk ach księgi ma
gazynu z rektyfikatem. 

2. Rozchód w tej księdze stanowią il ości wszel
kich gatunków rektyfikatu, otrzymywan e z apar atu 
rektyfikacyjnego. któr,e codziennie przenosi s i ę do 
księgi magazynu z rektyfikatem. 

3. Różnjc pomiędzy przychodem i rozchGdem 
księgi rektyfikacyjnej, stanowiących część strat apa
ratowych, nie z.apisuje s ię w tej księdze cod zienn ie, 
a dopiero po przeprowadzeniu miesięczn e j obrachun
.kowej rewizji i po ustaleniu il ości odpadków [wody 
iuzlowej},. Straty apa,ratowe ostatecznie ustalone za
pisuje się W rubryce 18 na ,rozchód. 
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§ 148. Do księgi magazynu z rektyfikatem na
leży zapisywać na przychód wszystkie produkty rek
tyfikowania, nie wyłączając eterów i przemytych już 
olejów fuzlowyoh (obról wewnętrzny) oraz dostarczo
ny do ,rektyfikacji dla magazynowania i ewentualnego 
oczyszczania rektyfikat wszelkich gatunków (obrót 
zewnętrzny) . Rozchód w tej księdze stanowią z jednej 
s.trony ilości spirytusu zwxócone na aparat do powtór
nego oczysz.czania (obrót wewnętrzny), z drugiej zaś 
strony - ilości rektyfikatu wszelkich gatunków i ole
jów fuzlowych, wydane z przedsiębiorstwa na zew
nątrz, oraz nadwyżki stwierdzone przy wysyłkach 
spirytusu z rektyfikac ji. 

§ 149. 1. W księdze rewizyjnej urzędnicy K. 
S. zapisują zapasy Sp:lry'tUSU, usl:alofllC! w każdym po
szczególnym zbiorniku magazynu rektyfikacji w dniu 
dokonania obrachunkowej rewizji przedsięhiorstwa. 

2. W księdze tej każdy zbiornik ma posiadać od
dzielne konto. Us.taloną przy rewizji pozostałość spi
rytusu w każdym zhiorniku należy zapisać, po~ając 
dokładnie il ość i temperaturę płynu oraz moc Jego, 
poórążenie alkoholomierza i temperaturę płynu 
w "'szklance; na podstawie tych danych oblicza się 
i wpisuje 'Ogólną ilość litrów alkoholu. 

§ 150. Rzeczywisty zapas spirytusu ustala się 
przez dodanie stwierdzonych ilości spirytusu wszel
kich gatunków w zbiornikach do ilości olejbw fuzlo
wych, określonych po opróżnieniufuzlownika, w myśl 
przepisów § 151. 

§ 151. 1. Przystępując do usŁal,enia ilości .fu
zli, otrzymanych z aparatu, należy prz,edewszystkleJ)l 
stwierdzić na mocy wskazań skali umieszczonej obok 
s'zkieł wziernych fuzlownlka (§ 143), jakie ilości pły
nu stanowią poszczególne warstwy fuzJi.. 

2. Po zapisaniu tych ilości należy zmierzyć moc 
płynu w każd~j ze wspomnianych v;rarst'Y', pa.siłkuj~c 
się alkoholomlerzem, termometrem I ta'bhcaml reduK
cyjnemi. Prbby do mierzenia mocy nateży pobierać 
przez próbne kraniki, staraj.ąc się nie ~s.trząsać. pły
nu, aby każda próba odpowladała danej warstwIe fu
zli. 

3. Na p odstawie powyższych danych należy 
ohliczyć zawartość fuzli każdej wars twy w litrach al
koholu, a po zsumowaniu otrzymuje się ogólną ilość 
fuzli w fuzlowniku. 

4. Następnie należy .przemyć fuzle w fuzlowni
ku, aby oddzielić czyste oleje fuzlowe. Otrzymane ole
je fuzlowe mają być dokładnie wymierzone i określo
ne w litrach alkoholu i zlane do beczek na przecho
wame. 

S. Różnica pomiędzy og.ólną, okre~loną w fuz.
łowniku ilością fuzli, a ilo ścią czystych ole jów fuzlo
wych, stanowi odpadek, czyli t. z.w. w?dę fuzlową, 
któ.rą zalicza się do ubytków rektyflkacYJnych. 

§ 152. L Pozostała po przemyciu fuzli woda 
fuzlowa może być użyta do r.ozdeńcz.ani,a surówki 
w kubi'e ,aparatu rektyfikacy jn!ego, lub ,też ma być 
zniszczona razem z rozczynem soli kuchenn:e j uży
tym do przemywania fuzli. 

2. Zarówno użycie wody fuzlowej d o rozcleti
czania surówki, j,ak i jej zniszczenie ma być dokonane 

w obecności dwóch urzędników K. S. O wynikach 
przemycia fuzli należy sporządzić protokół podług 
wzoru Nr. 35. 

§ 153. Olej e fuzlowe, otrzymane ze spirytusu 
n iemonopolowego , sta.illowi.ą własn.ość prywatną i mo
gą być wyprowadzone do wolnego obrotu b ez opłaty 
monopolowej, o ile odpowiada ją warunkom, podanym 
w załączniku E. 

§ 154. 1. Przedsiębiorca pGwinien przed r0'Z
poczęciem oczyszczan ia spirytusu złożyć właściwemu 
inspektorowi K. S. oznajmienie w dwóchegzemplij
rzach (wzór Nr. 41 ). 

2. W oznajmieniu powinien przedsiębiorca po
dać czas, prZf:Z j ab będz.i e trwało o'::zyszczanie, oraz 
ilość spirytusu wziętego do oczyszczania. 

3. Inspektor K. SI. zwraca jeden egzemplarz 
ozm.jmienia przecsiębiorcy, pośw;adczając, że nie 
znaj duj e przeszkód do rozpJ częcia ruchu, drugi zaś 
egzemplarz wysył.a izbie skarbowe j. Bez poiwiadcze
nia oznajmienia rektyfikacja nie może być urucho
n,io:1a. 

§ 155. O nisprzcwiclz:anych przerwach w ruchu 
rektyfikac ji przed~iębi()r ca powiIilen niezwłocznie za
wiadomić inspektora K. S. i wyjaśn,ić przyczyny 
prz.erwy w pra;;yoraz podac. pr zypuszczalny termin 
jej wznowienia . Wszelki.e przerwy w pracy inspektor: 
K. S.powinien zaznaczać na oz.najmieniu. 

§ 156. 1. Spirytus eksportowy, prz:echowywany 
w rektyfikac ji, do chwili wywozu zagranicę jest ob
ciążony opłatą monopolową w wysokości obowiązu
jącej c.eny spnedażnej spirytusu do wyrobu wódek 
gatunkowych. 

2. M inister Skarbu może zaż·ądać z.abezpiecze
nia opłaty monopolowej, ciążące j na eksportowym 
spirytusie, przechowywanym w rektyf ikacj~. 

3. Zabezpieczenie ma być złożone w sposób 
przewidziany w §§ 34 i 35. 

§ 1.57. Postanowienia ujęte w niniejszym dzia
le mają od.powiednie zastosowanie również do zakła
dów odwadni::t jących spirytus. 

4. Przerób spirytusu na wódki gatunkowe. 

§ 158. 1. Napoje sp irytusow.e, zawierające, 
oprócz alkoholu etylowego i wody, różne domieszki 
smakowe i aromatyczne, bądź pochodzenia roślinne
,go w postaci wyciągów z owoców, traw lub korzeni 
(esencyj) lub soków, bądź sztuczne domieszki aro
matyczne, aeweniualnie także barwniki lub cukier, 
uważa się z,a wódki Jtatunkowe. 

a Domieszki te maj ,ą znajdować sIę w wódkach 
gatunkowych w ihściach nadaj ących wódkom wyraź
ne właśc iwości smakowe. 

3. Za natur,alne wódki owocowe uw,aża, się talkie 
wódki, które są wyrabiane ze spirytusu, wypędzonego 
z owoców (z, cukru, zawarte.go wyłącznie w tych owo
cach) i nieocz.yszc.zonego zapomocą rektyfikowania. 

4. Za naturalne wódki zbożow·e uznaje się · takie 
w,ódki, które są wyrabiane ze spirytusu zbożowego 
nie,r,ektyfi.kowanei,o. 
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5. Nie zalicz,a się do wódek gatunkowych n apo
jów zawierających alkohol wytworzony przez, fermen
tację, bez, następne j destylacji, jak n p,. wina gronowe, 
owocowe, jagodowe i piwa. 

§ 159. L Wódki gatunkowe, z wyjątkiem wó
dek gatunkowych zbożowych i owocowych, wolno wy
rabiać tylko z rektyfikatu I gatunku lub też z rekty
fikatu podwójnie oczyszczonego, odpowiadającego 
wszelkim wymaganiom czystości i jakości. 

2. Do wyrobu wódek pejsachowych wolno uży
wać wyłącznie spirytusu pej sachowego melasowego 
albo owocowego. ' 

3. Zabrania się poddawać fermentacji spirytu
sowej owoce przeznacz,one do wyrobu odpowiednich 
wyciągów i soków, używanych do fabrykacji wódek 
gatunkowych. Fermentację taką można stosować tyl
ko w gorzelniach owocowych. 

§ 160. 1. Do słodzenia wódek gatunkowych 
wolno używać wyłącznie cukru buraczanego (sacha
roza). 

2. Zabrania się dodawania: 
a) środków zaostrzających działanie alkoholu, 
hl domieszek szkodliwych dla zdrowia. 
3. O stwierdzonych przekroczeniach ninie j sze

go paragraf UJ władze skarbowe zawiadamiają wła~ci
we władz,e admin.istracjiogólnej. 

§ 161. 1. Fabryki wódek gatunkowych mają 
zgłaszać swe wyroby P.1\1. S. Do zgłoszeń mają być 
doł.ączone próby wyrobów w ilości dwóch półlitro
wych butelek każdego gatunku. W zgłoszeniu należy 
podać moc, pojemność naczynia i składniki użyte do 
wyrobu. Z wyrobów tego samego gatunku, różniących 
się jedynie z,awartością alkoholu, obowiązkowi zgło
sZlenia do ,rejestracji podlega tylko jeden z tych wy
robów. 

2. Po zbadaniu wódek i stwierdzeniu, że odpo
wiadają one warunkom §§ 158 - 160 P. M. S. za
wiadamia przedsiębiorcę oraz właściwy urząd skar
bowy, pod jakim numerem dany rodzaj wódki został 
wciągnięty do rejestrUJ. Numer rejestru ma być uwi
doczniony na etykietach wyrobów, wydawanych do 
obrotu handlowego. 

3. P. 1\1. S. odmówi zarejestrowania wyrobów, 
nie odpowiadających wymogom §§ 158 - 160, zawia
damiając jednocześnie przedsi.ębiorcę o przyczynach 
niezarejestrowania ich. 

4. Zabrania się wydawać do obrotu handlowego 
wódki gatunkowe, których prbby nie były z,arejesiro
wane przez .P. M. S. 

§ 162. 1. Moc wódek ,gatunkowych nie może 
być mniejsz,a od 25 % oraz nie moż,e przewyższ,ać 45 % 
objętościowych, z wyjątkami przewidzianemi w § 174. 

2. Wbdki gatunkowe mogą być nalewane do na
czyń o pojemności 1, 0,75, 0,5, 0,25 i 0,10 litra. 

3. O ile traktaty handlowe zawarte z państwa
mi obcemi prz,ewidują dla niektórych rodzajów wyro
bów za~ranic.znych odmienną pojemność naczyń, wol
no 'krajowe wyroby wódczane tego samego rodzaju 
rozl,ewać również do naczyń o pojemności przewidzia
nej w traktatach handlowych dla wyrobów zagra
nicznych. 

4. Ustala się na stępu jące gra nice odchyleń mia
ry i mocy w nalanych i pr zeznaczonych do sprzedaży 
wyrobach wódczanych gatunkowych, w porównaniu 
z miarą i mocą , oznaczoncmi na etykietach: odchyle
nre miary - 1 % przy tempe1raturze płynu + 15° C, od
chylenie mocy 0,5 % alkoholu niezależnie od mo
cy wyrobu. 

§ 163. 1. Przeznaczone do obrotu handlowego 
naczynia, zawierające go.towe wyroby wódcza ne, mu
szą być zamknięte lak iem, bądź też nałożonemi na 
korek i zaopatrzonemi w odcisk pieczęci fabrycznej 
kapslami lub też w inny sposób, uz.nany przez Ministra 
Skarbu. 

2. Przy zamykaniu naczyń kapseliną wolno za
miast pi'ec,zęcowania nakładać na korekoelpowiednie 
naklejki papierowe, zanurzone następnie wr.az z 'szyj
kąbutelki w kapselinę . 

3. Każde naczynie z wyrobami wódczanemi na
leży zaopatrzyć w etykietę, na której ma być wymie
niona naz.wa i rodz.aj wyrobu, numer rejestru, iloić 
i moc wyrobu oraz nazwa i siedziba firmy. Na odwrot
nej stronie etykiety ma być oznaczona data rozlewu. 
Używane w tym celu etykiety nie mogą być podobne 
(co do rysunku, barwy i druku - łącznie) do ety
kiet używanych przez P. M. S. 

4. Zabrania s ię umieszczania na etykiecie nazw 
i oznaczeń, mogących wprowadzić kupującego w błąd 
co do jakości, pochodzenia, rodzaju i z,awarŁości wy
robu etykietą oznaczonego. 

§ 164. Wyroby wódczane pochodzenia zagra· 
nicznego, na lane do naczyń w krajowych fabrykach 
wódek gatunkowych, mogą być zaopa.trzone w kapsle 
i etykiety firm zagranicznych, o ile w fabryce poza 
przystosowaniem tych wyrobów do przepisów kra
jowych (rozcieńczanie do przepisanej mocy, nalanie 
do naczyń o przepisanej poj emności), nie dokonano 
żadnych dalszy ch zabiegów fabrykacyjnych. Wyroby 
takie mają posiadać wyraźny napis, umieszczony 
w sposób podany w § 163 ust. 3 z wyjątkiem znaku 
rej.esiracyjnego, wskazujący zagr,aniczne pochodze
nie wyrobu i krajową fabrykę, w której je nalano. 

§ 165. 1. Wyroby wódczane, których nazwa na: 
etykiecie wskazuje, iż są wyprodukowane ze specjal
nych gatunków spirytusu (żytniówka, śliwowica , wi
niak, rum, kon.iak i t. p .) nie mogą zawierać innych 
gatunków spirytusu prócz taki ego, jaki odpowiada ich 
nazwie. Jeżeli te gatunki wódek są sporządzane na 
spirytusie ziemniaczanym z dodaniem pewnej ilości 
spirytusu powyższych gatunków (przynajmniej jed
nak 10 %, zaś dla żytnióvvki - 40 96 ), 10 wódki te po
wi.nny być oznaczane na etykie,tach jako "mieszane". 
Inne wyroby wódczane mogą być wydawane z fabryki 
z z,aznaczeniem na etykiecie nazwy, ktÓl'aby w ż·ad
nym razie nie wprowadzała w błąd co do jakości 
i smaku wódki gatunkowej. 

2. Wyroby wyprodukowane przy użyciu sztucz
nych esencyj mają być oznaczone na etykiecie jako 
"sztuczne" lub "przygotowane na esencji sztucznej'". 

§ 166. 1. Fabryki wódek nie mogą mieć we
wnętrznego połączenia z innemi przedsiębiorstwami 
ani też z lokalami mieszkalnemi. 
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2. Niezależnie od przepisu ust. 1 terytorjum fa
bryki wódek wraz ze wszys,tk iemi zabudowaniami nie 
może mieć żadnego połączenia z zakładami wyrobu, 
oczyszczania, odwadniania, przerobu i sprzedaży spi
rytusu i napojów alkoholowych. O ile taka łączność 
istniej,e, te.rytorjum fabryki wódek wraz ze wszyst
kiemi zabudowaniami ma j ,ą być odgrodzone od tych 
zakładów szczelnym parkanem IUlb murem o wys,oko
~ci co najmniej 2 IID lub też murowanym budynk:.em, 
w 'którym okna mają być zaopatrzone w mocne kraty 
żelazne i w siatki, a siatki mają być przymocowane do 
kra:t okna i ~abezpi,eczone urz ędowemi plombami. 
Wj,azd do każdego poszczególnego zakładu ma być 
urządzony oddzielnie z ulicy lub z osobnego wspólne
go podwórza, posiadającego bramę wjaz.dową od uli
cy. Wspólne podwórze ma łączyć się przez. bramy 
z podwórzami poszczególnych zakładów., ,a nie może 
mieć bezpoiredniego połączenia z budynkami fabrycz
nemi. Tory kolejowe mogą prz'ednać teren poszcze
gólnych przedsiębiorstw, mają być jednak odgrodzone 
bramami, pozostającemi pod stałem zam'knięciem. Na 
terytorjum fabrycznem mogą znajdować ,się niemają
ce bezpośredniego połączenia z fabryką mieszkania 
właściciela i pracowników fabryki; wejście do tych 
mieszkań jednak ma znajdować się tylko na podwó
rzu fahrycznem. 

§ 167. 1. Fabryka wódek gatunkowych ma po
siadać następuj ~ce oddzielne pomieszczenia: 

a) do magazynowania czystego rektyfikatu oraz 
do wyrobu i magazynowania wóde'k gatunko
wyoh, jeszcze nie nalanych do butelek 
(w beczkach, kufach i .t. p.). W pomieszcze
niu tern mo,gą być również przygotowywane 
i przechowywane artykuły potrzebne do pro
dukcji (soki, 'esencje i fi. p.), jak również spi
rytus w ilości dziennego zapotrzebowania do 
przerobu, 

h) oddział rozlewni, czyli pomieszcz,enie, w kió
rem odbywa się nalew wódek do butelek, 
korkowanie i etykietowanie, 

cl skład do przechowywania, wódek nalanych 
do naczyń. W pomiesziczeniu tem mogą się 
znajdować jedynie wyroby już gotowe w po
staci przygotowanej do sprzedaży, rozmie
szczone na półkach według rodzajów, mocy 
i pojemności naczyń, w celu umożliwienia 
łatwego sprawdzenia zapasów. 

2. Zabrania się wykonywania w powyżej wska
zanych pomie.szcz.eniach jakichkolwiek innych prac 
fabrycznych, aniżeli te, do jakich odnośne pomie
~zczenie zostało przeznaczone. 

§ 168. Do produkcji destylatów używanych do 
wyrobu wódek gatunkowych oraz do oczysz,czania od
padków spirytusowych, otrzymywanych przy fabry
kacji wódek, przed siębiorcy mogą za zezwoleniem Mi
nistra Skarbu posiadać aparaty destylacyjne i rektyfi
kacyjne. Aparaty te mogą być używane tylko pod 
nadzorem urzędników K. S., z.aś na czas nieużywania 
mają być urzędowo zabezpieczone od możności ko
rzystania z n ich. 

§ 169. 1t. Fabryka wódek gatunkowych ma po
siadać: 

al zbiorniki lub beczki na rektyfikat, 
b) naczynia do przechowywania póHabrykalów, 

soków, morsów, nalewek i t. p., 
cl zbiorniki, beczki, kufy na 2otowe wyroby, 
d) odpowiednie filtry, 
2. Wymienione zbiorniki, naczynia i fil,try, po 

zgłoszeniu ich do urzędu skarbowego, mają być zmie
rzone i zare jestrowane w protokółach sprawdzenia. 
Przed dokommiem pomiaru naczynia te nie mogą być 
używane do przeohowywania płynów spirytusowych. 

3. Zbiorniki, kufy i większe naczynia, przezna
czone do prze·chowyw:ania spirytusu i wyrobów wód
czanych, mają być trwale ustawione i zaopatrzone 
w laski miernicze lub skale. 

§ 170. 1. Za zezwoleniem izby skarbowej fa
bryka wódek gatunkowyoh może posiadać w obrębie 
tej samej miejscowoi ci kilka oddziałów fabrykacyj
nych do wyrobu półfabrykatów, gotowych wyrobów 
i prz'echowywania surowców, niemniej jednak tylko 
w jednym z tych oddziałów może nalewać wódki do 
naczyń, z których wódki te wydaje do wolnego obrotu; 
za zezwoleniem Ministra Skarbu oddziały takie może 
posiadać fabryka i w innych miejscowościach. 

2. Przedsiębiorca, posiada j ący kilka niepołączo
nych z. sobą oddziałów fabrykacyjnych, może przesy
łać własne wyroby i pół,fabrykaty z jednego oddziału 
do drugiego. 

3. Na przesłane półfabrykaty i wyroby przed
siębiorca wypisuje świadectwa przewozowe, na mocy 
których wyroby lub półfabrykaty mają być z.aksięgo
wane w oddziale wysyłającym i otrzymujilcym. 

§ 171. L Fabryka wódek, wyrabiająca desty
laty owocowe, %inne, rumowe, arakowe i t.. p. może 
ods tępować te wyroby, jak również półfabrykaty in
nej fabryce wódek. 

2. Fabryki wód,ek mogą otrzymać od Ministra 
Skarbu zezwolenie na sprzedaż destylatów owoco
wych, winnych, rumowych, ar.akowydh i t.. p. również 
innym zakładom (fabrykomczeko,lady i cukrów, cu
kierniom i t. p.) do dalszego przerobu do celów spo
żywczych. 

3. W przypadkach przewidzianych w niniejszym 
paragrafie mają zastosowanie postanowienia § 225. 

§ 172. Zwmt do fahryki wó,clek s'Prze,danych 
wyrobów może się odbywać jedynie w następujący 
sposób: sprzedawca zgłasza zwrotną przesyłkę in
spektorowi K. S., który sprawdza ją, zabezpiecza 
urz·ędowo i sporządza z tej czynności odpowiedni pro
tokół w dwóch egzemplarzach, z kt.órych jeden za
trzymuje u siebie, drugi zaś przlesyła inspektorowi 
właściwemu dla miejsca odbioru przesyłki. Przesyłka 
zwrotna podlega urzędowemu przyjęciu w fabryce 
wódek, przyczem inspektor K. S. zapisuje ją na przy
chód w księdz,e obrachunkowej w rubrykach 10 - 17, 
protokół zaś wręcza przedsiębiorcy fabryki wódek 00-

lem dołączenia do dokumentów przychodowych. 

§ 173. Fa'bryki wódek gaŁunkowychmogą wpro
wadzać do obrotu własne wyroby i wyroby, o których 
mowa w § 164, tylko w naczyniach zamkniętych za po
średJ::tidwem uprawnionych sprzedawców hurtowych 
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i detalicznych, z wyjąthm i przewidziancmi w § 171 
ust. 2. 

§ 174. I. Produkc ja wyrobów pejsachowych 
(nalew spirytusu i wyrób wódek} może odbywać się 
tylko w fabrykach wód ek. znajdującycn się przy go 
rzelniach pej sachowyc h. Wyjątki od tej zasady dopu
szczal ne są za zezwoleniem Mir:isrra Ska rbu. P oda
nie o zwolnienie spirytusu pejsachowego do produkcji 
(art. 41J należy skladae w P. M. S. 

2. Spirytus pejsachmvy owo=owy ( ś l i wow icaJ 
może być nalewany do bu telek tylko o naŁura l n e f mo
cy spirytusu, otrzym:weg'J z araratu od j)«dowego, bez 
prawa rozciellczania i m;esz:ln::l. z inr.cmi galunkami 
spirytusu. Zakaz ten nie dot yczy wódek pe jsacho
wyeh o mocy do 45 7~ . 

§ 175. Nalew przechowywanie wyrob ów 
pejsachowych ma się odbywać z za:::howaniem prze
pisów obowiązujących fabl'y~i wódek, a nadto : 

aj nalew wyrobów pejsachowych nie może się 
odbywać równoc z eśnie z na lewem innych 
wódek ,gatunkowych, 

bJ wyroby pej s:!.chowe nuj~ być przec howywa
ne zupeł n ie oddzielnie od innych wódek ga
tunkowych, 

ej fabryki uprawn;one do nalewu wyrobów pej
sachowych mają prowadz i ć o:sobną ks ięgę 
obrachunkową tyc_h wyrobów, pod ług: wzoru 
ustalonego dla wódek gatunkowych, 

d) na etykietach naczyń z wyrobami pejsach; 
wemi m:!. być umieszczony napis "wyrób pej
sachowy" , niezależnie od innych napisów, 
p rzewidzianych w § 163, 

el o rozpoczęciu i ukończeniu nalewu wyrobów 
pe jsachowych upra\',rnion e do tego fabryki 
wódek mają zawi"damiać inspektora K. S. 

5. Przerób spirytusu na cele niekonsumcyjae. 

a) Skażanie, zezwolEnia na zakup spirytusu i kontrola 
jego zuży.cia . 

§ 176. I. Spirylus przezn aczon y do dalszego 
przerobu wz,ględnie do bezpoś redniegG użycia na cele 
niekonsumcyjne (art. 27 J wyda je s : ę w stanie : 

aj skażonym ogólnemi ś ro dka mi, 
bl skażonym szczególnemi środkami, 
ej w sŁanie nieskażonym . 

2. Skażan:e spirytus u ma na celu doprGwadzenie 
~o do stanu, w którym nie nadawałby się do spożycia. 
Spirytus skaża s i ę przez dodawanie domieszek zmie
niających smak, zapach i ewentu!l.ln je zabarwien ie 
spirytus'u, lecz nie zmieniających jego isto tnych wb
iciwości. 

3. Skażanie zapomocą środl{ów ogólnych ma być 
stosowane we wszystk:ch przyp:!.dkach, gdy spirytus 
w ten sposób skażony m:!. być użyty do oświe t l en ia, 
ogrzewan ia, napędu i t. p. Gdy rodzaj zastosowania 
spiry.tusu nie pozwala na skażenie środkami ogólne
mi, wówczas ma zastosowanie skażenie środkiem 
szczególnym. 

§ 177. Skażan ie spirytusu do przerobu na ocet 
odbywa. się w octo.wni.. Spirylus dla potrzeb własnych 

gospodarstw gorzelniczych (ar t. 47J skaża się w ~o
rzelni , we wszystk ich innyc!t przypadkach skażan i ~ 
spirytusu odbywa się w miejscu odbioru. Na wyj ątki 
od tego postanowienia może zezwolić izba skarbowa. 

fi 178. 1. Ogól ne ś rodki ska żające orl'l.z; środk 
skażające dl a mieszanck napędowych [samo.:bodo 
wych i traktorowych ], dostarcza .p. M. S. za cpła L: 
usta loną przez s:ebie do miejsc skażania bą dż w po
staci gotowe j mieszaniny, bądi też jako jej poszc ze
gólne czę~ci składowej środki te przcsylane są pod 
urz:;;dowem 7.3.bezpi_cc7.cniem i za świadectwem prze 
wozewem. 

2. Szczcgó!nyc.h śroGtków skażających dostar
czają z·a in-berewwc:r!;e ~rzeds.iębiorstwa j . w razie na
,bycia. ich w handlu ś·rodki te mają być pJk'ry te ra
-chunkil:!r.I (fakturą,). Środki szczcgóln'!go skażan.i3. 
mogą być użyte d.o skażania dopiero po u~ti: edniem 
zbadaniu ich i zakwalifikowa niu prz.ez P. M. S. 

3. Recepty skażania spirytusu za pomocą szcze
gólnych środków, jak rów.nież 5kła d tych środków 
i normy i1:;)śc:owe p"óbek podane są w za:łącznikach 
F i G; warun'ki, jakim mają odpowiadać szczzgóllle 
środki skażaj .ące oraz sposób ich badani a, ust ala 
P. M. S. 

§ 179. I. Skażanie spirytusu m:t się odbywać 
pod nad zo rem urzędników skarbowych. 

2. O zamierzonem skażeniu prz.ed siębio rs two ma 
zawczasu zawiadomić właśc iwego inspektora K. S. 

3. Urzędnicy', w obecności których dokona no 
ska-żenia, prowadzą ewidencję wziętych do skażenia 
środków i zabezpieczają za· każdym ,razem pozosta
łość środka skażającego urzędowe m zamknięciem. 

4. J eżeli urzędowe zabezpieczen ie nacz yn ia ze 
zbadanym już środkiem skażającym okazało się na
ruszone, lub też dostęp do wnętrza naczynia by ł mo
żl iwy -bez naruszenia zabezpieczenia - należy pobrać 
ponow.nie dwie próby tego środka skażającego i prze
słać je do chemicznego zbadania. 

5. Skażać jednorazowo można nie mniej niż 
2 hl alkohol·u łącznie. Urząd skarbowy może jednak 
w uzasadnionych przypadkach zezwol ić na wyjątki. 

6. Skażanie jest skończone , gdy środek skaża 
jący rozpuścił się całkowicie w spirytusie względ 
nie utworzył emulsję i otrzymany roztwór został 
starannie wymieszany. 

7. O dokonanem skażeniu spirylusu urzędnicy 
skarbowi sporządzają pt"otokół w0dłuR wzorów 
Nr . 36lnb 37. W prot.okóle zaznacza się iloś ci i ro 
dzaj środl~ów skażających. Hość skażonego spirytu
su zapisuje się na przychód do ksiąg kontrolnych 
według wzoru Nr. 8, j eżel i spirytus był skażony ogól
nym środkiem ska żającym i wedlu}! wzoru Nr~ 9, 
jeż eli sbżania dokonano szczególne mi środkami. 
W protokóle skażania spirytusu środkiem szczegól
nym zaznacza się również wskazanie alkoholomie
rza i temperaturę otrzymanej m ieszaniny, nie'zależ
nie od wskazan,ia mocy wziętego do skażenia spi~ 
rytusu . 

8. W każdym przypadku dokonania skażenia 
urzędnicy skarbowi biorą próbę do naczynia o po
jemnośc i przynajmnie j 1 litra. Po urzędowem zabez 
pieczeniu tego naczynia pieczęc.ią urzędową i przed
siębiorcyoraz o.z.naczeniu e.tyk i.eta" ooręc.za się próbę 



1708 Dziennik Ustaw. Poz. 746. Nr. 88. 

przedsiębiorcy, który pOWLmen ją prz.echowywać w 
ciągu trzech miesięcy, hcząc od dnia dokonania ska
żenia. Po tym okresie czasu prz,edsiębiorca może 
próbę użyć do celu, do którego spirytus był prze
znaczony. 

9 . Przy skaże,niu ilości mniejszej niż 200 li
trów, próba pobierana wynosi 1/200 część skażone
go płynu, nie mnLej jednak niż pół litra. 

§ 180. 1. Zezwolenia na 'zakup spirytusu na 
Qele illiekonsumcyjne OTaz na zakup spirytusu na cele 
ekspor tolwe wydaje: 

a) ur:ząd skarbowy - Illa spirytus nie skażony, 
w którego cenie mie'ści się opłata monopo
lowa nie mniejsza aniżeli opłata ustalona 
na spirytus kO'llSumcyjny, 

b) izba s'karbowa - na spirytus skażony sz·cz,e
gólnemL środkam~, 

e) Minlis'ter Skarbu - na spirytus skażony, 
zapomocą innych niewymienionych w za
łączniku F środków skażających, oraz 
w wyjątkowych przypadkach na spirytus 
illleskażonlY po cenie, w której Illie mie'ś ci się 
opłata ustalona na spirytus konsumcyjny, 
tudzież na zakup spirytusu eksportowego, 
przeznaczone,go na wywóz lub na przerób 
na. a rtykuły' przeznaczone do wywozu za-
granicę. . 

2. Zwolnienie spi.rytusu do zużycia w stanie 
skażonym w majątkach połącz.ol1ychz gorzelniami 
rolniczemil na cele napędu, oświetlenia i ogrzewa
nia uskutec.znia P. M. S. na skubek opinji urz,ędu 
skarbowego. 

3. Na zakup spirytusu, przeznaczonego do 
'Przerobu na artykuły spożywcze oraz do wzmac
niania lub konserwac.ji napojów winnych i soków, 
wydają zezwolenia urzędy skarbowe. 

§ 181. 1. Przedsiębiorca zamierzający zaku
pić &pirytus na cele niekonsuilllcyjne powinien zło
żyć podanie w urzędzie skarbowym zodpowiedl1iern 
uzasadnieni em iIości żądanego spirytusu, podać 
:środek skażenia, wymienić produkt jaki zamierza 
wyrabiać i sposób technicznego postępowania przy 
j,eg·o wyrobie, .ora:z p,rzybliioną ilość surowca nie
zbędną do wyprodukowania jednostki wyrobu, miej
sce w którem zamierza skażać spirytus, oraz. miej
sce przechowywania spirytusu skażone .go, jak rów
nież IPobranego lecz jeszcze nieskażonego. Przy za
kupiie spi'rytusu pc c·enach nirż.szych od ,ceny na wódki 
gatunJkowe do wyrobu środków leczIniczych n.ależy do
ł.ączyć pon.adto orz,ecz,enJie Minis terstwa Opi'eki Spo
łeczluej, stwierd.zające do jakiej grupy preparatów 
.d;a.ny środek należy oraz. normę zużycia spirytusu na 
j rednostkę 'wyrdbu. Jeże!li w przebire;gu f,abrykacji od
zyskuj.e s ,ię zpowrot,em część spirytusu, należy również 
/podać jaki ,jest przybliżony procCintowy stosunek 
otrzymywanego zpowrotem spirytusu do całej ilości 
spirYltusu, wziętego do pr.z,embu. 

2. W celu uzyskania zwolnienia spirytusu na 
cele własnego gospodarstwa (§ 180 ust. 2) przedsię
!biorca gorzelni rolniczej [lowlpien złożyć do P. M. S. 

za pośrednictwem urzędu skarbowego podanie, 
wskazując ilość spirytusu, i uzasadniając ją posia
damemi silnikami napędowemi lub narzędziami 
oświetleniowemi i ogrzewalnemi (samochody, trak
tory, lampy, piece i t. p.). Spirytus ten ulega skaże
niu środkiem skażającym prz,ewidzianym w z,ałączni
ku F. 

§ 182. Zezwolenia, o których mowa w § 180 
wvdaie się z ważnością do końca danego roku obra
chunkowego. 

§ 183. 1. W przYipadkach przewidzianych 
IW art. 49 ust. 3 pobiera się należność w wysokości 
['óżnicy pomiędzy ohowiązując,ą ceną spirytusu dla: 
celów, do których faktyczn.ie spirytus zużyto, a ceną 
zapłaconą. ' ' 

2. W przypadkach, gdy spirytus nie !Zrostał zu'" 
żyty do celu, na jaki był wydany, a przeprowadzone 
dochodzenia nie wykażą do jakiego celu został on 
zużyty - pobiera się należność według obowią,zu

'jącej ceny za spirytus do wyrobu wódek gatunko
wych (ant. 49 ust. 3) i niezal.eżniie ,od tego pociąga się 
winnych do odpowiedzialności karneij skarbowej. 

§ 184. 1. Pr.zed pobrani,em przydzi<el.onego 
spirytusu, w przypadkach, gdy spirytus ma być ska
jŹony nie w miejscu jego poboru, przedsiębiorca, po'"' 
hierają:cy spirytus jest ohowi,ązany zabezpieczyć na
leżność monopolową w wysoko,ści różnicy pomię
dzy ceną wyznaczoną na spirytus do wyrobu wó
dek ga tunkowych, a ceną nabywanego spirytusu.. 
Zabezpieczenie to ma być złożone w sposób prze
pisany w §§ 34 i 35. 

2. Złożone przez przedsiębiorcę zabezpiecze
nie będzie zwrócone dopiero po przedłożeniu pro
tokółu o dokonanem skażeniu oraz po uiszczeniu 
,opłaty za ewentualne nadmierne ubytki drogowe 
spirytusu. 

3. Minister Skarbu może w wyjątkowych' 
;przypadkach zezwolić na odstąpienie 'od żądania 
zabezpieczenia, jak również na odmienne reguLowa
nie wysokości i formy zabezpieczenia. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie 
dotyczą przypadków przewidzianych w § 180 ust. 2. 

5,. Władza wydającazezwole,nia na zakup' 
spirytusu (§ 180) może żądać zabezpieczenia należ .. 
ności monop,ołowych od zakładów przerobu spiry
tusu w wys'okości, jaką uzna za stosowną, jednak 
nie większej od różnicy pomiędzy ceną spirytusu na 
wódki gatunkowe, a ceną z.31płaconą przez .dany za

'kład przer.obu, przyjmuj ąc przeciętne zapasy spiry
tusu w stanie nieprzero.bionym. 

§ 185. Przerób spirytusu ma się odbywać ści", 
śle według opis,u technicznego postępowania zgło", 
szonego przez przedsiębiorstwo. 

§ 186. 1. Zabrania się: 

a) wydzielać spirytus z ogólnej masy skażo
nego spirytusu lub z wyrobów zawierają
cych spirytus, przyczem przepis ten nie 



Nr. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 1709 
- - - -------_._ ------ ._._ -_.--- - ---- -

dotyczy przypadków przewidzianych w 
§ 187, 

b) wydzielać całkowic i e lUb czę śc i owo ze 
skażonego spirytusu środek skażający lub 
dodawać do skażonego spirytusu środki 
mogące zmniejszyć działanie środka ska
żającego pod wz,glęciem. smaku, zapachu 
luh zabarwienia, 

c) ułatwiać innym osobom c ałkowit e lub c z ę 
śdowe odkażanie spirytusu , 

d) przechowywać, używać hlh ułatwi a ć in
nym osobom używanie lub przechowywa
ni'e spirytusu skażonego do innych c.elów, 
niż te do jakich został wyd ;:ll1Y. 

2. Powyższy zakaz w dosłownem jego b rzmie
niu ma być wywieszony w mie j ~cu w idocznem we 
ws,ZI)'stkich prz.eclsiębiors twach, prz e r abi ających spi
rytus skażony. 

§ 187. 1. Powrotnie otrzymywany spirytus 
wZ'l!lędnie odpadki ·od fab r ykacji z.awierające spi
rytus, mogą byc używ.an.e jedynie do tego samego 
celu, do jakiego spirytus pienvotnie był wydan y, 
wZlględnie do wyrobu artykułów należących do tej 
samej grupy oennikowej. Odpadki mogq być zniszczo
ne tylko w obecności 2 urzędników K. S. 

2. Powrotnie otrzymany spiryt us ma być p rzed 
'wydaniem go z magazynu do przerobu skażony 
w ten sam sposób, jak prz.ed p ier'Wszem użyc iem 
względnie 'odpowie dnio do przeznaczenia (usL 1) , 

3, S,pirytus, otrzymywany p owTot n ie w tok.u 
fabrykacji należy zapisywać n a przychód do ksiąg 
kontrolnych danego prze d siębio rstwa na mocy spo
.rządzonych przez K. s,. protokółó w, slw iudzają
eych ilość otrzymanego spir yt usu oraz ·dok olHl}:e 
skażenia. 

§ 188. 1. Spirytus skażony, jak również i czy
sty, przeznaczony do skażenia lub przerobu V·l st a .. 
lnie nieskażonym na inna wyroby, należy p rZEcho
wywać w miejscu zgłoszon em urzędowi skarbow e
!mu i uznanem przez ten urząd za odp ov"ied ni.z , Od 
'Obowiązku t e,go w olne są aptek i, s;~.pi blc , z akłady 
Isanitarne, zakł ady naukow e i dcświadczal nc . 

2. Spirytus ni'eskażony m a być prze chowywa
ny pod urzędowem zamknięcicrn , Ur;: ąd .skarb Dw y 
może zarzą.dzić przechow yw anie sp:ry t usu skażo 
nego szcz.ególnem i środkaTni pod urzę cbwcn1 za 
mknięciem i wydaw anie tego spIrytusu do prze 
robu po uprzedniem do dafk ovl cm skażen iu w mie j
scu przerobu .w ob2cnośc i K, S , zapomoc ą środków 
wchodzących w skład produkovianego artykułu , 
'O dokonaniu dodatkowe<1 ') skaż en ia nal e;~ y s.p orzą 
'dzić odpowiedni protakół. 

3. Naczynia przezna czone d o p r zechowywa
Inia spirytusu mają być w y ta rowan e wz :J, l ę dnie wy
mierzone płynem w myśl orze p·isóvv § 57, 

4. Gdy w przed ~; i ębi()rstwie przechowuj e się 
ispirytus, skażony różncm i ś r o dka mi, n3 1ei y u"ili
docznić na każdem n aczyniu, jakim środk iem ska
żony był spirytus w niem za,'rarty, 

§ 189. 1. Urzęd nic-r K. S , pobierają w obcc
no.ści przesiębiorcy ;p róby .~zc z ,~.gólnych śro·dków 
ska,żających celem od esł all1.ia ich do chem:cznego 
badania, Do badania należy pobierać po dwie próby 

'ĄT .i l ościach podanych w z ał.ączniku G. Na żądanie 
pracown i, k tóra p r zeprowa dz a b ad anie, przedsię
b iorca powin ~ en do s brczyć środek skażający w wy
magan ej wię ksz e j ilośc i. P rz ed p obraniem prób na
leży środek ,skażaiacy dokładn i e wymieszać, tak 
ażeby przesła'l1 :l do b adania próba odpowiadała ści
ś lc skład owi c a łego zapasu środka skażającego. 
Prz ecl s iębi.or c a ni e może mieć wpływu na sposób 
czerpa nia p rób , Naczynia z p róha1'1; (butelki, słoje, 
rpuszki, t or eb k i i t. p,) ndeży z abezpieczać plombą 
lub piec zęcią urzędową or az przedsi ęb i'orcy, zaopa
trywać w kartk i. z napis'ami o znacz aj ą cemi rodzaj 
i il ość ś ro d,ka skażaj ąoe.go , k tórego próbę pobrano, 
lo r a z wymi eni ać znald zabezpie czeIi urzędowych, 
'nało.io nych na n'aczyn ia lub opakowania z próbami. 
O p obraniu p rób należy sporządz ić krótki proto
k ól w .d\vóch egzemp larza ch, .Jeden egzemplarz 
Iprotokó łu dołącza się do prób wysłanych do bada
nia , a d rugi p ozost awia się pr zy ks iędze kontrolnej 
przedsiębiors twa, Po pobra niu próby' urzędnicy 
K. S. na kła da ją urzędowe zabezpieczenia na cały 
zapas środka skażającego. 

2. Urzędowe zab ezp:cczenie p ozostaje na na
cz ynIach przez cały czas b ada nia prób; po otrzy
m aniu dodatni ch wynik ów badania , zab ezpieczenie 
ufzę do'NC mo że być zdj ę te, lecz tylko w obecności 
ur z ędn ika K, S, i ma b y!'; p onownie nakładane aż do 
ch wili zużycia c ałego za pas u ś r o dka skażającego· . 

, § :1.90. 1. P. M , S. b ada jedną z nadesłanych 
'p rób , drugą ZHŚ p rZechowuj e u ,sieb ie przez okres 
'P ółr o czny:. P o t ym okre sie przedsięb iorc a może 
w ciągu n ash;pnych t rz,ech mie s i ęcy otrzymać zpo
:wro t em pozosta j ą c e na przechowaniu próby. Po 
'Upływie t eg o okrc:cm czas u .p rób y ulegają znis.zcze-
,ulU . . 

2. p, M, S, stw ierdza wyn ik b a danb przez 
wyst avlle nie zaświad czenia (wyn iku analizy), któ
r e p;~zesyla ur'Z~ dnikom pohicr :lją cym próbę. Za
świad c zenie to razem z pro tokół em p obrania od
no ś!1Ych prób stanowi zał ączn ik do księgi kon
trolne j, 

, § 191. Przed s i ębiorca po nos i koszty przesył
k i i chcmi czr. .~ go b a clani9. 1HÓb szc zególnych środ
ków skuiaj"lcych. l'.Jależnoś ć p rzypadaj ącą za doko
n anie b a d;:\l~ chemicznych, p ovvin ien przedsiębiorca 
wpła c ić n a rachunek P . Nt S . 

§ 192. Każde przeds i ębiorstwo, prze rabiające 
,s 1? irytu s ni e.s.1~3 i:ony .lub skażony Sz? z: gólny~ śro~
'ben: , ob o '\'iTE1Z a;Jlf~ Jest przedstaw, <,-c na ządaUle 
wł a dz sk:ub ovvych\\fszystk :e rachunki i fak tury na 
sprzeda n e wyrc.by ze sp0rytus u, 

§ 193. Do przeprowadzani a h ada ll. związa
nych z catol;: ~ztcdh:m p rzerobu spiry tusu (wydaj
no ś ć, zaniki, po w rotny spi rvlus , ska żanie i t. p ,) 
Image; 1y(~ dd!;? ~o wani p rzez Minls Łn Skarbu urzęd
nicy F: NI, S , d~~ Gdr;(\ ~nyc;h pr z 8C1s j ęb; orsh~ prze ro
bu spn ytustt, U rzę c~nd'.: ()m t ym prz ysłUR1JF~ p ra wo 
wglądu 'He wszy.s tk ie szc zc ,;Zóły , GotYCZąC 2 przero
bu spiry tus<u . 

§ 194. 1, Zakłady p r zerobu spiryl usu, prze
rabiające sp.iryi:us f o różnyr:h cenac11, n ie mogą mieć 
między sobą żadnego pcłączc nia oraz nie mogą 
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miee wewnętrznego połą czenia z innemi zakładami 
przemysłowemi lub handlowemi oraz z pomieszcze
niami mieszkalnemi. Na wyjątki od tego przepisu 
może zezwolić Mini.st er Skarbu. 

2. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo przerabia 
spirytus nabyty po różnych cenach, wtedy poszcze
,gólne oddziały przedsiębiorstwa przerabiające taki 
spirytus, nie mogą mieć między sobą wewnętrznego 
połączenia. Na wyjątki od tego przepisu może ze
zwoHć izba skarbowa. 

3. Do wytwórni et.eru oraz politury i lakie
.rów mają nadto zastosowanie przepisy §§ 197 i 202. 

b) Wyroby perfumeryjne i kosmetyczne. 
§ 195. 1. Moc wyrobów pedumeryjno - ko

smetycznych płynnych, wyrobionych przy użyciu 
.spirytusu nie może być niższa od 60 %, a wód )ry
IZjerskich - najmniej 45 96. 

2. Wyroby mogą być wypuszczone z wy twór
nł do wolne·go obrotu tylko w sianie zupełnie wy
końc.zonym w naczyniach zamkniętych w sposób 
iW handlu ,przyjęty. 

3. Na każdem opakowaniu wyrobów, wypw
szczanych do obrotu handlowego ma być wyraźni.e 
i czytelnie oznaczona firma wytwórni i jej siedziba, 
.zaś na naczyniach o pojemności od 1 kg także moc 
,spirytusu i waga netto płynu , przyczem dopuszczal
na różnica mocy nie może przekraczać 2% alko
holu. 

§ 196. 1. Rozlew wody kolońskiej i t. p. wy
robów ze spirytusu, poza wytwórnią może odbywać 
się tylko na podstawie zezwolenia izby skarbowej. 
Przedsiębiorstwa trudniące !się rozlewem, podlega
ją kontroli skarbowej narówni z wytwórniami. 
Rozlewnie takie mają stanowić zupełnie samoistne 
zakłady i nie moga mieć :po!ączenia z innemi przed
,siębiorstwami ma,gazynuiąc e mi, rozlewającemi lub 
przerabiającemi spirytus, względnie wyroby spiry
tu.sowe i przed uruchomieniem mają być zgłoszone 
właściwemu urzędowi skarbowemu, celem urzędo
'wego sprawdzenia (weryfikacj i). Do zgłoszenia na
leży dołączyć wykaz przyrz ądów i .n a czyń oraz po
'dać ich wymiary i przeznaczenie. \Y./ zakładach ta
kich wolno rozlewać wyroby perfumeryjno-ko.sme
tyczne., spr·owadzone w stanie zupeł,ni.e wykońc~o
nym z wytwórni, bez zmieniania w jakikolwiek spo
,sób składu i mocy tych wyrobów. Rozlewnie muszą 
/posiadać niezbędne legalizowane lub uw.ierzytelnio~ 
ne narzędzia miernicze i przyrządy dla badania iloś
-ci :płynu i mocy rozlewanych wyrobów, ora z pro
wac.fzić księgę kontrolną wedłu~ wzoru Nr. 22, ąwi,
daczniając w niej obroty wyrobami .sprowadzonemi 
z wytJwórni, nalanemi do swoich naczyń i wypu
szcżonemi z rozl,ewni, tudzież księgę odbiorców 
~(wzór Nr. 23). 

2. Apteki, składy apteczne (drogerie) i .skła
'dy perfumeryjne mogą wyroby perfumeryjno - ko
'smetyczne, nabyte w wytwórniach lub rozlewniach 
sprzedawać, bądź w naczyniach zamkniętych (butel
kach i t. p .) bądź po otwarciu tych naczyń, na w.a~ę 
(lo naczyń odbiorców. 

cl Politury i lakiery spirytusowe. 
§ 197. Wytwórnie politury i lakierów mają 

'Posiadać: 

a) nadający się do urzędowego zamknięcia 
skład do przechowywania .spirytu.su, 

bl oddział produkcji. 

§ 198. PoHury spirytusowe mają zawieraĆ 
co najmn.iej 10 % wagowych szelaku naturalnego lub 
sztucznego. Lakiery spirytusowe mają zawierać co. 
najmniej 10 % wagowych substancyj żywicznych lub 
,kopali. Przepisy badania tych wyrobów na zawar'< 
tość substancyj żywicznych podane \Są w załączni .. 
ku H. ., 

§ 199. Sprzedaż politury i lakierów spiryŁu-' 
sowych mOże się odbywać: 

a) luzem z wytwórni - zakła-dom względnie 
osobom posiadającym upoważnienie in
spektora K. S. właściwe.go dla miejsca zu
życia towaru na taki zakup politury i la~ 
kieru; zezwolenie to może być w ka,żdej 
chwili cJfnięte przez urząd skarbowy, 

b) z wytwórni, rozlewni i mi'ejsc sprzedaży -. 
w bute lkach o pojemności najwyżej 1 litra, 
zamknię tych pieczęcią fabryczną oraz za~ 
opatrzonych w etykietę zawierającą nazwę 
i si edzibę wytwórni, wa~ę netto płynu 
w .na:cZjyniu, rodza j wyrobu, zawarto,€·ć 
substancyj żywicznych i ewentualnie na" 
zwę rozlewni. 

. § 200. 1. Rozlew politury i lakieru poza wy .. 
twórnią może się odbywać tylko z zachowaniem 
przepisów §§ 196 i 199 za zgłoszeniem, które nale
lży składać urzędowi .skarbowemu na 14 dni przed 
rozpoczęciem rozlewu. Urząd skarbowy odmówi: 
1Jotwierdzenia zgło:szenia lub cofnie wydane po
.twierdzenie os:>bom prawomocnie skazanym, 
względnie przeciw którym wszczęto postępowanie 
o nadużycia na szkodę Skarbu Państwa. 

2. O i12 przeszkody z ust. 1 nie zachodzą, 
urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie i zwraca je 
>aprzedawcy do przechowania dla ce.lów. kontrol~ 
nych. 

§ 201. Do wyrobu lakieru l politury wydaje' 
się zasadniczo tylko poślednie gatunki spirytusu 
)(lII gatunki), o ile mają być wydane inne gatunki(. 
ma to być zaznaczone na zezwoleniu. 

dl Ete:r etylowy. 
§ 202. Każda wytwórnia eteru etylowego ma 

posiadać: 
a) pomieszczenie aparatowe, 
b) nadający się do urzędowego zamknięcia 

magazyn do przechowywania spirytusu 
zwykłego 1 powrotnego, 

c) nadający się do ,urzędowego zamknięcia 
magazyn do przechowywania gotowe.go 

I eteru. 

§ 203. 1. Rury odprowadzają.ce parę i płyny 
eterowe i spirytusowe mają być urzędowo za.bez· 
!pieczone. 

2. Pow,rolny spirytus' i 'eter maj,ą być zlewane 
tylko do prz epis.owo wymierzonych i urzędowo z.a" 
bezpieczonych zbiorników. 

§ 204. Normy zużycia spirytusu (art. 49 
:ust. 1) ustala Minister Skarbu, jako przeciętne 
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roczne normy indywidualne dla poszczególnych 
wytwórni eteru, przyczem norma zużycia spirytu
su na 1 kg eteru nie może być większa od 1,90 li
tra alkoholu. 

§ 205. Wywóz eteru może .się odbyw ać tylko 
rW obecności urzędnika stałe.go. nadzoru., 

e) Est'ry etylowe. 
. § 206. Estry etylowe w rozumieniu mmeJsze
go rozpo.rządz.enia mają zawierać w gotowym stanie 
,oajwyżej 10 % objętościowych alkoholu niezwiąza
nego. Wyrób estrów o zawartości alkoholu ponad 
1{)% wymaga specjalnego zezwolenia l\linistra Skar
bu. Ilość niezwiązanego alkoholu w mrówczanie 
etyl,owym może być większa, lecz wtedy produkt 
ma posiadać równoważną ilość kwasu mrówkowe
go; powstałego wskutek roz.kładu estru oraz nie
mnirej niż 50 9.6 wagowo estru. Przepis badania estrów 
naJ zawartość alkoholu podany jest w załączniku I. 

f) Ocet. 
§ 207. 1. Każda wytwórnia octu ma posia

dać: 
a) skład do przechowywania czystego i ska

żonego s.pirytusu, nadający się do nałoże
nia urzędowego zamknięcia, 

hl oddział wyr.obu octu, 
cl skład gotowego octu. 
2. W lokalu, w którym mieści się wytwórnia 

cctu, jed'nakż'e w oddzielnych ubikacja ch, może się 
odbywać produkcja artykułów, w których .skład 
wchodzi o,cet, jako składnik niezbędny, iak musztar
da, marynaty i t. p. oraz pokrewnych artykułów, 
!służących do wyrobu, przechowyw ania i sprzedaży 
octu lub produktów ocet zawierających. 

§ 208. 1. W oddziele prze chowywania spiry
tusu mają znajdować s i ę .naczynia i przyrządy po
trzebne do przyjmowania, skażania i przechowy
wa.ni'a spirytusu. W oddziele tym przechowuje się 
również le.galizowaną wagę, służącą do przyjmowa
;tliaspiryiu5u; urząd skarbowy może zezwolić na 
ustawienie wagi w innym lokalu. 

2. NaozY'nia przewozow,e spirytusu i kadzie 
'denaturacyj,oe z łatwy,m dostępem ze wszystkich 
,stron i naczynia do przechowywania s!każonego spi
rytusu oraz odu i półfabrykatów, należy ur.zę
downie zmierzyć wodą i zaopatrzyć w laski mierni
'cze lub płynowskazy ze skalą, za-p'omocą których 
możnaby dokładnie mierzyć ilość płynu . Kadzie de
naturacyjne mają być trwale umocowa.ne na pod
murowaniu. 

§ 209. 1. W lokalach przeznaczonych da wy
robu octu mają znajdować się aparaty f,ermentacyj
ne, t. zw. siojaki względnie generatory, prz,ezna
czqne do przerobu spirytusu na ocet, a t akże na
czynia do przechowywania co najmniej dziennej 
porcji skażonego spirytusu i zbiornik do przyjmo
wania g'otowego produktu. W sali aparatowej 
i w każdym stojaku mają znajdować się odpowiednie 
dokładne termometry. 

2. Wytwórnia octu ma zawiadamiać każdora
IZOWO i1t1ls:pektora K. S. o czasowem unieruchomieni.u 
aparatów fermentacyjnych, jak równ i eż o urucho
mieniu nowych względnie starych, czasowo ni'eczyn
nych stojaków, 

§ 210. 1. W pokoju przeznaczonym do c.zyn
:no ś ci urz ędowych mają być przechowywane przy
rz ądy i odczynniki, potr zebne d,o badania zawar
tości i mocy spiry tusu i octu . jako to legalizowane 
pojemn.i!ki zwycza jne o poj'emności 5 litrów, 1 litra, 
1(8 litra i uwic.rzy.teJ ll1 i,o.ny alk oholomierz o wyższej 
skali z p.'Jd zia ł !q co 0,1 9('; z wtopionym termo.metrem 
i osobny o;:;rcchowa ny i uwierzytelniony termometr, ta
blice redukcy jne, a pa rat odpędorwy Sallerona, zaopa
trzony w uw,ierzytel.n·io.ny alkoholomierz z podziałką 
co 0,2 % i termometr uwi'erzyŁeln iony, kwasomierz le
gali-zowany, przymia r wstęgowy względnie sztywny 
lub składany, or az roztwory fenoloftaleiny, ługu so
dowego w opakowaniu ampułkowem, zbadane przez 
P . M. S. i ' zaopa trz.one w odnośne zCli~wiadczenie. 
W pokoju ty m przechowuj,e się również książki fa
bryczne, zeszyty i dokumenty. 

2. R oz t\vcir chemiczny fenoloftaleiny, ług so
dowy i termo a lkoholomierz mają być przechowy
wane stale pod urzędowem zabezpiecZ'e.niem. 

§ 211. 1. P . M. S. wyznacza roczne przydzia
ły spi rytusu do 'prze robu na ocet dla każdej po
.szczególnej 'octowni, stoso'wnie do zgłoszonego za
potrzebowani ::t od-powiedn:o uzas adnionego. 

2. W y twór ca octu sk ł a da w tym celu do urzę
du skarbowego, za pośrednictwem inspektora K. S., 
odp'Owied.nie podanie przed 15 iistopada każd'ego 
roku. 

3. W podaniu temnależy wymienić: 
a) produkcję oct~ w ostatnim okresie obra

chunkowym I przewidywaną produkcję 
"IN roku następnym, 

b) ilo ść p rzerob :onego w ostatnim roku obra
chunko wym spirytusu, 

,c) ilo ść czynnych stojaków (aparaty fermen
tacyjne l i przeciętną ich pojemność w li
trach . 

4. Na podstawie zawiadomienia P. M. S. izba 
,sika rbowa wyda je przed rozpoczęciem nowego roku 
kalendarzow ego p oszcz'cgólnym octown:om odpo
wiednie zawiadomienia o wysokości przydziału spi
rytusu z oznaczeniem warunków poboru i skażani;],. 

5. Octownie, dla których prz,yznany rocz,oy 
kontyngent przerobu okaże się niewystarczający, 

:mogą przed upływem roku ubiegać się o powięk
szenie tego ko ntyngentu z zachowaniem wyżej po
danych formalności . 

§ 212. 1. Spirytus może być wydawany oc
towniom w granicach przyznanych przez P. M. S. 
r.ocznych przydzi ałów [§ 211) w miarę faktycznego 
'prz~erobu spirytusu na ocet, w ilości za każdym ra
zem co najmniej dwóch hl, najwyż.ej ·zaś w ilośc.i 
równające j s ię dwumiesięcznemu zapotrzebowaniu 
danej octo,\'\,T.ni . 

2. P obór następnej partji spirytusu do wyrobu 
,octu może n a stąpić dopi e ro po s'każeniu poprzeJd
'niej partii i po st wierdzeniu przez urzędnika K. S., 
że zab ezpieczenie zostało złożo.ne i żle należność za 
ubytki została uiszczona. Spirytus może być wyda
~ny przeds iębiorcy po przedstawieniu zawiadomie
:nia (§ 211 ust. 4), na odwl"ocie którego urzędnik K. 
S. stwierdził, że niema przeszkód do wydania spi
.rytusu. 
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§ 213. 1. S pirytus dostarczany do octowni 
ma być bezzwło cznie zgłos z,ony i.nsp ektorowi K. S. 
~ przyjęty, oraz skażony w ob ec ności urzędników 
skarbowych .najpóźniej w ,c ią~u 48 go dz ;n od daty 
,dostarczenia spirytusu do o:::lW"mi. Zwłoka vv przy
,ęciu spirytus:u i skażeniu go moż,e nastąpić tylko 
z ważnych pow,odów, 

2, Zabezpieczenie, złoż o ne n a czas przewozu 
'spirytusu, może być zwolnione d opiero p o przyję ciu 
~i s,każeniu całej ilości spirytusu w myśl prz,episów 
,§ 214 oraz po zapłac eniu przez przedsiębiorcę na
~eżnośd za nadmierne ubytki drogowe, 

" § 214. L Skażenie u skutec znia s i ę przez 
zmieszanie spirytusu z wodą ~ z, odem w t ak im 1510-

'Sunku, aby procento'wa zawartość kwasu octowego 
w mie sz,aninie , wyrażona liczbą gramów bezwodne
go kwasu octow ego w 100 cm" płynu, wynosiła co 
,najmniej 10% z awarto ści, b ezwodne go alkoholu 
li ażeby mieszanrina zawierała najwyżej 20 % alko
bolu. 

2, Ocet do skażania należy brać z magazynu 
octowni, przyczem prz e1d dokonaniem skaż enia 
:o,cet ma być doikładnie zbadany prz~ez inspeldora 
K, S, lub wyŻtszego urzędnika na proc en tową za 
wartość w nim kwasu octow ego, Prz episy badania: 
spirytusu ,skażonego o ctzm o raz o ctu goto wego za 
warł,e są w z.ał.ącz;niku K, 

3, O skażen';u sp irytusu w octown i sporządza 
się protokół w (',rw 6 ch egzemplar za ch, we dług za
,łączonego wzoru Nr, 38, Dane protokółu wciąga S1ę 
:do książki obra chunk owej. Ni€zwło cznie po doko. 
naniu skażenia i dolkh dnem zmieszaniu płynu ,ska
żonego, urzędnicy K S, pob i e ra j ą próbę płynu, 
spra'wdzaj ą zav"ado'ść w n i~2 j a lkahalu ora z k wasu 
oCitowego i zlew.ają do buteUd o poj e,nn.oś ,-:,i co naj
mniej półlitrowej. Na but elce t ej nalepiają etykie tę 
z wymienieniem dnia slo.i;enia i po urzę dowem 
opieczę towan iu pozo stawiaj ą prób~ przedsiębiorcy 
wz,ględnie jego .za.s tę-pcy do p rze chow ania w octo
iwni w . ciągu dlvv"óch miesięcy, 

§ 215. 1.. Ocet, 'wyra bIany i sprzedawany 
prze:z odown ie, ma zawie.rać co nc>,jmniej 3,5 grama 
'bez:wodneRo kVl3SU octowego w 100 cm" octu i nie 
więcej niż 1 % a1k oholu. 

2, Naetyki.e tach ma być podana zaw,artość 
.w % kwasu ,octowego. 

§ 216. L Przechowywanie i dodawanie kwa
!Su octowego orn z dodawan ie jakichl{olwic:k kwa
:sów organicznych lub n~';D8ndnych doocLu fe n nen
tacyjnego przy produkc ji i w -obrocie ha,ndlowym są 
'Wzbronione. 

2, Przerób wina na ocet w octow"nia ch, wyra
biających ocet ze spirytusu moż,e odbywać się po 
'otrzymaniu zezwolenia izby sk a rbowej , k tór a wy
klaje w tym z,ak resie sz c z~~ółowe zarządzeni a kon
trolne, 

[n, WOLNE SKŁADY SPIRYTUSU I WYROBóW 
WóDCZANYCH. 

§ 217. L W olne składy dzielą się na: 
a) wolne sldady ek:sportow~ , ,spirytusu l WY

rohów v/ódczanych. 
b) w olne składy w yrobów wódczanych typu A, 
c) wolne składy wyrobów wódczanych typu B. 

2. Wolne składy eksport.owe są to przedsię
biors tw a upr a wnione do magazynowania spirytusu 
i w yrobów w ódczanych, ob ciążonych opłatą mono
polową, a przeznaczonych na wywóz zagranicę. 
\'V'o lnym składom eko]JD:..- towym ni:e wolno wprowa'" 
dza ć magazyn oV1ai1 q~o sl-;.rytusu i wyrobów wód
czanych do óbrot u w k raju, 

3, Za wolne składy wyrobów wódczanych ty
pu A uzn a je się przedsiębiorstwa uprawnione do 
magazynowania wyrobów wódczanych ze s'Pirytusu, 
na którym ciąży opłata monopolowa, 

4, Za wolne składy wyrobów wódczanych ty
pu B uzna je się przed sięhiorstwa, uprawnione do 
wyrobu, nalewu i m agazynowania wyrobów wód
czanych ze spirytusu, na którym ciąży opłata mono", 
polowa, 

§ 218. Do wolnych składów mają zastosowa
nie p ostanowienia §§ 49 - 51, 52 ust. 1 i 3, 54 -
60, 62 - 64, ' 

§ 219. L Ze'zwolenia na wolne składy wyro
bów wódczanyah typów A i B mogą być wydawane 
tylko fabrykom w ód€'k gatunkowych, przyczem ze
zwolenia na wolne składy typu B mogą być wyda
wane tylko takim fahrykO'Illi, których roczny prze
rób w wyrohach wódczanych wy.nosił w dwóch 
ostatnich latach co najmniej po 500 hl 100% spiry-
tusu, 

2, Zezwolenia na wolne składy typów A i 13 
mogą być cofnięte w każdej chwili, . 

3, Zezw olenia na wolne składy eksportowe 
mogą być cofnięte: 

aj b ez wypowiedzenia - w razie, ~dy przed
s i ębiorca wolnego Iskładu .naruszy postano
wienia § 217 usf. 2, 

b) b ez podania powodów - za 12 miesięcZi' 
.nem wY1Powiedzeniem, 

4, W olne slldady mogą być otwi'erane tylko 
w t a k ich miejscowościach, w których znajduje się 
siedziba urzędowa inspektora K. S, 

5, MinisŁex Skarbu, udzielając pozwolenia, 
podaje równoc ześnie warunki i sposób zabezpiecze
nia należnoś c.i monopolowych, 

§ 220. Podwórze wolnego składu ma być od
grodzone od s.ąsiednich terenów, tak mieszkalnych 
jak i fabrycznych, szczelnym parkanem, murem 
o wysokośoi 2 m lub murowanym budynki'em, 
\Y/ murz,e nie można, urządzać o'kien,a istniejące 
okn.a mają być za opatrzone w mocne kraty żelazne 
i w siatk.i , a siatki: mają być przymocowane do krat 
okna i zabczpie-czone urzędowenti plombami. 

§ 221. 1. Wolne składy mo,gą być urządzatre 
wyłącznie w budynkach murowanych, krytych 
ogniotrwale, po siadających żelazne drzwi, z wej

,ściemod p odwórza, zamykane na kłódkę i nadające 
się do urzędowego zamlm,ięcia, Okn.a mają być za
'opatrzone w mocn'e kra ty żelazne, 

2, Pomieszczenia i urządzenia wolnych skła
dów eksportowych mają odpowiadać ws.zelkjm wy
mogom nin iejszego rozporządzenia, dotyczącym ma
gazynów gorzelni i rektyfikacyj . Znajdujące slę 
VI nich zb iomiki i mierniki mają być należycie zmie
rzon e w spos ób podany Wi § 57, W w.olnych składach 
eksportowych lo wyrobów wódczanych typu A nie. 
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wolno ustawiać a.para Łów destylacyjnych lub rekty
fikacyjnych. 

3. Wolne slkłady eksportowe i wolne sldady 
wyrobów wódc.z,anych typu A mają posjadać pomie
szc.zenia i urządz.enia do magazynowania tych wy
robów, przewidz.iane dla fab ryk wódek ga.tunko
wych w § 167 ust. 1 punkt c) . W pomiesz.cz.enktch 
tych wyr:oby wódczane należy przechowywać w ta
kim porządku, aby w każdym czasie zapas wyrobów 
wódczanych z łatwością można było lIstalić i obliczyć. 

4. Do wolnych składóvJ wyrobów wódcza nych 
typu B mają zastosowanie także odpowi.ednie posta
nowienia, dotyczące fabryk wódek ga tunkowych. 

§ 224, l. Wolne składy ekspo rtowe rnal'-l po
siadać wszelkie narzędz.ia miernicze, niezbędne do 
pomiarów zbiorników oraz do mier zenia mocy 
i temperatury spirytusu, legalizowane lub uwierzy
telnione (§ 57). 

2. Wolne składy w yrobów wódczanych marą 
posia·dać narzędz,ia miernicze i przyrządy, przewi
dziane dla fabryk wódek i'.a tunkowych. . 

. § 273.. 1. Spirytus i wyroby wódczane obcią
ŻOl1e należnością monopolową, można przewozić 
ż jednego wolne.go· składu do drug,iego, względnie 
z wolnego składu celnego do wolnego składu akcy
zowego z.a zezwoleniem urzędu skarbowego, właści
wego dla miejsca wywozu. 

2. Wyroby wódczan e można wywozić z woj... 
n~go składu do woln ego obrotu w kr~tiu dop.iero po 
ul'szc ze niu należnych opłat. 

§ 224, Warunki, jakim ma odpowiadać urzą
dzenie wolnych składów, mag9.zynujących .spirytus 
żytni, warunki rozlewu oraz spos.óh kontroli będą usta
lane ,indywidualnie dla poszcz ególnych zakładów 
w wydawanych zezwolen:ad);. 

IV. IPRZEW()Z SI--IRYfU3U I WYR.OBó\,Y/ SPI
RYTUSOWYCH ORAZ OBRóT Z ZAGRANICĄ· 

1. Przewóz spirybsu, wyrobtw sfllrytU&0wych i ar-
tykułów wyrobi(hiych ze s,pirytl1su. 

§ 225. L Wysyłane luzem (w cysternach, becz
kacJ\ lub innych naczyniach) prze:;yłk i spirytusu czy
stego lub skażonego, v'yro'oów wódr7anych, morsów, 
oraz kierowauvch do fabryk wódek e sencyj, zawiera
jących spirytus, z wyjąlkiem prób, a także przc;yłki 
wsz,elkich wyrobów spirytusowych. wywożonych za
granicę za zwro:emczęści opłaty od spirytusu, tudzież 
przesyłki wyr.obów wódczanych butelkowanych o·raz 
półfabrykatów z fabryk wódek do wolnego obrotu, do 
wolnych składów lub przesyłki takich wyrobów w ob
rocie między wolnemi składaIr'i, m ają być ~,aopatry
wane w świadectwa przewozowe podług załączonych 
wzorów Nr. 45 lub 46. 

2. Każda prz,esyłka eteru, wysyła,nego z wytwór
ni ma być zaopatrzona w €wiadectwo przewozowe po
dług załącz:on.ego wzoru Nr. 47. 

§ 226. 1. Arkusz świadectwa prz.ewozowego 
składa się z trzech części: właściwego św.iadectwa, 
wtórnika i grzbietu. 

2. Przedsiębiorstwa mają zawczasu p rzed roz
poczęciem roku obrachunkowego zaopatrzyć się w opa
rafowane i opatrwne pieczęcią urzędu skarbowego 
św.iad.ecIwa: przewozowe. 

3. W tym celu przedsiębiorstwa mają złożyć wła
ściwemu urzędowi skarbowemu zeszyty druków świa 
dectw przewozowych, zawiera jąoe odpowiednią il o€ć 
.arkuszy, w cdu po.ś 'liviadczenia. 

4. Zes zyty świadectw przewozowych mają być 
używane tylko w ciągu tego roku obrachunkowego, na 
jaki zostały wydane. Po upływie roku zeszy ty n ależy 
zwracać temu urzędowi skarbowemu, który je po
świadczył. 

§ 227. 1. ':Vypcłnienie świadectwa przewozo
weg·o należy do OJowiązków wysyłającego przedsię
biorcy lub je.go z.as tępcy. 

2. Świadectwa przewozowe na przesyłki wysła
ne w ohecności urzędnika K. S. podpisuje prócz 
przedsiębiorcy także urzędnik K. S. Przy wysyłaniu 
p'rz.esyłek bez udziału urzędnika K. S. świadectwo 
przewozowe pO \Ninien podpisać prZedsiębiorca , wy
syłający przesyłkę lub jego zasiępca. 

3. Przy prz esyłkach spirytusu i wyrobów wód
cz.anych, idqcych luz.em, ogólna ilość zawartego 
w przesyłce 10076 spirytusu ma być wpisana w świa
dectwie prze-Nozowem i na jego wtórniku Liczbą 
i słownie. 

§ 228, L W razie pop'21r;:enia j.akiejkohAfiek 
omyłki przy wystawianiu ś'wiadeclw przewozowych 
należy omyłkę poprawiić zgodnie z przepisem § 15. 

2. Gdyby SpI'os-towanie omyłki n!wlręcz.ało 
zn aczniej sze trudnośc i , najeży przekreślić wszystI{ie 
c7~ki druku świadectwa przewaz·owego i w cc.!o ści 
pozostawić to świ źl oedwo w zeszycie, a sporządzić 
nowe św;adedwo przewoz,uwe. 

§ 229. Spor.z2:dzone i podpisane świadectwo 
nrZ2WO? ;JWe wyuaje si ę o dbi orcy wzglę dnie przewo
i:ąc~mu prz,esyłk 'i , a w razie przewozu pubJic.znemi 
środkam i przewozowemi, dołqc,z a się do listu prze
wozowe.go. 

§ 23(). 1. Urz?,r1nik skarbowy w obecności któ
rego przesyłk ę "',-ysfan0, powinien przcslać wtórnik 
świadectwa przewozowe/Zo inspe~,browi K. S., 
w któregookr .~gu zna jduje si~{ odbiorca, względnie 
urzędnikowi st8Jego nndz.oru, jeżeli p!2,(~dsięb.ior.stwo 
obr:::ymuj,ące przesyl<kę jes t pad c:talym nadzorem -
listem polecenym - -- w dniu wysłania pez,esył1r i, o ile 
zaś wysłano taką prz.esyłkę bez udziału ur.z~;dnika 
skarbowego, uczyni to przedsiębi.orca najpóźniej 
w dniu następnym . Jeżeli przedsiębiorstwo, otrzy
muiące przesyłkę , znajduje si ę VI tej samej mi.e jsco
waści, można wtórnik świadectwa prz.ew.ozowego do
ręczyć przez posłalka .za potwierd:,'.,enicm odbiioru. 

2. Pr.zedsiębiorca, który wysła ł w::órnik powi
nien przechowyw.ać p okwitowanie pocztowe, nakła
d ając je na p.ozostające w z:eszyc:lc grzbi ety świa
dectw prz.ewozowych. 

§ 231. Świadectwa p!'zcwozowe mają być slo 
sowane bez wzglę(~u na odleglość pom; '>.dzy miejscem 
wydania, a miejscem przyjęcia przesyłek i mają to
warzyszyć przesyłlwm przez cały czas tn'Jania prze
wozu,0d chwili wysłania aż do chwili odbioru. 

§ 232. 1. Naczynia, zawierając.e artykuły, któ
re przewozi się za śvriad~ctwami przevvozowemi 
(§ 225), jak cysterny, hecz.ki i t. p. mają posiadać na
pis zawieraj Ctcy numer nac.zynia i jego tarę . Na 

,. 
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skrzyniach i opakowaniach p:zesy~ek w butel.kac? 
należy uwidaczniać nazwę ,i adres firmy wysyłając~J' 

2. P od przesyłką na leży l"O'zumicć jedno l.ub kIl
ka opako:\ivail, skierowanych w danym c:;asl,e pod 
pewnym adresem na imię tego samego odbIOrcy. 

§ 233. 1. Wszelkie odprawy oraz przyj~cia 
przesyłek spi rytusu mają być dokonywane na wagę, 
a .za zez w oleniem Ministra Skarbu mogą być dokony
wane systememobj ęlościowym. Objętościowy sy
stem mi,erzenia spirytusu sto s,ować można w we
wnętrznvch obr,otach prz,edsiębiorstwa, pr.zyczem na
leży używać pojemników pomocniczych i naczyń 
dokładn i ejszych. . 

2. Do mierzenia mocy spirytusu i wyrobów SPI

rytusowych stosuje się alkoholomierz. ws~~zujący 
zawartość alkoholu w procentach obJ ętosclOwych 
przy temperaturze + lS"C. 

§ 234. 1. Odprawa s:p:rytusu mo,nopolowego 
z gorzelni, rektyfikacyj, wolnych składów i składn~c 
monopolowych może nastąpić jedY'I1ie na zleceme 
P. M. S. 

2. Odprawa spirytusu, sprze,danego przez P. 
M. S. do naczyń odbiorcy tak w stanie skażcmym jak 
i nie,skażonym d)o zużycia w kraju oraz spirytusu 
przez.nac'Zoneg,o na wywóz ,zagranicę, a także wywo
żonych z,agraonicę wyrobów spirytusowych, które 
w kraju nie przeszły jesrz,c,z,e do wolnego obrotu, mo
że się odbyć dopiero po okazaniu zezwoleń właści
wych wł.adz i tylko przy udz,iale K. S. Odprawa 
wszelkich innych prz.esyłek, tudzież spirytusu ska
żonego środkami ogólnemi, może odbywać się be.z 
udz,iału K. S. 

§ 235. O .zamier,zollej odpr,awie przesyłk~, ,p.od
legaj,ące j wysłaniu przy ~d~iale K. S., przed.slęolO~: 
ca lub jego z,astępca pOWlmen zawcz,asu z,awl,adomlc 
właściwego urzędnika K. S. 

§ 236. 1. Przesyłki sp.iry~usu lub wyrobów sp~
rytus,owych, wysyłane bez ud:zlalu K. ? Jak np. SPI

rytus z gor.zdni lub gotowe wyroby ~odczane, prz~
znaczone do sprz,edaży na rynku kraJowym, z. fabf) k 
wódek gatunkowych i t. p., m~ją .być zabezpieczane 
p10mbami wysy~ające~o prz.e,dslę~10rs,twa. . 

2. ZabezpJeczema mają byc tak n.ał.o~.()ne, aby 
zabe,zpiec,zały dane naczyni~ lyb opakowa?le od ~o
stępu do wnętrza li uniemożltwIały dokoname nadruzy
cia be.z us,zkodzenia zahezpi.eciZeń. 

3. Rodzaj zabe,zpiecz,eń należy wpisywać w 
świadectwie prZlewoz,owem. 

§ 237. Spirytus i wYfiOby spi~ytusowe, ~ysyła
ue bez udziału K. S., może wysył.aJące przedSIębIOr
stwo już po wysłaniu ,skier,ować do inn.ego odbiorcy 
prz,ez .odpowiednią zmianę świadectwa przewo~o~e
go i przez zawiadomienie K. S., dawnego mleJs~a 
p rze:z n a c,z,en i a ,o uowem mle)S'cu. przeznacze~l~. 
W tym przypad~u ur.z,ędnik 1\. S: p~e~wotnego mIeJ
sca przezn,acz,ema prziesył.a wtormk sWladectwa prze
wozowego urzędnikowi K. S. właśdwemu dla nowe
go miejsca przezn.aczenia. 

§ 238. 1. Gdy zajdzie konieczność zmiany miej
sc,a przeznac,zenia przesyłk,i,. o~,pr,awilon.ej I?rzy udzia
le urzędnika K. S., podczas lej przewozema, wysyła
jący powinien z,awiadomić o tem urzędnika K. S. naj-

" 

bliżej urzędującego od miejs,ca, w którem przesyłka 
znajduje się VI danej ch wili. 

2. Urzę cb:k K. S. wpisuje w świadectwie prz.e
wozowem zmiany miejsca p rziez.naczen-i a .oraz ewen
tualną zmian ę n,azwiskaodbi,o.rcy i zawiadamia o tem 
urzędników K. S., dozorujących prz,edsiębiorstwo wy
syłaj·ące oraz przedsiębiorstwo , do którego pocz,ąt
kowo prz.esyłka miała być ,skierow,a,na. . 

3. Wtórnik świ,adectwa pr.zew,ozowego ma być 
urqdowo przesła-ny do nowego miejsca prz;e,znacze
nia przesyłki . 

4. Badan i.e z.awartości przesyłki jest zbędne, 
o ile '.zamknię cia okażą się nien,aruszone. 

5. Zmiana .mj'ejsca przezna,czenia może nastąpić 
również już po nadejściu przesyłki do poc,zątkowo 
wyznac.zonego miejsca ,odbioru, jednak tylko prz,ed 
przyjęciem prz,e.syłki ,i przed zdjęciem zabezpieczeń 
z nac.zyń lub opakowań. 

6. Kierowanie przesyłki do innego odbiorcy ma 
się odbywać w ,sposób podany w ust. 2. 

§ 239. 1. W pr.zypadkach, gdy opakow'luie 
pr,z,esyłki, znajdującej się w dr.odz.e zostanie us,zko
dz.one, lub zajdzie potrzeba przelania spirytusu z cy
stern kolejowych do becZlek lub odwrotnie, wówcz,as 
należy wezwać najbliżej urzędującego urzędnika 
K. S. i w jego obecności prz.eprowadzić prz,elew lub 
przepakowanie. 

2. Przy przelewach spirytusu w drodze z be
czek do cys tern można łączyć w jednej cysternie kil
ka przesyłek, pochodzących od jednego nadawcy. 
gdy są pr:z,eznacz,one dla jednego odbiorcy. 

§ 240. Przesyłki spirytusu i. ~yrobów wódcz~ .. 
nych mają być dostarczone do ml,eJSC prze,zna~.zen.~.a 
w takiem opakowaniu, w jakiem je wysłano, o tle me 
zaszły okoliczności przewidziane w § 239. 

§ 241. 1. Wszelkie przesyłki spirytu.su,.z wyjąt
kiem prz.esyłek spirytusu dla <ł!ptek, SZPI~a11, ~,a~ła
dów sanitarnych, zakładów naukowych. 1 ,doswIa~
c,zalnych, spirytusu skażonego ogólneml sr?dkaml, 
oraz spirytusu wydanego na cele konsumcYlne, po,
z.a spirytusem przeznacz,onym do f.abryk wódek, m?,
ją być po nadejściu ich do miejsca przeznaczema 
z.gł.asz,ane właściwym urzędnikom K. S. celem urzę
dowego przyjęci.a. 

2. Przed pr,zybyci.em urzędnika K. S . . zabezpi,e
c.zenia nie mogą być zdjęte z naozyń lub opakowań 
przewozowych. 

§ 242. 1. Przyjmujący przesyłkę (§ 241) urz·ęd
nik K. S. powinien: 

a) sprawdzić stan zabezpiecz,eń, 
b) porównać, c.zy ilość i rodzaj .opakowań lub 

naczyń zgadz,a się z danemi świadectwa 
prz.ewozowego, 

c) ustalić ogólną ilość z.awartego w przesyłcie 
alkoholu wz,ględnie iJość butelek, napełn~o
nych napojami i porównać z danemi ŚWIa
dectwa prz,ewozowego, 

d) przy odbiorze spirytusu obciążonego opłatą 
monopolową konsumcyjną, bądź ,spirytusu 
,z.akupionego po cenie niżs,zej od ceny na 
wódki gatunkowe ~ sporządzić protokół 
przyjęcia według wz.oru Nr. 39 w 4 egzem
plarzach, ·z których jeden należy doręczyć 
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adbiarcy dla dałączenia go. da dakumentów 
przedsiębiarstwa , drugi w tym samym celu 
przesłać przedsiębiarstwu wysyłającemu, 
trzeci - przesłać urzędawi skarbawemu 
właściwemu dla miejsca adbiaru, czwarty
p , M S" 

e) przy adbiarze spirytusu skażanego pratakół. 
a którym mawa w punkcie d) spisuje się tyl
ko. w przypadkach naruszenia zabezpiecze
nia lub uszkodzenia naczyń przewazowych, 
w przeciwnym zaś razie należy tylko. zazna
czyć na świadectwie przewazowem. że za
bezpiecz,enia urzędawe są nienaruszone, 
a naczynia nieuszkadzane, 

fi odbiór przesyłki spirytusu abciążanego na
leżnością monapa!awą kansumcyjną zasadni
czo ma nastąpić nie później jak trzeciego 
dnia po jej nadejściu da przedsiębiorstwa od
bierającego. Jeżeli w tym terminie adbiór 
nie nast ąpi . wówczas K. S, powinna stwier
dzić protakóla rnie w o.becności przedstawi
ciela prz.edsiębiorstwa odbier a j ącego wagę 
brutto oraz moc sp,irytusu w przesyłce. Za 
nadmierne ubytki. powstałe od chwili stwier
dz·enia pawyższych danych. odpawiada 
przedsiębiarstwo odbierające spirytus. Pa 
stwierdzeniu tary przy faktycznem przyjęciu 
oblicza się ostatecznie ilaść spirytusu i wpi
suje się ją do ksiąg prze ds.ięb iorstwa odhi'e
rającego. Protakół prawizo.rycznego przyję
cia, w którym należy wskazać przyczynę 
zwłoki, ma być dałączany do protokółu 
astatec.znego przyjęcia, 

g) przy odbiorze spirytusu w fabrykach wódek. 
nie będących wolnemi składami typu B, na
leży daty przyjęcia wpisać w świadectwie 
przewazawem. 

2. Przed przyjęciem spirytusu należy pobrać 
z każdej beczki lub cysterny próbę dla określenia 
mocy. Moc spirytusu określa się dla każdej cysterny. 
a moc spirytusu dostarc.z.onego w beczl',ach, określa 
się według ogólnej próby. zaczerpniętei z poszcze
gólnych beczek w ilościach proporcjonalnych do ich 
pojemności, Gdyby jednak mac takiej ogólnej pró
by różniła się ·od wykazanej w odprawie więcej niż 
o 0,2 % alkoholu, wówczas ma być określona moc 
spirytusu jak również i ilość alka holu oddzielnie 
w każdej becz,ce . 

3. O ile spirytus był dostarc.zony dla P. M. S. 
o.debraną w sposób podany w ust. 2 próbę należy 
przed zlewem spirytusu poddać badaniu, w cdu usta
lenia. c,zy spirytus odpowiada wymaganym warun
kam czystości. Badań takich dokanywuje P. M. S. 

4. Spirytus oc.zys'zczony, który nie odpowiada 
warunkom umowy rektyfikacyjnej lub nie wytrzymu
je prób na czystaść, smak lub z.apach, nie maże być 
przyjęty. Przesyłka takiego spirytusu ma być urzę
dowo zabezpieczona prz,ez urzędników K, S. i nie
zwłocznie postawiona do dyspozycji przedsiębiorcy. 

§ 243. 1, Wtórniki świadectw przewazowych 
po przyjęciu przesyłek i po parównaniu wtórnika 
z właściwem świadectwem przewazowem oraz po 
adnotowaniu na wtórniku wyników przyjęcia prze-

syłki , jakie były oznaczone na świadectwie, powi
nien przesyłać urz ędnik, właściwy dla miejsca odbia
ru przesyłki, najpóźniej da trz'eóego dnia po odbiorze 
przesyłki. urzędnikawi K. S, właściwemu dla miej
sca wysłania przesyłki, celem dołączenia da doku
mentów rozchadawych przedsiębiarstwa, które do
konała odprawy. 

2. O ile w ciągu miesiąca ad chwili wysłania 
przesyłki nie nadejdzie ana do miejsca przeznacze
nia, wówczas urzędnik, który o.trzym ał wtórnik świa
dectwa przewozowego.. przeprawadz,a dachadzenie 
i a wyniku zawiadamia urzędnika K. S. miejsca wy
słania przesyłki, który przeprowadza dalsze docho
dzenie i przedstawia sprawę urzędowi skarbowemu. 

§ 244. Przesyłki. wyszcze,gólnione w § 225, nie
zaopatrzane w świadectwa prz,ewQ,zowe lub niezgod
ne ze świadectwami przewazowemi, mają być za
trzymywane niezwło.cznie pa ich wykryciu (art. 66 
ust. 1l, przyczem zatrzymujący przesyłkę ma obowią
zek zawiadamić o. tern władze skarbawe. 

2. Przepisy ogólne, dotyczące obrotu z zagranicą 
i w m. Gdańskiem. 

§ 245. Wywóz i przywóz spirytusu i wyrobów 
spirytusowych, które po.dlegają apłatom mo.nopala
wym, może odbywać się tylko przez urzędy celne 
I klasy. Tranzyt może się ,odbywać prz;ez wszystkie 
urzędy c,elne. 

§ 246. 1. Przy obrocie z w m. Gd ańskiem sto
suje się postępowanie przekazowe, zgodnie z posta
no.wieniami art. 207 i 208 o.raz załącznika 1 do 
art. 208 umo.wyzawartej pomiędzy Po.lską a w. m. 
Gdańskiem dnia 24 października 1921 r ., ratyfi
kow,anej ustawą z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. 
P. ,z 1922 r. Nr. 16, paz. 139) . Po.zatem mająz.astosa
wan~e prz.episy niniejszego. razparządzenia o ko.ntro
li nad wywaz,em i przywozem z zagranicy spirytusu 
i wyrabów spirytusowych, z wyj ątkiem przepisów 
§ 250 araz § 248, które to pastanowienia mają zasto
so.wanie w stasunku do. w . m. Gdańsk a jedynie w od
niesieniu do spirytusu nieskażoneg,o., skażo.nego lub 
zawartego. w wyrabach w stanie chemicznie niezwią
zanym. 

2. Przy adprawie przywożo.nych z w. m. Gdań
ska przesyłek K. S. wystawia przy spirytusie i wód
kach gatunko.wych świadectwo przewazo.we i wyda
je je przywożącemu dla dołączenia do. dokumentów 
przesyłki, a wtórnik świadectwa prz.ewozowego. 
przesyła inspektorowi K. S., w którego okręgu znaj
duje się przledsiębio.rstwo, dla które go przesyłka jest 
przeznaczona. 

§ 247. 1. Przepisy niniejsz,ego razparządzeni,a 
w zakresie dotyczącym warunków, jakim mają od
po.wiadać (co do. j ,akaści, o.pako.wania, skażania 
i t. p.): wódki gatunko.we, pali tury i lakiery, wyroby 
perfumeryjno - kasmetyczne, ooet, dro.żdże, kwas 
actawy mają również za.sto.sowanie do tych artyku
łów sprowadzarn:ych z' zagranJcy i w. m. Gd<łJńska. 

2. Urząd celny wz,ględnie K. S., w obrocie 
z w. m. Gdańskiem .maż.e pobrać próbę produk
tu c.elem prz:esłania da .zbadania P . M. S. wzgIęcl
n,ie państwawemu zakładowi' bad'ania artykułów 
spożywczych J przeami,atów użytku (§ 11j 
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i w tym przypadku odprawa może nastąpić dopiero 
po ·otrzymaniu wyników badania (analizy). 

3. Przywóz spirytusu, wyrobów spirytusowych i ar
tykułów wyrobionych ze spirytusu z zagranicy. 

§ 248. 1. Przywóz spirytusu, destylatów, 
esencyj spirytusowych, politury i lakieru spirytuso
wego,eteru, octu, estrów alkoholu etyLowego, wody 
kolońskiej., mieszanek spirytusowych wymaga zezwo
leń, prz,ewidzianych wart. 23 ust. 1 i 2; inne wyroby 
spirytusowe mogą być przywożone z zagranicy bez 
zezwoleń z wyjątkami przewidzianemi w ust. 2 ni
niejszego p.aragrafu. 

2. Na przywóz wódek gatunkowych z zagrani
cy w ramach kontyngentów, ustalanych w traktatach 
handlowych, udziela pozwoleń Minister Przemysłu 
i Handlu, z krajów zaś nietraktatowych wymagane są 
zezwolenia przewidziane wart. 23 ust. 1 i 2. 

3. Przywóz wódek czystych jest niedozwolony. 
4. Ob:-ót z zagranicą drożdżami i kw.asem octo

wym regulują przepisy §§ 282 - 285. 

§ 249. Na przywóz wódek gatunkowych mogą 
otrzymywać pozwolenia: 

al zakłady przemysłowe do dalszego przerobu, 
bl sprzedawcy n.apojów alkoholowych, celem 

dalszej sprzedaży, 
cI in.n.e osoby do własnego użytku. 

§ 250. Osoby, prz.ybywające z zagranicy, 
mogą przywozić dla własnego użytku wyroby wód
cz.ane bez zezwolenia, lec.z tylko w Hości nieprzekra
cz.ającej t litra płynu w naczyniach z naruszonemi 
opakowaniami. 

§ 251. 1. Podanie o zezwolenie na przywóz ar
tykułów, wyszczególnionych w ust. 1 § 248 należy 
składać do Ministerstwa Skarbu, zaś w ust. 2 
§ 248 do Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

2. W podaniu o uzyskanie pozwolenia na przy
wóz z zagranicy spirytusu lub artykułów, wymienio
nych w § 248 ust. l i 2, należy wymienić: 

al firmę, siedzibę i rodzaj przedsiębiorstwa , 
bl kraj, z którego spirytus lub wyroby zawiera

jące spirytus mają być sprowadzone, oraz 
miejsce odbioru przesyłki, 

cI rodzai wyrobów, moc oraz ogólna ilość alko
holu, o ile zaś zawartość alkoholu nie może 
być ustalon.a przez badanie alkoholomie
rzem - ponadto zawartość przesyłki w li
trach płynu, 

dl urząd celny, w którym przesyłka ma być 
oclona. 

§ 252. 1. Do wymiaru opłatv monopolowej od 
sprowadzanego z zagranicy spirytusu oraz artykułów 
zawierających spirytus lub wyrobionych ze spirytusu , 
w cenie którego mieści się opłata monopolowa , sto
sownie do każd.orazowo obowiązujących cen - wła
ściwe są urzędy celne . 

2. Opłatę monopolową oblic.za się od zawarto' 
ści alkoholu w sprowadzanych wyrobach 

3. Ogólną i\.oŚć alkoholu . zawartego w sprowa
dzanych z zagranicy wyrobach . a podiegającego opła
cie monopolowe;. ustala się na podstawie pojemności 
oraz mocy wyrobów w sposób n.astępujący : 

A. Przy przesyłkach, dostarczanych w becz
kach, halonach i t. p. naczyniach prócz butelek, usta
la się pojemność przez określenie wagi netto przesył
ki, sprawdz.ając wagę brutto beczek, cystern lub in
nych naczyń orciz przyjmując tarę naczyń według 
oryginalnej faktury wysyłaj ącego z.agranicznego 
przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzą wątpliwości co 
do prawdziwości tary, podanej w fakturze . W prze
civ.:nym raz ie należy sprawd.zić istotną wagę, przele
waJąc płyn do innych beczek , cystern lub też ustalić 
objętość płynów spirytusowych z.apomocą legalizo
wanych pojemników . 

Bl Dla butelkowanych, gotowych wyrobów spi
rytusowych, bierze się ogólną ilość płynu we wszyst
kich naczyn iach, obliczoną po sprawdzen iu pewnej 
ilo ś ci naczyń . 

. ~l Moc poszczególnych napoj 6w i wyrobów za
wIeraJących spirytus przyjmuje się jak następuje: 
aj w wyrobach kosmetycznych . 70 % 
fi" perfumeryjnych . 85 % 
II politurze i lakierach . . 85 % 

_ . Dla ustalenia objętości tych wyrobów przyjmu-
Je SIę 1000 g = 1000 cmn = 1 litr. 
bl w ekstraktach i esencjach 

spirytusowych. 70 % objęto w litrz.e 
ej w preparatach leczniczych, 

przetworach farmaceutycz-
nych 80% II 

d) w wódkach gatunkowych 
(art. 52 ust. 2) niezbutelko-
wanych . 75% " 

e) w wódkach gatunkowych 
(§ 247) w butelkach. . 45 % " 

" II 

II " 

" II 

Dl Na żądanie przywożącego należy ustalić za
wartość alkoholu w sprowadzanych wyrobach spiry
tusowych zapomocą alkoholomierza , po uprzedniem 
oddestylowaniu alkoholu na przyrzą dz,ie SalIerona. 

El Gdy odbierający przesyłkę nie zgadza się 
z wynikiem rewizji celnej co do moC')' wódek gatun
kowych lub innych wyrobów zawierających spirytus 
(§ 24.8) ustalonej zapomocą alkoholomierza i przy
rządu SalIerona, . i zgłasza sprz.eciw lub też sam 
urząd celny ma w tym względzie wątpliwości, pobie
ra się z każdego gatunku napojów lub innych wyro
bów zawier.aj ących spirytus po dwie półlitrowe pró-

. by , przyczem mają zastosowanie pr.zepisy o postępo
waniu celnem zarówno co do sposobu przedstawie
nia prób. jaki wpuszczania zareklamowanego towa
ru do wolnego obrotu. 

FI Ogólną ilość alkoholu. zawartego w sprowa
dzanych wódkach gatunkowych względnie innych 
wyrobach . ustala się według zawartości w poszcze
górnych gatunkach. 

Gi Przy przywozie eteru i octu ilość alkoholu 
oblicza się przyjmując , że użyto przy wyrobie: 

1 kg eteru - 1,90 litrów alkoholu, a jedn.ego 
litra octu- 0.13 litrów alkoholu. 

4. Przywóz próbek regulują p.rzepisy celne. 

§ 253 , 1. Opłata monopolowa ma być uiszczo
na jednocześnie z opłatą celną. 

2. D!a przesyłek odprawianych przez urzędy 
celne dokumenty celne zastępują świadectwa prze
wozowe. 
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4. Wywóz zagranicę spirytusu, wyrobów zawierają
cych spirytus i artykułów wyrobionych ze spirytusu. 

§ 254. 1. Dla uzyskania zwolnienia sp irytusu 
do wywozu zagranicę eksportujący powinien złożyć 
do Ministra Skarbu podanie ze wskazaniem składu 
monopolowego, gorzelni. rektyfikacji. wolnego skła
du. w których znajduje się spirytus, urzędu celne'go, 
przez który ma nastąpić wywóz. g.atunku, mocy 
i ogólnej ilości prze.znaczonego do wywozu spirytu
su w litrach alkoholu . 

2. Wywóz wyrobów wódczanych i innych arty
kułów. wyrabianych ze spirytusu obc iążonych 'J pła
tą monopolową , odbywa się w trybie przewidzianym 
w § 256. 

§ 255. 1. Odprawa spirytusu, zwolnionego do 
wywozu zagranicę. następuje w trybie przewidzianym 
w § 234 i 256. 

2. Dla uzyskania .zlecenia na odprawę, ekspor
tujący spirytus powinien pisemnie zawi adomić P. 
M. S .. z jakiego składu, jaki gatunek i jakie ilości spi
rytusu mają być wyd ane. 

§ 256. 1. Przygotowaną do odprawy przesył
kę należy aż do czasu wysłania przechowywać pod 
wspólnem zamknięciem przedsiębiorcy i urzędnika 
K. S. 

2. Na świadectwie przewowwem podaje się 
wyjściowy urząd celny. do którego ad resuje się świa
dectwo pr.zewazowe. Wtórnik świadectwa przewo
zowego należy przesłać do właściwego urzędu celne
go, który po odprawie przesyłki zwraca wtórnik in
spektorowi K. S. miejsca wysłania przesyłki. 

3. Jeżeli w ciągu miesiąca, licząc od dnia od
prawy przesyłki. nie nadejdzie z urz.ędu celnego za
świadczone oznajmienie, że pr,zesyłka opuściła grani
Cie Państwa, obowiązany jest urzędnik K. S .. dozoru
jący przedsiębiorstwo, donieść o tem przy dołącze
niu odpisu dotyczącei pozycji wykazu właściwemu 
urzędowi skarbowemu. który przeprowadza natych
miast dochodzenia, Gdyby dochodzenia wykazały, że 
prz.esyłka istotnie nie wyszła z agranicę (poza ob
szar monopolowy) urząd skarbowy wystawia przed
siębiorcyorzec,zenie wymiarowe z wezwaniem do za
platy przypadającei należności monopolowej w cią
gu dni 7 pod rygorem przymusowego ściągnięcia. 

4. Zgłoszenie przesyłki w urzędzie celnym i od
pr.awa przesyłki następuje zgodnie z przepisami o po
stępowaniu celnem. 

§ 257. W przypadkach, kiiedy spirytus nie mo
że być wywie.ziony prze.z urząd celny, podany w ze
zwoleniu i w świadedwi,e przewozowem, powinien 
wysyłający względnie jego z.astępca lub spedytor 
zgłosić to najhliższ.emu urzędnikowi K. S. z wnio
skiem o skierowanie pnesyłki prz,ez inny unąd cel
ny. Urzędnik K. S., udzieHw,s,zy odnośnego z,ezwole
nia, za,znacz,a to w świadectwie przewoz,owem i za
wiadamia o tem urząd celny, który był pierwotnie 
wymieniony w świadectwie przewozowem. 

§ 258. Gdyby do urz,ędu celnego nadesz.ła część 
przesyłki, oznacz·onej w świadectwie pr,zewozowem, 
a druga część był.a jeszcze w drodz.e, wysyłający zaś 
życzyłby sobie wysłać dostarczoną cz.ęŚć przesyłki 
niezwłocznie, urząd c.elny może pozwolić na taką 
c.zęśdową odpr.awę. 

§ 259. Po otrzymaniu wtórnika świad ectwa 
przewozowego inspektor K. S . bada. czy dozwolony 
zanik drogowy nie został przekroczony, a w razie 
stwierdzenia nadmiernego ubytku, zawiadamia o tern 
urząd skarbowy celem wymierzenia i ściągnięcia 
należności za len ubytek. 

§ 260 . . 1, Wywóz zagranicę za zwrotem opłaty 
monopolowej wyrobów zawierających spirytus i arty
kułów wyrobionych ze spirytusu. obciążonego opłatą 
monopolową. odbywa się w tryb ie zgłoszenia. które 
należy skł a dać inspektorowi K. S , 

2, W zgłoszeniu wysyłający powinien podać: 
aj im i ę , nazwisko i adres względnie firmę i sie

dz ibę przedsiębiorstwa wysyłającego, 
b) miejsce , skąd nastąpi wysyłka oraz kraj. do 

którego wyr.oby zamierza wys łać, 
cI firmę i siedzibę przedsiębiorstwa, w którem 

wyroby zost ały wyprodukowane , 
dJ rodzai, gatunek i moc wyrobów, rodzaj i po

jemność pos zczególnych naczyń oraz ogólną 
zawartość alkoholu w przesyłce, 

el urząd celny. przez który ma nastąpić wywóz . 

§ 261. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia inspektor 
K. S , przy udziale drugiego urzędnika skarbowego 
odprawia przesyłkę. 

2. Dokonywujący odprawę urzędnicy są obo
wiązani: 

A. w przypadku wywozu wyrobów, nalanych 
do butelek : 

al sprawdzić zawartość opakowań z butelkami. 
bl pobrać próby w celu ustalenia ogólnej za

wartości płynu i alkoholu w przesyłce, 
c) nałożyć urzędowe zabezpieczenia w sposób 

uniemożliwiający otwarcie opakowań w cza-
sie przewozu. . 

B. w przypadku wywozu wyrobów w cyster
nach. beczkach, kufach lub innych naczyniach prócz 
butelek : 

a) sprawdzić tarę i stan naczyń, 
bl dopilnować napełnienia naczyń wyrobami 

i ustalić zawartość i moc płynu w naczyniach 
przewozowych oraz ogólną ilość zawart.ego 
w nich alkoholu, 

c) nałożyć urzędowe zabezpieczenia w sposób, 
uniemożliwiający otwarcie naczyń w czasie 
przewozu bez naru.szenia z.abezpieczenia. 

§ 262. 1. Zwrot opłaty monopolowej (art. 24) 
od spirytusu monopolowego wywiezionego zagranicę. 
us.kut·ec:znia P . M. S. na podstawie wtórnika świadec
twa przewoz·owego, potwierdzonego przez urząd 
celny. 

2. Zwrot uiszc,zonej opłaty monopolowej usku
tecznia się w wysokości obowiązującej w dniu wy
w,ozu zagranicę i ,od ilości alkoholu, zawartego w wy
robach faktycznie wywi.ezionych lub użytego do ich 
wyrobu, stosownie do obowiązujących norm. 

§ 263. Zamiast zwrotu opłaty monopolowej 
pr~edsiębiorc,a, który wywiózł ,zagranicę spirytus mQ
nopolowy wz.ględnie artykuły wyrobione ze spirytu
su, lecz nie zawierając:e go, może uzyskać zez,wole
nie Ministra Skarbu na zakup spirytusu eksportowe
go w ilości faktycznie wywiezionej, po przedstawie
niu dowodów, o których mow,a w § 262, 
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§ 264. Eksporter. mimo z ło żen i a wszystkich 
wymaganych dowodów. nie ma prawa do zakupu 
spirytusu ek sportowego w następuiących przypad
kach : 

al jeżeh stwierdzono. że eksporter p o pełn i ł 
przy wywozie jakiekolwiek naduzycie , ktore 
spowo do wało straty Skarbu Państwa . 

bl w raz ie stwierdzeni.a. że spirytus . pobrany 
do wy tworzenia wyrobów. przeznaczonych 
'na wywóz, zost a ł zużyty do innych celów, 
przyczem Skarb Państwa poniósł straty . 

§ 265. 1. Zakup eksportowego spirytusu, przez 
osoby, które zobowiążą się wywieźć zagranicę wy
roby spirytusowe, może nastąpić za zez.woleniem Mi
nistra Skarbu, w którem podaje się termin w jakim 
ma nastąp i ć wywóz gotowego artykułu. 

2. Minister Skarbu może zażądać zabezpiec.ze
nia należności monopolowych z tytułu przerobu spi
rytusu eksportow,e,go. Zabezpieczenie będzie zwol
nione, o ile wyroby z zakupiOinego spirytusueksporto.
wego z.ostan.ą wywiezio,llte z.a,granicę we wlaściwym 
cz,asrez zachowaniem ws·zelkich przepisów dotyczą
cy:ch wywozu wyr.obów spirytusowyoh. 

5. Tranzyt. 
§ 266. L Kontrolę tranzytowych przes'yłek spi

rytusu przeprowadza urząd c,elny w sposób nastę
pujący: 

a) n.a stacji wejściowej urzędnicy c eilni badają 
całość zamknięć cy's,tern lub naczyń prze
wozowych i nakładają obok tych zamknięć 
plomby urzędu celnegOj szczegółowe bada
nie prz'e,syłki należy prz,eprowadzić jedynie 
w przypadku stwierdzenia, ż,e zamknięcia 
nałożone pr.zez z.agranic.zne urzędy zostały 
naruszonej 

b) na stacji wyjściowej - należy dokładnie 
zbadać, czy cysterny względnie naczynia 
,oraz urz ędowe z.abe.zpiec.zenia nie zostały 
narUS'lone, celem stwierdzenia, czy w c.za
sie przewozu nie usunięto z prz.esyłki spi
rytusu. W przypadku stWiierdzenia uszko
dzenia cystern względnie naczyń lub naru
szenia zamknięć urzędowych, należy prze
prowadzić szc.zegółowe zbadanie przesyłki 
co do ilości i mocy spirytusu i z dokonania 
tych czynności należy spisać ,odpowiedni 
p rotokół, celem przeprowadz,enia docho
dzeń. 

2. Przep rowadzenie wszystkich urzędowych 
czynności, o których mowa w ust. 1, ma być stwier
dzone zapisem na odnośnym dokumencie przewozo
wym i m a si ę odbywać w ten sposób aby pr.zesyłka 
nie doznała ż.adn e j ni,euzasadnionej zwłoki. 

3. Dokumenty przewozowe zastępują świadec
twa przewozowe. 

V. WYRóB I OPODA TKOW ANIE DROŻDŻY. 
1. VVyrób drożdży. 

§ 267. 1. Wyrób drożdży piekarnianych może 
się .odbywać tylko w wytwórniach, specj.alnie na ten 
cd urządzonych noszących nazwę drożdżowni. 

2. Do dnożdżowni mają zastosowanie postano
wienia §§ 49 - 51, 52 ust. 1 i 3,54 - 64, nadto zaś 

do .drożdżowni, które przy wyrobie drożdży wypę
dzaJą z brzeczki spirytus, mają zastosowanie prze
pisy o wyrobie spirytusu. 

§ 268. l . Drożdżownia ma posiadać następu
jące oddzielne pomieszczenia: 

a) do przygotowania zacierów i do fermentacji, 
b) do prasowania, formowania, pakowania 

i banderolowania drożdż y, 
c) do przechowywania drożdży opakowanych 

i obanderolowanych, 
d) do przechowywania drożdży, którym, po 

wyjściu z pod prasy nie nadano tego same
go dnia formy cegiełek, ani też nie opako
wano ich i ni,e obanderolowano. 

2. Okna pomieszczeń wyszczególnionych pod 
literami bl i d) w ust. 1 mają byćzaopaŁr.z.one w siat
ki nadające s ię do ur,zędowego zabezpieczenia. 

3. Pomieszczenia do przechowywania nieopo
datkowanych i nieobanderolowa nych drożdży mają 
.znajdować się pod urzędowem z.amknięciem. 

4. Drożdżownie nie mogą posiadać aparatów 
destylacyjnych. 

§ 269. 1. Przed uruchomi,eniem drożdżowni 
przedsiębiorca powini.en złożyć inspektorowi K. S. 
z.głoszenie w dwóch eg,zemplarzach o zamierzonym 
wyrobie drożdży według W1Z0ru Nr. 42. 

2. Inspektor K. S. po zbadaniu wniesionego 
z.głosz,enia poświadcza na ·obu egzemplarzach z,gło
szenia, że nie znajduje przeszkód do rozpoczęcia wy
robu i jeden egzemplarz zwraca prz.edsiębiorcy, 
a drugi przesyła urzędowi skarbowemu. 

§ 270. Zabrania się używania do zacaerów 
drożdżowych piany i innych odpadków, pozostają
clych po odcedzeniu i przepłókaniu drożdży. 

§ 271. 1. Drożdżownie nie pędzące spirytusu 
z hrzeczk i mają zgła s.zać w jaki sposób będą nisz.c.zy
ły brz,eczkę drożdżową. 

2. Brzeczkę należy nis.zc.zyć w obecności urzęd
nika K. S. dozorując.ego wytwórnię dr,ożdży, który 
po każdorazowem zniszc.zeniu brzeczki, czyni Q tem 
krótką wzmiankę w księdz,e obrachunkowej. Zapis 
ten w księdz.e jes t zhędny, gdy drożdżown.ia posia
da odpowiednie urządz.enia (rurociągi) doautoma
tyc.znego spływania brzeczki, niezwłocznie po jej od
dzieleniu od drożdży, do kanału niec.zystości. Urzą
dzenia takie mają być urzędowo zabezpieczone na 
całej swej długości pl.ombami inspektora K. S. 

3. Zabrania się wyw,ożeni.abrz·eczki drożdżowej 
poza obręb drożdżowni, w której brzeczkę tę otrzy
mano. 

§ 272. 1. Po ukończeniu roku obrachunkowe
go należy przeprowadzić w drożdżowni roczny obra
chunek, zestawić i przenieść remanenty ze starej do 
nowej ks>ięgi obrachunkowej. Do starej księgi obra
chunkowej n a,leży zapisać na przychód drożdże, któ
re otrzymano z produktów zatartych przed 1 wrześ
nia danej kampanji, a ustalony w ten sposób ogólny 
remanent przenieść dopiero do nowej księgi. Cegieł
ki drożdżowe, pochodzące z powyższych .zacierów 
i oklejane opaskami podatkowemi po pierwszym 
września, wpisuje się do nowej księgi '?brachunkowej. 
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2. Obliczenia obrotu drożdżowni i kontrolę po
datku spożywczego od drożdży dokonywa s i ę przez 
zestawienie rzeczywistej ilości wyrobionych i zważo
nych drożdży z ilością drożdży obanderolowanych, 
z uwzględnieniem wywozu zagranicę oraz strat 
i braków podanych w ust. 3. 

3. Za usprawiedliwione uznaje się przy obra-
chunku straty i braki spowodowane: 

a) nadwagą (§ 274), 
b) zniszczeniem zepsutych drożdży (§ 278), 
c) użyciem we własnej wytwórni do zadawania 

drożdżami zacierów. 

2. Opaski podatkowe. 
§ 273. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu opasek 

z kasy skarbowej, przedsiębiorca powinien ostem
plować je pieczęcią firmową drożdżowni. Do ostem
plowania należy używa ć trwałej farby (tuszu). Na 
każdej opasoe ma być zupełnie wyraźny odcisk całej 
piecz.ęci firmowej. 

2. Przedsiębiorca powinien przechowywać wy
kupione banderole we wzorowym porządku i tak, 
aby je można było w każdej chwili łatwo przeliczyć. 

§ 274. 1. Drożdże mają być po wyjściu z pod 
prasy natychmiast odw.ażone. 

2. Przed s'Przedażą należy sformować drożdże 
w cegiełki 100 gramowe lub 500 gramowe. Nadwaga 
na wyschnięcie może wynosić do 5 % wagi cegiełek. 

3. Do sprawdzania wagi cegiełek należy w od
dziale formowania drożdży w cegiełki ustawić lega
lizowaną wagę oraz dostateczną ilość legalizowa
nych odważników. 

4. Prasowanie, ważenie i banderolowanie droż
dży może się odbywać wyłącznie w obecności urzęd
nika K. S. sprawującego stały nadzór. 

§ 275. t . Do zewnętrznego opakowania cegie
łek drożdży wol,n,') używać tylko takiego papieru, na 
którym b.anderolę można trwale nakleić: w szczegól
ności nie wolno używać w tym celu papieru bły
szczącego paraHnowanego lub woskowanego. 

2. Na opakowaniu każdej cegiełki drożdżowej 
ma być uwidoczniona waga c-egiełki, firma i siedziba 
drożdżowni. 

§ 276. 1. Na opakowane cegielkidrożdżowe 
należy naklejać opaski podatkowe starannie i trwale 
dokoła przez całą długość oe.giełki w ten sposób, aby 
opaska pokrywała brzeg opakowania widoc.zny na 
jednej z podłużnych stron, a końce jej schodziły się 
na przeciwległej podłużnej stronie. Opaski nakl,eja
ne na cegiełki, mają odpowiadać wadze cegiełek. 

2. Drożdże wolno wydawać z WytW Ól ni i wpro
wadzać do wolnego obrotu dopiero po zaopatrzeniu 
ich w opaski podatkowe (banderole). 

3. W miejscach detalicznej sprzedaży wolno 
dzielić obanderolowane cegiełki drożdży dla spra
daży cząstkowej spożywcom. Dzielenie ma oJbywać 
się prostopadle do opaski. W z akładzie handlowym 
wolno przechowywać tylko jedną napoczętą ce
giełkę. 

4. Zabrania się zdejmowania, względnie odkle
jania opasek p·oda tkowych, oraz przechowywania 
poza wytwórnią, wypożyczania, kupna lub sprzeda
ży opasek. 

§ 277. Drożdże, których w dniu wyjścia z pod 
prasy po odważeniu i zapisaniu w księdze produkcji, 
nie sformowano w cegiełki, nie opakowano i nie
obanderolowano, należy przechowywać w oddzie.)
nem pomieszczeniu pod urzędowem zamknięciem 
(§ 268 ust. 1 lit. d) w naczyniach, których tarę za
świadczają protokólarnie urzędnicy K. S. przy spraw
dz.aniu lub w miarę nabywania tych naczyń przez 
drożdżownie. Waga naczyń przenośnych ma być 
uwidoczniona na naczyniu. 

§ 278. 1. Jeżeli okaże się, że wyprodukowa
ne, a jeszcze nie obanderolowane drożdże, nie są 
zdatne do użycia, WÓWCz:lS na żądanie przedsiębior
cy mogą być one zniszczone w obecnośc.i dwóch 
urzędników skarbowych. Prz,ed zniszczeniem urzęd
nicy K. S. powinni sprawdzić ilość, wagę i przyczyny 
niezdatności drożdży do użycia. 

2. Ur,zędnicy skarbowi spor:ządzają w dwóch 
egzemplarzach protokół zniszczenia drożdży; proto
kół ten podpisuje również przedsiębiorca wytwórni, 
względnie zastępca i dwóch świadków. Jeden egzem
plarz protokółu należy dołączyć do księgi obrachun
kowej, drugi zaś przesłać izbie skarbowej. 

§ 279. t. Naderwane lub uszkodzone opaski 
podatkowe nie mogą być używane do naklejania na 
cegiełki drożdżowe, ani też nie mogą być wymienia
ne w kasie skarbowej. Opaski takie mają być odda
wane urzędnikowi K. S. dozo.rując~mu dro·żdżownię, 
który prz.echowuje je do przybycia inspektora K. S. 
w obecności którego opaski te mają być zniszcz.one 
z równoczesnem sporządzeniem protokółu. 

2. Na mocy takich protokółów zniszczone opa
ski wpisuj1e się na rozchód: w księdze obrachunkowej 
drożdżowni. 

3. W przypadkach ujawnienia w drożdżowniach 
opasek w ilości więknej od zapasu, wynikającego 
z obrachunku odnośnej księgi, urzędnik stałego nad
zoru p owinien niezwłocznie opi eczętować cały za
pas, znajdujących się w przedsiębiorstwie opasek po
datkowych, sporządzić ,odpowiedni protokół, prze
prowadzić szczegółowe dochodzenie w celu stwier
dZlenia przyczyn i o wyniku donieść niezwłocznie 
unędowi skarbowemu. 

§ 280. Zezwolenia na wydawanie z wytwórni 
wolnych od podatku drożdży w stanie płynnym, prze
znaczonych do celów przetwórczych na artykuły 
niespożywcze, wydaje Minister Skarbu. Drożdże te 
pozostają pod kontrolą skarbową do chwili wzięcia 
ich do procesu przetwórczego. 

3. Składnice. 

§ 281. 1. Zabrania się przerabiania i zmienia
nia formy drożdży poz.a wytwórnią, jak również wy
dawania drożdży nie sformowanych z wytwórni. 

2. Minister Skarbu może jedn ak zezwolić kra
jowym wytwórniom drożdży na urządzenie w miej
scach znaczniejszego zbytu drożdży osobnych skład
nic pod firmą drożdżowni, w których magazynowa
noby drożdże, wyprodukowane w wytwórni, formo
wano je w cegiełki i ban.derolowano. 

3. Składnice mają odpowiadać następującym 
warunkom: 



1720 Dziennik Ustaw. Poz. 746. Nr. 88. 

a) wyWó.z niesformowanych drożdży z wytwór
ni do składu fabryki ma odbywać się w zam
kniętych urzędowo naczyniach drewnianych, 
uprzednio urzędowo starowanych; 

b) o zamierzonym wywozie każdej przesyłki 
drożdży do składnicy przedsiębiorca wy
twórni, względnie jej kierownik, powinien 
zawiadomić urzędnika K. S., dozorującego 
wytwórnię, pismem, sporządzouem w 3 eg
zemplarzach według wzoru Nr. 43. Urzędnik 
ten sprawdza wagę ładunku, podpisuje 
wszystkie egzemplarze oznajmienia, zabez
piecza naczynia z drożdżami zapomocą 
plomb i przesyła jedno oznajmienie urzędni
kowi, doz,orującemu składnicę. Pozostałe 
2 egzemplarze oznajmienia oddaje przedsię
biorstwu: jedno z tych oznajmień służy za 
dokumen't towarzyszący przesyłce, drug)e 
zaś jako dokument rozchodowy drożdżowni . 
Ilość wywiezionych drożdży należy z.apisać 
do osobnej kolumny rozchodu księgi obra
chunkowej; 

e) urzędnik K. S., dozorujący składnicę. spraw
dza wagę przesyłki po jej nadejściu, po
twierdza ,odbiór na oznajmieniu i wtórniku 
tegoż i zwraca urzędnikowi K. S., dozorują
cemu wytwórnię, który dołącza potwierdzo
ne oz.najmienie do odnośnej pozycji roz
chodu; 

d) kierownik składnicy zapisuje na przychód 
do księgi obrachunkowej przyjętą ilość droż
dży i dołącza do odnośnej pozycji wtórnik 
oznajmienia; 

ej formowanie drożdży w cegiełki i bandero
lowanie ich ma się odbywać w ten sam spo
sób, jak w wytwórni drożdży; 

fi przedsiębiorca drożdżowni powinien uiścić 
we właściwei kasie skarbowej w przeciągu 
7 dni podatek od ewentualnych ubytków, 
stwierdzonych w składnicy, a stanowiących 
różnicę pomiędzy wagą ustaloną w wytwór
ni i wagą stwierdzoną w składnicy; 

g) po rocznym obrachunku (§ 272) księgę obra
chunkowa składnicv wraz z jej załącznikami 
dołącza się do księgi obrachunkowej droż
dżowni . 

4. Obrót z zagranicą, 

§ 282. 1, Podania o zezwolenia na przywóz 
drożdży l zagranicy należy składać do Ministerstwa 
Skarbu (a rt 23) za pośrednictwem izb skarbowych. 

2 Na podstawie udzielonych zezwoleń drożdże 
mogą być sprowadzane z zagranicy przez urzędy 
celne [ klasy i tylko przez osoby, opłacające świa
dectwo przemysłowe I kategorii dla przedsiębiorstw 
handlowych oraz zakłady przemysłowe dla własnej 
produkcji . 

3. Nie mogą trudnić się przywozem drożdży 
z zagranicy w celach handlowych osoby. znajdujące 
się w stanie upadłości . 

4 Minister Skarbu może uwolnić przedsiębior
ców drożdżowni od obowiązku formowania w cegieł
ki drożdży zarodowych, sprowadzanych z z.agranicy 
do dalszego przerobu, 

5. Urzędy celne wydają opaski podatkowe 
(banderole) tyl ko osobom, które przedstawią odpo
wiednie zezwolenie. 

§ 283. 1. Przywożone z zagranicy drożdże 
mają być sformowane w cegiełki lOO-gramowe lub 
SOO-gramowe. Nadwaga na wyschnięcie może wy
nosić do 5 % wagi cegiełki. 

2. Obanderolowanie drożdży zagranicznych ma 
się odbywać pod nadzorem urzędników celnych, po 
rewizj i celnej, lecz przed wypuszczeniem towaru 
z urzędu celnego. 

3 Opaski podatkowe (banderole) nabyte w ka
sie urzędu celnego należy nałożyć na opakowanie 
ceg:ełki w sposób. przepisany w § 276. Przed uży
ciem opasek urz ąd celny oznacza je swoją pi.eczęcią. 

4. Po obanderolowaniu urząd celny wydaje 
drożdże odbiorcy, względnie osobie upoważnionej do 
rozporządzenia towarem, przyczem mają zasŁosowa
nie postanowienia § 247 ust. 2 

§ 284. 1. Wywóz drożdży zagranicę może na
stąpić a,lbo w sŁanie sformowanym (bez banderolij 
lub niesformowanym w naczyniach lub skrzyniach, 
nadających się do nałożenia iabezpieczeń urzę
dowych. 

2 Przedsiębiorca powinien prowadzić oddziel
ną księgę kon troli drożdży wysyłanych zagranicę 
według wzoru Nr. 18. 

§ 285. 1. O każdej zamierzonej wysyłce droż
dży zagranicę, względnie na obszar w. m. Gdańska 
obowiązany jest przedsiębiorca przed dokonaniem 
wysyłki przesłać właściwemu inspektorowi K. S. 
oznajmienie (wzór Nr. 44) wz,ględnie wzór przewi
dziany wart. 207 i 208 umowy z dnia 24 paździer
nika 1921 r. zawartej pomiędzy Polską a w. m. Gdań
skiem tzał do Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139}. 
Przed przybyciem urzędników K. S . nie wolno droż
dży , przeznaczonych na wywóz, pakować do skrzyń 
lub naczyń 

2. Odprawa drożdży , przeznaczonych na wy
wóz zagranicę może się odbywać tylko w naczyniach 
lub skrzyniach, starowanych i napełma<nych w ohe(;
ności odprawiających je urzędników skarbowych; 
droż.dże razem z opakowaniem odważa się na lega
lizownej wadze. 

3. Naczynia lub skrzynie z drożdżami należy 
zabezpieczyć urzędowo plombami i przekazać wła
ściwemu urzędowi celnemu l klasy, wyznaczając jed
nocześnie przybliżony termin dostawy do tego urzę
du . Wyniki odprawy. ilość i numery plomb na po
szczególnych naczyniach i skrzyniach, tudzież przy
bliż,ony termin dostawy do urzędu celnego zaznacza 
inspektor K. S . w trzech egzemplarzach oznajmie
nia . Wypełnione w powyższy sposób oznajmienie od
syła urzędnik K S. właściwemu urzędowi celnemu. 
drug i egzemplarz oznajmienia towarzyszy przesyłce 
drożdży jako dokument przewozowy. trzeci egzem
plarz oznajmienia pozostaje w miejscu wywozu Ilość 
drożdży odprawionych z wytwórni zagranicę zapisu
je się do rubryki rozchodu drożdży nieobanderolowa
nych w księdze obrachunkowej danej wytwó~l]i oraz 
w księdze kon troli drożdży wysłanych zagranicę, 
przyczem dokonywujący odprawy urzędnik K S, 
stwierdza wpisy w Księdze własnoręcznym podpisem. 
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4. Przesyłka drożdży ma być dostarczona do 
urzędu celnego z nienaruszonemi plombami urzędo
w.emi w terminie oznaczonym w oznajmieniu. 

5. Urząd celny dokonywa odprawy celnej, 
sprawdza stan zabezpiec.zeń, całość naczyń i skrzyń, 
ich liczbę, wagę i z.godność dostawionej przesyłki 
z otrzymanem oznajmieniem. W razie powzięcia wąt· 
pliwości co do zawartości przesyłki, urząd celny mo
że według swego uznania zarządzić ściślejszą rewizję 
przesyłki. 

VI. WYRóB I OPODATKOWANIE KWASU 
OCTOWEGO. 

l. Przepisy ogólne. 
§ 286. 1. Kwas octowy o mocy 60% i wyżej 

uznaje się w rozumieniu niniejs.zego rozporządzenia 
za kw.as octowy nadający się do celów spożywczych. 

2. Kwas octowy o mocy niższ.ej od 60 % ma 
być w miarę otrzymywania z aparatu badany na czy
stość zgodnie z przepisami podanemi w załączniku L. 
dla stwi,erdzenia, czy nadaje się do celów spożyw
czych. 

3. Kw.as ,octowy może być wypuszczany do 
wolnego obrotu do .spożycia o ile posiada moc 80 % 
wagowych lub wyżs.zą (esencjaocŁowa). 

4. Kwas octowy <O mocy niższej niż 80 %, na
dający się do spożycia, może być wydawany tylko 
do dalszego przerobu. Przed wydaniem do przerobu 
na kwasie tym ciąży podatek spożywczy. 

§ 287. 1. Kwas octowy nie nadający się do 
spożycia (kwas technic.zny) nie podlega podatkowi 
spożywczemu, skażaniu i kontroli nad zużyciem. 

2. Kwas octowy, nadający się do celów spo
żywczych (§ 286 ust. 1), może być wydawany do dal
szeg,Q prz.erobu na c,ele niekonsumcyjne bez podatku, 
jedynie za zezwoleniem izby skarbowej, właśdwej 
dla miejsca zakładów przerobu, w stanie skażonym; 
W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego pro
ces przerobu, izba skarbowa może z,ez,wolić na wy
dani.e takiego kwasu w stanie nieskażonym. 

3. Postan.owienia ust. 3 art. 58 nie dotyczą 
kwasu octowego prz.eznaczoneg,o do dalsz·e.go prz,e
robu na cele niekonsumcyjne. 

§ 288. 1. Pr,zeds.iębiorca wytwórni lub zakła
du oczysZlcz.ania obowiązany do zapłaty podatku spo
żywc.zego od esencji oelowej, w ydanej do wolnego 
obrotu, powinien obliczyć kw.otę należnego podatku 
i wpłacić ją we wlaściwej kasie skarbowej lub .za po
średnictwem Pocztowej Kasy Oszczędnośd prz,ed 
wypuszczeniemes.encji octowej .z .zakładu. 

2. Przy uiszcza niu podatku przedsiębiorca oho
wiązany na deklaracji płatnicz ej lub na blankiecie 
czekowym wyszc.zególnić kwoty: 

a) podatku spożywczego, 
b) 10 % owego dodatku nadzwyczajnego do 

podatku oraz 
cJ dodatku komunalnego. 
3. Wytwórni,eoraz zakłady oczyszczania obo

wiązane są kwity na uiszczony podatek okazywać 
na każde żądanie urzędników K. S. 

§ 289. Izba skarbowa na prośbę przedsiębior
stw.a zwolni j.e od obowiązku uiszczania podatku od 
tych iloś·ci kwasu octowe,go, nadającego się do spo-

życia, które uległy zniszczeniu wskutek nieprzewi· 
dzianych wypadków w wytwórni lub w .zakładzie 
oczyszczania względnie w czasie przewozu pod wę
złem podatku, pod warunkiem, że przedsi ę biorca nie
z.włocznie zaw,iadomił o zaszłym wypad'ku urzędni
ka K. S., którego siedziba znajduje się najbliż ej miej
sca wypadku, oraz że fakt zniszczenia i ilosć znisz
czonego kwasu octowego zostały udowodnione prze
prowadzonem dochodzeniem . 

§ 290. 1. Nieskażonego kwasu octowego, zdat
nego do spożycia a zwolnionego od podatku do dal
szego przerobu. można używać tylko w tern przed
siębi.orstwie i do tych celów, jakie w zezwoleniu izby 
skarbowej wymieniono. 

2. Zakłady przerabiające nieskażony kwas oc
towy, nadający się do spożycia, obowiązane są prze
chowywać go w miejscu oznajmi.onem, w zb i.omikach 
dokładnie wymierzonych i zaopatrzonych w laski lub 
szkła wzierne względnie w naczyniach wytaro
wanych. 

3. Naczynia, w których przechowuje się w miej
scu przerobu nieskażony kwas octowy nadający się 
do spożycia, mają być ur.zędowo zabezpieczone j 
z miejsc tych urzędnik K. S. wydaje kwas octowy do 
przerobu w miarę faktyc,znej potrzeby. 

§ 291. 1. Ilość bezwodnego kwasu oblicz.a się 
W sposób podany w z.ałączniku L. 

2. Wytwórnie lub za·kłady oczyszczania kwasu 
octowe~o obowiąz.ane są dostarczyć swoim koszlem 
odc,zynników, przyrządów . i narzędzi mierniczych 
niezbędnych do badania kwasu, któ,re należy prz.e
chowywać pod urzędowem zabezpieczeniem. 

3. Odczynniki do hadania kwasu mają być zao
pahrzOl!1>e wzaświadczeni.e P. M. S. o przyd\atnOlŚci do 
tego ce lu, a przyrządy i narzęd:z.ia mi,e.rnic,z,e mają 
być legaIizowane. 

§ 292. Na etykietach naczyń, napełnianych 
esencją octową ma być uwidoc.zniona dokładnie na
zwa i adres zakładu, w którym dokonano rozle·wu, 
moc esencji i waga netto. 

§ 293. W razie stwierdzenia przy rewizji obra
chunkowej wytwórni lub zakładu oczyszcz.ania nad
wyżek lub ubytków kwasu octowego, nadająclego się 
do spożycia (§ 286 ust. 1), należy niezwłocznLe zapi
sać nadwyżki na przychód, ubytki zaś na rozchód. 
Za stwierdzone przy rewizjach ubytki podatek spo
żywczy ma być niezwło·cznie uiszczony. 

§ 294. 1. Do .zakładów wyrobu i oc.zyszc.zania 
kwasu octoweg,o mają odpowiednie zastosowanie po
stanowi.enia §§ 49 - 51,52 ust. 1 i 3, 54 - 56, 58 -
60 i 62 - 64. 

2. W zakresie obrotu z zagranicą do kwasu 
octowego mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
dotyc.z.ące drożdży. 

2. Urządzenia, ruch wytwórni i magazynowanie. 
§ 295. Kwas octo,wy, nadający się do spożycia 

wolno przechowyw.ać, rozlewać i pakować tylko 
w pomieszc,zeniach z.głoswnych władzy skarbowej. 
Poszczególne rodzaje kwasu g,ołowego należy prze
chowywać każdy osobno w osobnych pomieszc.ze
niach lub osobnych oddziałach wspólnego magazynu. 
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Naczynia z gotowym kwasem należy ustawiać w mia
rę możności w takim porządku, aby można je było 
łatwo obejrzeć i przeliczyć . 

§ 296. Do celów związanych z odbiorem, od
prawą i sprawdzaniem kwasu w wytwórniach i za
kładach oczyszczania, powinien przedsiębi.orca na
być i utrzymywać w dobrym stanie wagę z odważni
kami, tudzież niezbędne przyrządy, pojemniki i lega
lizowane narzędzia miernicze. 

§ 297. 1. Przedsiębiorcy wytwórni i zakładów 
oc.zysz.cz.ania kwasu octowego powinni oznajmić roz
poczęcie ruchu właściwemu inspekt.o,rowi K. S. przy
najmniej na 14 dni przed uruchomieniem. 

2. Oznajmienie, które składa się w dwóch eg
z.empla'rzach, ma zawi.erać;a) czas trwania .oczyszcza
nia, b) ilość w jednostkach wagowych kwasu suro
wego, który ma być poddany oczyszczeniu. 

3. Oznajmienie wnosić należy na okres mie
sięczny. 

4. W razie konieczności zmian w oznajmionym 
ruchu. należy złożyć nowe oznajmienie w sposób 
przepisany w ustępach poprzednich. 

§ 298. 1. Każde wstrzymanie robót oczysz
czania na czas ponad dwa dni należy oznajmić in
spektorowi K. S . co najmniej na trzy dni przed 
wstrzymaniem ruchu. Jeżeli wstrzymanie ruchu na
stępuje z powodu przeszkód niedających się przewi
dzieć należy złożyć oznajmienie natychmiast po 
wstrzymaniu ruchu. 

2. Na okres wstrzymania ruchu dłuższy niż dwa 
tygodnie aparaty służące do oczyszczania kwasu na
leży wziąć pod urzędowe zamknięcie, które ma być 
nałożone w sposób uniemożliwiający użycie tych apa
ratów. Nałożenia i zdjęcia zamknięć urzędowych do
konywa urz.ęd,nik K. S., pełniący stały nad;zór przed-

. siębiorstwa. W razie konieczności (np. naprawy lub 
zmiany aparatów) inspektor K. S. może zwol'nić 
przedsiębiorstwo od tego wymagania. 

§' 299. 1. Na każdem przewozowem naczyniu 
z kwasem octowym przeznaczonym tak do spożycia, 
jak do przerobu, ma być uwidoczniona w sposób wy
raźny firma wytwórni względnie zakładu oczyszcza
nia kwasu w brzmieniu zgodnem z zapisem w rejestrze 
handlowym, waga netto nalanego kwasu, jego moc, 
wreszcie jakość kwasu (esencja octowa, kwas octowy 
techniczny, kwas octowy czysty, przeznaczony do 
przerobu, kwas octowy skażony). 

2. Naczynia przenośne. służące do przechowy
wania w magazynie kwasu octowego zdatnego do spo
życia, mają posiadać uwidocznioną na samem naczy
niu tarę, ustaloną przy udziale urzędnika stałego 
nadzoru. 

§ 300. L Napełnianie naczyń przeznaczonych 
do przechowywania i przewozu kwasu octowego, na
daiącego się do spożycia. może się odbywać tylko 
pod nadzorem urzędnika K. S. sprawującego stały 
nadzór przedsiębiorstwa. 

2. Napełnianie naczyń. o których mowa w ust 
1, należy uskuteczniać po otrzymaniu kwasu nadają
cego s:ę do spożycia z aparatu, najpóźniej za~' dnia 
następnego , 

3. Napełnione w sposób, przewidziany w ustę
pach poprzednich, naczynia mogą być przechowywa
ne tylko w specjalnie na ten cel przeznaczonym ma
gazynie, który pozostaje stale pod urzędowem zam
knięciem. Magazyn taki może mieć tylko jedno po
łączenie nazewnątrz. bądź bezpośrednio, bądź przez 
lokal przedsiębiorstwa . Okna magazynu mają być 
zaopatrzone w kraty żelazne lub siatki druciane, za
bezpieczone urzędowo od wewnątrz, uniemożliwiają
ce wyprowadzenie kwasu z magazynu. Napełnione 
naczynia mają być oddane do magazynu bezzwłocz
nie po ukończen iu związanych z tern cz.ynności urzę
dowych. 

4. Niezwłocznie po napełnieniu na,czyń kwa
sem nadającym się do spożycia, zważeniu i oddaniu 
kwasu do magazynu na p rz.echowanie , otrzymany 
kwa,s octowy ma być zapi,slłJny na, prz~y,chód w księdz,e 
kontwl'i oc,z,yszczan,i:a kwasu octoWle;go. 

§ 301. 1. Wywóz kwasu z. wytwórni lub z za
kładu oczyszczania może być dokonany jedynie pod 
dozorem K. S. bez względu na to, czy chodzi o kwas 
podlegający podra tkowi spożywczemu, czy też wolny 
od tego podatku. 

2. Przedsiębiorca względnie jego zastępca za
wiadamia o wywozie urzędnika stałego nadzoru, przy
czem o ile chodzi o wywóz kwasu zdatnego do spoży
cia przedstawia świadectwo przewozowe (wzór 
Nr. 48), wypełnia jąc wszystkie trzy części druku. 

3. Gdy ma być wywiezi:ony kwas, nadający się 
do spożycia w stanie nieskażonym, urzędnik K. S. za
znacza na świadectwie, że podatek spożywczy zasŁał 
uiszczony . pokredytowany, wz.ględnie że kwas wysy
ła się pod węzłem podatku. 

4. Wydany z magazynu kwas octowy ma być 
usunięty z. obrębu przedsiębiorstwa na jpóźniej w cią
gu dnia następnego po dokonanej odprawie. 

5. Grzbiet świadectwa przewozowego służy ja· 
ko dokument stwierdzający prawidłowość zapisu 
w księdze obrotu i podatku od kwasu odnośnej pozy
cji rozchodu. Świadectwo przewozowe oraz wtórnik 
towarzyszy przesyłce do miejsca przeznaczeni a, przy
czem świadectwo pozosta,je u osoby odbierającej 
kwas, za{ wtórnik ma być zwrócony wytwórni z pod
pisem osoby odbierającej . 

6. Przesyłki kwasu octowego, nadającego się 
do spożycia , przewożone pod węzłem podatku podle
gają . niezależme od przepisów ust. 5 obowiązkowi 
urzędowego z.abezpieczenia naczyń na czas przewozu 
oraz przyjęcia przy udziale naibliżei urzędującego 
organu K. S., do którego należy kierować wtórnik 
świadectwa przewozowego. 

3. Skażanie kwasu octowego. 

§ 302. 1. Skażaniu podlega tylko kwas octo
wy zdatny do spożyci'a, wydany dOl dals.zego przerobu 
na cele niekonsumcyjne. 

2. Skażania dokonyw.a się środkami, wymienia
nem i w załączni'ku M do nin~ejsze,go rQzporządz.en~a. 
Izba skarbowa może zezwolić na skażanie kwasu oc
towego także innemi środkami, po uprzedniem jednak 
zasięgnięciu op in jii z:baci'aniu środków przez P. M. S. 

3. Skażanie odbywa się w miejsct.:. odprawy. 
przed wydaniem z wytwórn: lub z zakładu oczyszcza-
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. nia. Izba skarbowa może zezwolić w wyjątkowych 
wypadkach na skażanie kwasu w miejscu przerobu. 

§ 303. 1. Skażać można jednorazowo nie
mniej niż 200 kg kwasu zdatnego do spożycia. Urząd 
~karbowy może jednak w poszczególnych przypad
,kach zezwolić na wyjątki. 

2. Środków skażających a także środków bada
nia, naczyń i przyrządów, potrzebnych do przeprowa

. dzenia skażenia i stwierdzenia czy skażenie zostało 
dokonane w sposób należyty, powinien dostarczyć 
ten, kto .zgłasza kwas do skażenia. 

3. Wytwórnie i zakłady oczyszczania kwasu oc
towego mogą poddać skażeniu dozwolonemi środka
mi dowolną HO'ść .o z,awarto~c.i ponad 200 kg kwasu 
z.daŁnego do spożycia, ,także prz;ed otrzymaniem za
mówień, już w chwili przystąpienia do napełniania 
naczyń gotowym kwasem. Skażanie może nastąpić 
bądź w specjalnie na ten cel przeznaczonym zbiorni
ku lub w naczyniach już po ich nalaniu i ma być do
konane pod nadzorem urzędnika K. S., ze sporz,ądze
niem o tem odnośnego protokółu. 

VII. ALKOHOL METYLOWY l WYżSZE 
ALKOHOLE, 

§ 304. 1. Alkohol metylowy może być wy
puszczany z wytwórni lub rozlewni do obrotu handlo
wego wyłącznie pod nazwą "alkohol metylowy", 
przyczem alkohol ten ma posiadać .zabarwienie wy
raźnie różniące się od zabarwienia spirytusu skażo
nego środkiem ogólnym (denaturat). Nadto naczy
nia (butelki, blaszanki) mają być zaopatrzone w ety
kiety, na których ma być podana nazwa i siedziba 
firmy. 

2. Zabrani.asię używania opakowań i etykiet, 
mogących wzbudzić mniemanie, że z.awarty w naczy
niu alko.hol metylowy jest spirytusem skażonym środ
kiem ogólnym (denaturat). 

3 . Wy,twórnie lub rozlewnie alkoholu metylo
wego mają być z.gloszone urzędowi skarbowemu 
w terminie do dni 14 przed ich uruchomieniem i pod
lega'ją one kontroli w zakresie podanym w ust. 1 i 2. 

§ 305. Przedsiębiorstwa produkujące wyższe 
alkohole, o ile otrzymują przy swej produkcji alkohol 
etylowy, jako produkt uboczny, obowiązane są zawia
domić o tern izbę skarbową, przedkładając jedno
cześnie opis postępowania technicznego z dokładnem 
wyszczególnieniem, w jakiem mianowicie stadjum 
przebiegu fabrykacji otrzymuje się alkohol etylowy 
i w jakim procentowym stosunku. 

VIII. SPRZEDAŻ NAPOJóW ALKOHOLOWYCH, 
SPIRYTUSU NA CELE DOMOWO - LECZNICZE, 
SPIRYTUSU PEJSACHOWEGO I DENATURATU. 

§ 306. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych dzielą się na: 

a) z.ezwolenia na gprz.edaż hurtową, 
b) zezwolenia na sprzedaż detaliczną. 
2. Zezwolenia na sprzedaż hurtową uprawnia-ią 

do sprzedaży napojów alkoholowych detalicznym 
zakładom sprzedaży w dowolnych ilościach, innym 
zaś odbiorcom w ilo ś ciach od 10 litrów wzwyż jedno
razowo. 

3. Ze.zwolenia na sprzedaż detaliczną upraw
niają do sprzedaży napojów alkoholowych, zarówno 
konsumentom, jak i innym zakładom sprzedaży tych 
napojów w ilościach poniżej 10 litrów jednorazowo. 

4. Postanowienia punktów 2 i 3 niniejszego 
paragrafu, o ile chodzi 'O normy iloEóowe, mają zasto
sowanie także do sprz.edaży spirytusu na cele domo
wo-lecznicze oraz spirytusu pejsachowego. 

5. O ile chodzi o sprzedaż napojów winnych, 
cechy hurtowej i detalicznej sprzedaży normują po
stanowienia ustawy z dnia 22 października 1931 r. 
o opodatkowaniu wina i miodu syconeg.o (Dz . U. R. P. 
Nr .. 99, poz. 763). 

6. Browary i wytwórnie napojów winnych upra
wnione S.ą do hurtowej sprzedaży swych produktów 
z.e składów fabrycznych przy wytwórniach. 

§ 307. 1. Zezwolenia na hurtową sprz,edaż na
pojów alkoholowych dzielą się na; 

aj zezwolenia na hurtową sprzedaż wszelkich 
napojów alkoholowych - z wyłączeniem 
wódek monopolowych i spirytusu na cele 
domowo-lecznicze, 

bl zezwolenia na hurtową sprzedaż wyłącznie 
napojów winnych i piwa lub tylko jednego 
z tych rodzajów napojów. 

2,. Hurtową sprzedaż wódek monopolowych 
i spirytusu na cele domowo-lecznicze mogą wykony
wać tylko te zakłady hurtowej sprzedaży napojów al
koholowych, które uzyskają na to zgodę P . M. S. 

3. Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów 
alkoholowych uprawniają do sprzedaży wszelkich na
po jów alkoholowych, spirytusu na cele domowo-lecz
nicze i spirytusu pejsachowego i mogą być z prawem 
wyszynku lub bez prawa wys.zynku. Zezwolenia na 
wyszynk uprawniają również do wykonywania sprze
daży wyrobów, 10 których mowa wyżej , w czasie, gdy 
zakł.ad jest czynny, w n,aczyniach zamkniętych do 
s'Pożycia poz,a miejscem sprzedaży, przy uwzględnie
niu postanowień § 3 rozpOlTządzemi.a, M1nisltorów Spraw 
w'ewnęlrzmych i Skarhu z dnia 30 lipca 1931 r . (Dz. 
U. R. P. Nr. 73, poz. 595). 

4, Zezwolenia na hurtową i detaliczną sprze.daż 
napojów alkoholowych wydaje urząd skarbowy ozna
czonej osobie fizycznej lub prawnej na ściśle ozna
czone miejsce i rodzaj sprzedaży . Zezwolenia te wy
daje się na czas nieograniczony lub na pewien ozna
czony czasokres. 

5. Zezwolenia na oznaczony czasokres wyda
je Się: 

al dzierżawcom restauracyj i bufetów kolejo
wych - na czas trwania dzierżawy, 

b) sprzedawcom sezonowym w uzdrowiskach 
i letniskach na stałą lub jednorazową sprze
daż na okres nieprzekraczający 6 miesięcy 
w ciągu jednego roku, 

c) dla sprzedaży w czasie wystaw, wyścigów 
i t. p. imprez, trwających ponad dwie doby
na czas trwania tych imprez, 

d) dla sprzedaży w czasie zabaw i widowisk na 
okres 24 godzin, licząc od godziny 12 dnia, 
w którym sprzedaż ma być rozpoczęta. Ze
zwolenia na dobę wydaje się w trybie prz.e
widzianym przy zgłoszeniach takich sprze-

I 
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daży piwa i napoJow winnych o zawartości 
do 4 Y:! % alkoholu. 

e) dla przeprowadzenia likwidacji zakładów 
sprzedaży w przypadku przewidzianym 
w § 308 punkt a) - na okres nieprzekracz.a
jący 12 miesięcy. 

6. Przed udzieleniem zezwolenia urząd skarbo
wy zasięga o osobie ubiegająceg.o się opinii powiato
wej władzy administracji ogólnej (starosta grodzki), 
właściwej dla miejsca otwarcia zakładu. Władza ta 
wypowiada się również co do lokalu, przeznaczonego 
na zakład sprzedaży. 

§ 308. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasają w przypadkach: 

a) śmierci względnie utraty osobowości' praw
nej przez uprawnionego, 

h) upływu czasu, na jaki zezwolenie zostało 
wydane, 

c) zrzeczenia się z.ezwolenia, 
d) nieuiszczenia przepisanej opłaty patentowej 

w przeciągu trzech miesięcy po terminie, 
wyznaczonym wart.. 62 ust. 6, 

e) niewykonywania sprzedaży przez okres 3 
miesięcy, wz.ględnie nieuruchomienia sprze
daży w przeciągu tego okresu, Iicz·ąc od da
ty doręczenia zezwolenia, o ile urząd skar
bowy ni,e wyraził zgody na późniejsze uru
chomienie sprzedaży, 

f) zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów 
alkoholowych gasną ponadto w przypad
kach, przewidzianych w ustawie przeciwal
koholowej,. 

2. Przepisy ust. 1 punktów d) i e) mają z.asŁo: 
sowanie także do stałych z·ezwoleń na sprzedaż se
zonową (§ 307 ust. 5 punkt b) z. tą zmianą, że upraw
nile'llia te tracą ważność W raz,ie nieuruchomienia, 
względnie niewykonywania sprzedaży prz.ez przeciąg 
jlednego sewnu, w 'którym sprzedaż ma być cmocz
nie wykonywana. 

§ 309. Zezwolenia na sprnedaż napojów alko
holowych mog,ą być cofnięte: 

1 l bez podania powodów za 12-miesięcznem 
wypowiedzeniem, 

2) bez wypowiedz,enia: 
a) w raz,i,e, gdy uprawnilony do prorw;adzenia 

sprzedaży odstąpił zezwolenie innej osobie, 
b} gdy za,jdą lub zostaną ujawnione okoliczno

ści, prz.ewidziane w punktach f) i g) § 310. 

§ 310. Nie mogą otrzymać zezwoleń na sprz.e
daż napojów alkoholowych, ani pełni,ć funkcji zastęp
ców (§ 311): 

a} posłowie i senatorowie R. P., oraz posłowie 
Sejmu Śląsk i ego. 

bl funkcjonarjusze publiczni ' i wojskowi w służ
bie czynnej oraz ich małżonkowie, 

c) osoby stale zamie.sz.kałe poza granicami 
Państwa, 

d} osoby nieposiadające pełnej zdolnotci do 
dzj,ałań prawnych, z wyjątki.em uiepełno
letnich spadkobierców zmarłych posiadaczy 
uprawnień na sprzedaż napojów alkoholo
wych. Udzielenie zezwolenia w tych przy-

padkach może jednak nastąpić tylko pod wa
runkiem prowadzenia sprzedaży przez upo
ważnionego zastępcę, 

e) osoby przeciw którym wdrożono postępowa
nie upadłościowe, 

f) osoby ka,rane sądownie za zbrodnie lub wy
stępki na karę pozbawienia wolności ponad 
3 miesiące, lub grzywną odpowiadającą te
mu wymiarowi kary, 

g) osoby, które na s.kutek dwukrotnego ukara
nia z ustawy przeciwalkoholowej, uznano 
trwale lub czasowo za niezdołne do posiada
nia zezwolenia - wciągu okresu, na który 
orzeczono niezdolność, 

h) osoby nieposiadające obywatelstwa polskie
go, o ile istniejące traktaty lub konwencje 
nie zlawierają odrębnych w tym 'Wz .ględzie 
postanowień, 

§ 311. 1. Ze.zwoleni,e noa sprzeda,ż napojów a1-
kohOllowych jest p,rzywiąz.aue do osoby, Iktóre je otrzy
mala i nie maże być 'Od'stępowane innym osobom. 

2. Osoby uprawnione do prowadzenia sprzeda
ży napojów alkoholowych powinny prowadzić tę 
sprz.edaż osobiście. Jeżeli uprawnionym jest osoba 
p.rawna lub gdy uprawniony nie może z ważnych po
wodów prowadzić sprzedaży osobiście, powinien mieć 
zastępcę, zatwierdzonego przez urząd skarbowy. 
Urz'ąd skarbowy może uzależnić zatwierdzenie za
stępcy od złoż·enia przez niego deklaracji, iż przyj
muje solidarną odpowiedzialność z uprawnionym za 
wszelki.e należności Skarbu Państwa i P. M. S. z ty
tułu prowadz.enia sprzedaży w czasie zastępstwa. 

§ 312. 1. W pomieszczeniach prz.edsiębiorstw 
handlowych, nieposiadających zezwolenia na sprze
daż napojów alkoholowych, lub posiadających tylko 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych bez 
prawa ,.,ryszynku nie wolno ich spożywać nawet, gdy
by napo'je te były przez gości nabyte w innem miej
scu i, przyniesione do zakładu. 

2. W zakładach z wyłączną sprz,edażą napojów 
alkoholowych bez prawa wyszynku nie mogą się rów
nież znajdować żadne urządzenia, które mogłyby słu
żyć do wyszynku tych napojów. 

3. W zakładach sprz.edaży napojów alkoholo
wyc!h nie wolno przechowywać ,gpi:rytusu w naczy
niaoh otwartych. 

4. Nie wolno, napojów alkoholowych przecho
wywać poza pomiesz.czeniami, · objętemi z.ezwoleniem 
na sprzedaż. Zakłady uprawnione do sprzedaży tych 
napojów mogą jednak posiadać za z.godą władzy, 
udzielającej zezwolenia, oddzielne pom:eszczeniado 
przechowywania zapasów napojów alkoholowych. 

5 . W zakładach sprzedaży pi vVia i napojów alko
holowych o za wartości do 4 Y:! % alkoholu nie wolno 
przechowywać napojów alkoholowych, niedozwolo
nych do sprz,edaży w tych zakładach. 

6. W zakład,ach han,d1owych, n.1;ep'Osiadających 
upr.awu,j,enli'a do sprzedaży napojów alkoholowych, za
brania się przecho:wywania. ,tych napojów.. 

§ 313. Każdy zakład ze sprz.edażą napojów 
alkoholowych ma mieć widoczny napis w języku pol
skim z oznaczeniem firmy, nazwiska włai c iciela i ro
dzaju prowadzonej sprzedaży odpOwiednio do posia-
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danego uprawnienia. Bufety ze sprzeda~ą na?ojów 
alkoholowych przy kluha,oh, stoiwa~zyszen~ach, l. t. ? 
oraz na zabawach publicznych mają znaJdowac SIę 
w pomieszczeniach tych z,akładów i instytucyj, do 
użytku których są przeznaczone. 

§ 314. 1. ,Przedsiębiorcy zakładów ze sprze
dażą napojów alkoholowych powinm zaopatrywać SIę 
w napoje alkoholowe wyłącznie w zakładach upraw-
nionych do sprzedaży tych napojów.. , 

2. Przedsiębiorcy zakładów posIadających ze
zwolenie na detaltczną sprzedaż napojów alkoholo
wych są obowiązani; 

a) sprzedawać wyroby monopolowe przy 
uwzględnieniu postanowień § . 307 '~sL 3, 

hl posiadać te wyroby we wszystkIch pOJe:nno~ 
ściach w ilości dostatecznie zabezpIeczającej 
pokrycie miejscowego zapotrzebowania; za
potrzebowanie to określają u~zędy skar?o
we, zasięgając opinji terytorjalme włascI
wych organizacyj handlowych. 

§ 315. 1. W każdym zakładzie detalicznej 
sprzedaży mają znajdować się na widocznem i do
stępnem dla publiczności miejscu cenniki sprzedawa
nych wyrobów alkoholowych. Cenniki mają się znaj
dować po jednym na każdym bufecie oraz na każdej 
salL zakładu, a ponadto na żądanie mają być okazy
wane gościom przy stole, i tylko po cenie uwidocznio
nej na 'nich wolno spTzedawać napo'je - alkoholowe. 
Monopolowe wyroby wydawane do spożycia poza za
kładem mają być sprzedawane po cenie oznaczonej 
na etykiecie. 

2. O ile zakład sprzedaży napojów alkoholowych 
umieszcza w oknie wysta wowem wódki niemonopolo' 
we. obowiązany jest umieścić także wyroby mono
polowe. 

§ 316. l . Piwo może być nalewane do butelek 
poza 'browarem w hurtowych miejsc.ach sprzedaży za 
zezwoleniem urzędu skarbowego. ' który po sprawdze
niu, czy pomieszczenie jest odpowiednie, wydaje ze
zwolenie na czas nieograniczony, z zastrzeżeniem 
prawa odwołania bez odszkodowania przyczem może 
być przyznany termin likwidacyjny do hz,ech miesię
cy. Napełnianie butelek ma być dokonywane w o.d
dzielnem, przeznaczonem dla tych czynności pomIe
szczeniu Butelki mają być opatrzone w etyki·ety 
z napisami, wymaganemi § 44 rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie wy
konania ustawy z dnia 22 października 1931 r . o opo
datkowaniu piwa (Dz. U. R P. Nr. 113, poz. 886). 

2. Urząd skarbowy może, o ile uzna za potrzeb
ne. zezwolić na bute.lkowanie piwa na w.arunkach. po
danych w ust. l, również w detalicznych miejscach 
sprzedaży . 

§ 317. 1. Osoby zamierzające trudnić się 
przez czas n~ograniczony lub przez oznaczony cza
sokres sprzedażą piwa i napojów winnych o zawarto
ści do 4 ~ % alkoholu. powinny zgłosić tę sprzedaż 
wła~ciwemu urzędowi skarbowemu, który wyda po
twierdzenie zgłoszenia po zasięgnięciu opinji powia
towej władzy administracji ogólnej (starosty grodz
kiego) 

2 Władza s'karbowa może odmówić potwier· 
dzenia zgłoszenia, a wydane potwierdzenie odwołać, 

o ile zgłaszający zosŁał ukarany za sprzedaż ~ub 
przechowywanie napojów alkohol?wy.c~, . na ktor~ 
wymagane jest zezwolenie, względme Jesh zachodzI 
przeciwko niemu jedna z przeszkód § .310,. Odwo
łanie potwierdzenia pociąga za sobą lIkWIdaCJę sprze
daży w terminie wyznaczonym przez urząd skar
bowy, l~cz nie dłuższ:ym niż 3 mie~iąc:e .. . 

3. Do sprzedaży normowanej mnIejszym para
grafem mają zastosowanie odpowiednie prz1episy, do
tyczące sprzedaży napojów alkoholowyah, wykonywa
nej na podstawie zezwoleń. 

4. Potwierdzeni.e zgłoszenia wygasa w przy
padkach, przewidzianych w § 308 W pr.zypadkach, 
przewidzianych w § 308 punkt a), spadkobIercy zmar
łego sprzedawcy mogą prowadzić sprzedaż na zasa
dz-ie wydanego potwierdzenia ,do końca półrocza, na 
które została uiszczona opłata patentowa. 

5. W przypadkach zgłoszenia sprzedaży na do
bę . gdy z powodu odległości. siedziby właśc.iwe·go 
urzędu skarbowego lub też mnych uzasadmony.ch 
przyczyn załatwienie zgłos~eń na. czas .byłoby ~1~
możliwe, może wydać potwlerdzeme włascIwy mIeJ
scowy inspektor K. S .. który powinien jednak. be~
zwłocznie donieść o tern swej władzy przełozone). 

§ 318. 1. P M S będzie wprowadzać spiry
tus skażony ogólnemi sradkami (denaturat) do obro
tu handlowego za pośrednictwem własnych zakładów 
ora.zza-kł·adów- , prywatnyc-h. 

2. Sprzedaż spirytusu den a turowanego nie wy
maga uzyskiwania zezwoleń. 

3. Osoby. trudniące się sprzedażą denaturatu, 
powinny zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym 
datę rozpoczęcia względnie datę zlikwidowania sprze
daży denaturatu najpóźniej po upływie 3 dni od daty 
rozpoczęcia względnie zlikwidowania sprzedaży de
naturatu. 

IX. PRZEPISY PRZEJśCIOWE. 
§ 319. Przepisy llInIeJszego rozporządzenia 

mają o tyle zastosowanie do sprzedaży napojów alko
holowych, czynnych na terenie Górnego Śląska, obję
tym polsko-niemiecką konwencją górno-śląską z dnia 
15 maja 1922 r . (Dz . U. R. P . Nr. 44, poz. 371), o ile 
nie naruszają istniejących uprawnień, chronionych tą 
konwencją. 

§ 320. Istniejące przed wejsciem w życie ni
niejszego rozporządzenia wytwórnie politury i lakie
ru spirytusowego oraz wytwórnie eteru etylowego 
maj·ą w terminie do dnia 31 grudnia 1933 r. przysto
sować urządzenia do przepisów §§ 197 i 202. W wy
jątkowych okolicznościach Minister Skarbu może ter
min ten przedłużyć. 

§ 321. O Ue urządzenie już istniejącej fabry
ki wódek gatunkowych nie odpowiada przepisom 
§ 166, izba skarbowa może w przypadkach zasługu
jących na uwzględnienie zezwolić na ulgi na okres 
czasu przez siebie ustalony. 

§ 322. Wzory ksiąg kontrolnych i druków, 
wprowadzone niniejszem rozporządzeniem, obowią
zują, począwszy od nowego roku obrachunkowego. 
Posiadane. zapasy ksiąg i druków według dotychcza
sowych wzorów mogą być po odpowiedn iem dostoso
waniu używane aż do ich wyczerpania. 
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§ 323. Naczynia z wyrobami wódczanemi 
o niższej mocy lub innych poj e:nnościach niż wymie
nione w § 162 ust. 1 i 2, tudzież wyroby nieodpowia
dające postanowieniom § 165 ust. 1, mają być zlikwi
dowane w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie 
ni.niejszego roz;porządzenia. 

§ 324. Do gorzelni, o których mowa wart. 70 
mają zastosowanie w ciągu kampanji gorzelniczej 
193233 postanowienia §§ 70, 74, 77, 82, 85, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 111, 121, 122, 123, 129, 143, 145, 
146 i 147 rozporządzenia Minis tra Skarbu z dnia 7 lu
tego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 556) ze 
zmianami wynikającemi z rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 79, poz. 621). 

§ 325. Gorzelnie rolnicze, produkujące spiry
tus o mocy niższej niż wymagana § 130 ust. 1, obo
wiązane są przystosować swoje urządzenia do okre
ślonych w niem wymagań nie później, niż przed roz
poczęciem kampanji 1934/35; do tego czasu nie będą 
stosowane do nich rygory przewidziane w § 130 ust. 2 
punkt a). 

§ 326. 1. Na trzechlecie 1933/34/35/36 najwyż
szy kontyn gent odpędu, jaki może posiadać poszcze
gólna gdrzelnia rolnicza oznacza się na 1500 hl spiry
tusu 100 %, najniższy zaś na 400 hl spiry.Łusu 100 %. 

2. Podanie o przydział konŁyngentu odpędu na 
trzechlecie 1933/34 /35/36 przedsiębiorca gorzelni po
winien wnieść do dnia 1 listopada 1932 r. 

§ 327. 1. W stosunku do wszys'tkich gorzelni 
rolniczych, połączonych z gospodarstwami rolnemi, 
których obszar ziemi ornej nie wynosi 100 ha, izby 
skarbowe wydają orzeczenia o utracie przez nie cha
rakteru rolniczego, począwszy od kampanji gorzel
niczej 1933/34 r. 

2. Gorzelnie, które nie będą odpowiadały posta
nowieniom przepisu § 96 i utracą, począwszy od kam
pan ji 1933/34 charakter gorzelni rolniczej, otrzyma ją 
odszkodowanie w wysokości i na zasadach. które 
ustalone zostaną osobnem rozporządzeniem Ministra 
Skarbu. wydanem w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych . 

3. Prawo d .... odszkodowania będą miały jedynie 
gorzelnie, które do kampan ji 1932133 r. włącznie po
siadały charakter gorzelni rolniczej i przydział pra
wa odj)ędu. 

§ 328. 1. Istniejące przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia wytwórnie i rozlewnie al
koholu metyl,owe,go (§ 304)or.az roz'lewluie poLitury' 
i lakieru spiil'ytusowego (§ 200) mają Ibyć z:głoszone 
w terminie do dnia 1 grudnia 1932 r. 

2. Naczynia z alkoholem metylo,wym. nieod· 
powiada j ące przepisom § 304. ma j ą być zlikwidowa
ne do dnia 31 marca 1933 roku. 

§ 329. Zakłady wyrobu kwasu octowego 
(art. 19) oraz zakłady wyszczególnione w § 48. istnie' 
jące przed wejściem w życie niniejszego rozporzą
dzenia . mają w terminie do dnia 1 grudnia 1932 r. 
zgłosić prowadzenie zakładu władzy skarbowej, któ
ra wyda odpowiednie z.ezwolenie (art. 19). 

X. PRZEPISY KOŃCOWE. 

§ 330. 1. Rozporząd zen i e mme)sze wchodzi 
w życie z dniem ogło szenia z następującemi wy
jątk a mi: 

§§ 27, 199, 204 i 225 ustęp 2 uzyskują moc obo
wiązującą z dn iem 1 stycznia 1933 r. 

2. Z dniem wej ~cia w życie niniejszego rozpo
rządzenia tracą moc obowiązu j ącą wszystkie rozpo
rządzenia, wydane w sprawach unormowanych w ni
niejszem rozporządzeniu, z wyjąlKami: 

a) przewidzianemi w § 324 niniejszego rozpo
rządzenia, które tracą moc obowiązującą 
z dniem 31 sierpnia 1933 r ., 

b) §§ 63 i 383 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 60, 
poz. 556) ze zmianami, wynikającemi z roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 listo
pada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, paz .. 621) 
i z dnia 19 marca 1932 r,. (Dz. U. R. P. 
Nr. 24, poz. 200), które tracą moc obowi,ązu
jącą z dniem 31 grudnia 1932 r. 

Mini.ster Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Rolnictwa i Re-Iorm Rolny<:h: 

Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemysł:u i Handlu: Zarzycki 

Załączniki do rozp. Ministra Skar
bu z dnia 10 września 1932 r. 
(poz. 746). 

AKT SOLIDARNEJ PORĘKI. 

Załącznik A 
-do §35 

(Izba Skarbowa, Urząd Skarbowy Akcyz i Mo
nopolów Plaństw1owych) w. .. . ... 
udzi'elił (nlazwa firmy, względnie imię i nazwisko 
kontrahenta) . .....( 
kredytu w zapłacie (poda tku od drożdży . kwasu oc-
l'Owego) do wysokości sumy zło tych . . 
(słownie. . . .. .• .l 
na warunkach okrleślanych przez (Izbę Skarbową, 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwo
wych) w umowie z dnia " ..., 
clołącZiOnei w odpasie do niniejszego aktu i stan~ 
w,iącej jle.go część integr.alną, pod warunkiem przed
slia wienila odpowiiedni:ej poręki. 

Podpisany Zaklad Ky,edytowy (wymi,enić fir-
mę)· . .' " ., . . 
przyjmujle wabiec Sk,arbu Państwa do wysokości su
my złotych .' . (słownie. . • . 
.. ..) solidarną porękę jako dłużnik 

osobisty za należytą i terminową zapłatę przez (na
zwa dłużnika główneg!o). . . . . . . ' 
pokredytowanego podatku z wszelkiemi należno
ściami ubocznemi, jako to odsetkami za odrocze
nie. procentami względnie karami za zwłokę, ka
rami konwencjonalnemi, kosztami sądowemi i egze
kucyjnemi i t. p .. do których uiszcz,enia. . . . 

" " (wymienić dłużnika głów-
neg,o) byłbv zobowiąz.any z tytułu niezapłaconego 
podatku. 

Podpislany Za kła d Kredytowy. . . . 
. . (wymienić firmę) zobowiązuje się 

dłużną z tego tytułu kwotę zapłacić w ciągu 14 dni 
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od daty wezwania na rachunek wskazany przez 
(Izbę Skarbową. Urząd Skarbowy Akcyz i Mono
polów Państwowych). 

Podpisany Zakład Kredytowy (wymienić fir-
męl . . .. 
zrzeka się prawa żądan,ia rozdzielenia skargi przez 
Skarb Państwa między kilku poręczycieli, o ileby 
taki'e prawo blez teg:o mu służyło. 

Podpislany Zakład Kr'edybowy (wym~enić fil' 
mę) . . . . " " 
pon;os ić będzie soLidarną odpowiedzialność z tytułu 
niniejszlej poręki za wszelkie zobowiązania (wymie
nić dłużnika główne,go). . . . . . . . . 
w stosunku do Skarbu Pań sitwa , p'Qlwstał'e przed 
upływem terminu ważności niniejszej poręki, cho
ciażby lO ni'ezapł,aceniu przez dłużnika głównego 
pokr,edyŁowanej należnośc i podpisany został po
w~ad:omi.ony lub dowiedział się nawlet po terminie 
wygaśnięcila poręki:i to bez wzglę du na to, czy 
płatność tych zobowiązlań przypadała pned lub po 
terminie wyg'aśnię c ,~a tejże poręki. Poręczenie ni
n~dsze poz.ostaje w mocy w raóe jakichko1wi,ek 
zmiJan woso.bach właścicieli względnie wspó1n,ików 
firmy dłużniczki. ZWlo1nieni'e przez Skarb Państwa 
istniejącyCh lub mogących w pT.ZlYS.złości powstać, 
innych zlabezpiecz,eń dla zobowiązania, niniejszym 
aktem poręczonego, nile bę'dzie uzasadniało dla pod
pisanego Zakł:adu Kredytowego (wymi.enić firmę) . 
. . . . . . . " . . . ani zwolnienia 
z p'oręki, ani ja,ldchkolwieik Zlarz;utów lub roszczeń. 

Dba rozstrzygania wszelki·ch sporów, mogą
cych wyniknąć z niniejsz,ej umowy poręki, będą wy
łącznie kompetentne s ądy rze,czowo właściwe w sie
dzibie Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej 
PlOlski!ei (wz,ględniJe Oddziału Prokuratori,i General
nej Rz:eczypospolitej Polskiej] w . 
na za~s adz~e p'rav,~a tamże ,obowiązującego. 

) Poręka nini'cjszla ważna jest do dnia 

DaŁa. Podpisy. 

u w aj g a. Podpisy n!a akcie mają być poświadczo
ne notarja1nie. 

AKT ZASTAWU. 
(Izba Skarbowa, Urząd Sklarbowy Akcyz i Mo

nopolów Pailstwowych) w 
udzidił (nazwa firmy, względnre imię i nazwisko 
kontrahenta) . . . . . .. . . . . 
kredytu w zapłacie podatku (od drożdży, kwasu oc
towego) do wysokości sumy złoŁyoh . . 
(sł.ownie " . .....) 
na warunka ćh ,określonych przez (Izbę Skarbową, 
Urząd Skarbo'wy Akcyz Monopolów Państwo-
wych) w umowie z dni,a . .., 
dołączlOn,ej w odpisie do n iniejszego, aktu i stano
wiącej j:eRo część intq~ralną , pod warunkiem prz.ed
staiWienia odpowiedni.ego zabezpieczenia w formie 
oddania w zJastaw papierów wartośc ~owych. 

Podpis,any (nazwa firmy względnie imię i na .. 
zwisk,o kontrahenta). ...... . 
daje więc niniejszem (Izbie Skarbowej, Urzędowi 
Sk,arhow,emu Akcyz i MonopolówPańsŁwowych) 
w ... ... 
w z.astaw na zabezpieczenie wsp'omnian,ego kredy-

tu w wysokości złotych . . (słownie . 
. .) wraz z odsetkami za odro-

czenie, procentami względnie karami za zwłokę 
i wszelkiemi kosztami s ądow,emi i egzekucyjnemi 
i t. lP., następuj ,ące paptery wartoŚC.iOW'2 (dokładnie 
oznaczyćpa.piery wartośc iowe według wszelkich 
ich znamion,). '. ......, 
które celem uzyskania pr:awa zastawu zostały od
dane w całk!owite posi:adani'2 (Izby Skarbowej, Urzę
du Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych) 
i złożone do kasy (nazwa kasy) 

11. II II 

Podpisany oświadcza, że zgadza się, aby w ra
zie n~ezapłacenia plOkr'edytowanych należności 
w przepisanym terminie wraz z' wszelki:emi ubocz
Themi należnośdami Skarb Państwa był uprawnio
ny bez j,akiejkolwi,ek sądowej interwencji i innych 
kmków wstępnych, sprzedać z wolnej ręki podane 
wyż,ej paipiery wartościowe według kursu giełdowe
go i z uzyskanej sumy zaspokoić swoje wierzyŁel
no,śd. 

Dla rcozstrzygania wszelkich sporów, mogą
cl)'~h wyniknąć z nini,e jszej umowy zastawu, będą 
wyłącznie k,ompeŁentne sądy rzeczowo właściwe 
w si,edzibie Prokuratorji Generalnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej w . . .. . lub jej 
oddz,iału w . na zasadzie prawa tamże 
ohowiązującego. 

Zastaw niniejszy od (wymienić oddającego. za-
staw) . .. . . . . . . . . • ., 
przyjmuje w imieniu (Izby Skarbowej, Urzędu Skar
bo.wego Akcyz i Monopolów Państwowych). . . 

. (wymienić imię i nazwisko 
pełnomocnika) na podstawie upow,a'żnienia z dnia 

. L .. 

Data. Podpisy. 

Załącznik B 
do § 57 

NARZĘDZIA MIERNICZE I POMIARY. 
1. 

a) Narzędzia milernicZle, ja,kie znajdować się 
mają w prz.edsiębiorstwach, mają być legalizowane, 
posiadać ważną cechę legaliz,acyjną urzędu miar, 
pojemniki zaś dokładniejsz.e mają być nietylk,o lega
lizowalne., l,ecz t,akż'e zaopatrziOne rw św.iadectwa 
uwierzytelnienia. Ponadto przedsiębiorcy nowinni 
posiadać , o ile t ego wymaga rodzaj narzędzia mier
ruc.z,ego, tablice redukcl)'jne . 

b) Legalizacja i uwierzytelnienie narzędzi 
miierniczych mają być powtarzane w terminach wy
znaczonych przez urząd miar. 

c) Narzędzia mi,ernicze, nieposiadające waz
nej cechy k~a'li.za.cyjnej, ,oraz wymaganego świadec
twa uwierzytelnienia, wyłącza się od użytku, przy
czem przedsiębiorca ma obowiąz,ek zgłosić ~e do 
legaliz,acji , oraz w razie potrzeby do uwierzytelnie
nia względnie ni'ezwłocznie nabyć inne, przepisowo. 
zalegalizowane. 

2. 
a) Wszystkie ustawione w przieds.iębiorstwach 

wyrobu i prz,erobu spirytusu zbiorniki, pojemniki 
pomocnicz'e (mierniki), odhieralniki oraz naczynia, 
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w których przechowuj.e się spirytus. mają być zmie
rzone wodą i zaopatrzone w przyrządy do określe
nia zawartości płynu (laski. przymiary wstęgowe, 
płynowskazy, szkła wzierne, skale). 

bl O dokonaniu pomiaru wszelkich zbiorni
ków i naczyń nal'eży sporządzać protokóły według 
załączonych wzorów z zaznacz.eniem wszelkich da
nych. wymaganych niniejszem rozporządzeniem . 
Przedsiębiorcy przysługuje prawo czynienia uwag 
przy pomiarze . W razie ni,euwzględnienia tych 
uwag ma być to zaznaczone w protokóle pomiaru. 

cl Zbiornik do magazynowania spirytusu ce
lem umożliwienia zbadania stałości jego położeni~. 
ma być zaopatrzony w pion, trwale umocowany do 
górnego dna lub górnei jego części. Dolna wska
zówka pionu stożkowo zaostrzona , jak pion. ma być 
również na stałe umocowana do fundamentu zbior
nika. Kadzi'e fermentacyjne i drożdżowe w gorzel
niach mierzy się zasadniczo sposobem geometrycz
nym. Kadzie fermentacyjne, których kształt na
stręczałby trudności przy określeniu ich pojemno
ści geometrycznie, należy zmierzyć wodą . Parnii'. 
nał>eży zmierzyć ziemniakami z ustaleniem ich wa
gi, oraz oznaczyć jego wymiary. Kadź zacierna ma 
być wymierzona wodą z jednoczesnem sporządze
niem las·ki mierniczej . Postanowienia tego punktu 
nie mają zastosowania do naczyń prz,enośnych, o po
jemności do 50 litrów. w których przechowuje się 
wyroby spirytusowe i półfabrykaty (beczułki, balo
ny, słoie. butle i t. p .). zawartość tych naczyń bę
dzie ustalan.a. przy rewizjach drogą przelewu płynu 
do legalizowanych pojemników, 

3. 
Pomiary bywają dwojakiego rodzaju: 
a) zasadnicze - uskuteczniane po raz pierw

szy po ustawieniu naczynia. bądź też po gruntow
nej naprawie i ponownem ustawieniu naczynia; 

bl następne-uskuteczniane w pewnych okre
sach. celem sprawdzenia. czy naczynie nie zmieniło 
kształtu lub położenia. względnie urządzenia po
miarowe nie str·acHy na swej dokładności . 

4. 
A . Pomi'ary następne, zależnie od rozmiar<}w 

i budowy ·naczyń oraz od ich p.rz~ez.naczenia, należy 
uskuteczniać w następujących terminach: 

al odbieralniki w gorzelniach, służące do obli
czania codziennych odpędów, mają być sprawdzane 
corocznie przed uruchomi:eniemgorz,elni, 

bl pojemniki pomocnicze, tak kontrolne jak 
i zwykłe - w okresach 2-letnich, 

cI zbiorniki do magazynowania spirytusu
W okresach lS-letnich, 

B. Pomiary innych naczyń , zbiorników i par
ników n,ależy sprawdzać w razie potrzeby na za
rz·ądzenie urzędu skarbowego . Naczynia te mają 
być iednak ponownie zmierzone, jeżeli uległy ja
kimkolwiek zmianom lub deformacjom. 

C. O ile przed upływem terminu wskazanego 
w 'llst. A punkt c l sta!n zbiorni'ka co do niezmienno
ści kształtu, położenia, lub dokładności uprzednie
gopomiaru nasuwa wątpliwość, zwłaszcza przy 
sprawdza,niu według wymagań punktu S litera c, 
wówczas zbiornik ma być poddany pomiarowi na-

!ychmiasf po oprozTI1eniu go . Po upływie 5 lat od 
z,asadnicz.ego pomiartl każdy zbiornik do spirytum 
ma być poddany komisyjnemu zbadan iu co do jego 
stanu i położenia. O il.e zbiornik nie wymaga bez
zwłoczl1e~o pomiaru, komisja powinna wyznaczyć 
termin następnych je~o oględz i n i zbadania . 

5. 
a) Zbiorni'ki w magazynach spiry't'tlsu mierzy 

się wodą sposobem wylewu. zapomocą pojemników 
pomocniczych . W tym celu zbiornik podlegający 
zmierzeniu napełni a się woda. poczem opróżnia się 
go przez wylew, napełniając każdorazowo pojemnik 
pomocniczy do właściwego wskaźnika i po uspoko
jeniu się powi'erzchni płynu w zbiorniku, na laskach, 
ramkach szkieł wziernych, lub innych urządzeniach 
wskazujących (z wyjątkiem przymiarów wstęgo
wych) oznacza się kreski. które przy użyciu płyno
wskazów mają się znajdować na poziomie nainiż
sz·ei CZęSCI menisku płynu w płynowskazie. Przy 
użyciu stalowego przymiaru wstęgowego z podział
ką milimetrową po napełni·eniu każde~o pojemnika 
pomocniczego notuje się wysokość poziomu i ilość 
wylanego płynu i po ukończ,eniu wylewu, na pod
stawie poczynionych notowań. sporządza się tablice 
pomiaru. Przymiar wstęgowy użyty do pomiaru ma 
być zaopatrzony w ciężarek, którego dolna po
wierzchnia ma odpowiadać podzi.ałce o. 

bl Napełnianie i opróżnianie zbiorników, o ile 
użyto płynowskazu, powtarza się tak długo, dopóki 
powierzchnia płynu widoczna jest w płynowskazie. 
Ostatni widoczny w płynowskazie poziom płynu 
<,znacza się na skali cyfrą "O". Wodę, pozostałą 
w zbiorniku poniżej kreski "O", nabży spuścić i do· 
kładnie zmierzyć legalizowanemi pojemnikami, 
a wynik zaznaczyć w protokóle pomiaru. Określoną 
w ten sposób Hość dodaie sie do, wskazań płyno
wska'zu przy obliczaniu objętości płynu w zbiorniku. 

Płynowskazy. urządzone przed wejściem w ży
cie niniejszego rozporządzeni'a. mogą być używane 
nadal. przy pierwszym iednakże pomiarze następ· 
nym ma być sporządzona laska mi,ernicza. względ
nie zastosowany przymiar wstęgowy, których wska
zania uznaje się za bardziej miarodajne. 

cl Prawidłowość wskazań wszelkiego rodzaju 
urządzeń pomiarowych należy sprawdzać stale, gdy 
zbiorniki są w użyciu, przy ich napełnianiu lub 
opróżnianiu. 

d) Pojemnik pomocniczy lub pojemnik dokład
niejszy, do którego uskutecznia się wylew, należy 
podstawić pod dolny spustowy kurek zbiornika. 
Główną część płynu wypuszcza się przez ten kurek, 
natomiast resztki płynu, niezbędne do d o kł-a dn ego 
dopełnienia poj·emnik1a, wypuszcza się ostrożnie 
przez specjalne spustowe kurki, aby uniknąć prze
lania się płynu. 

el Pojemniki pomocnicze mierzy się przez wy
lewanie z nich wody do 10-cio lub S-cio litrowego 
legalizowanego pojemnika, zaopatrzonego w świa
dectwo uwi,erzytelnienia. Dokładność napełnienia 
poj,emnika osiąga się prz.ez nakrycie jego płytą 
szklaną, pod którą nie mają pozostawać pęcherzyki 
powietrza oraz z pod której nie powinien ściekać 
płyn po ścianach pojemnika. Odpowiednio do za
znaczonego w świadectwie uchybienia pojemnika 
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należy po każdorazowe m jego napdnieniu dodać , 
względnie odjąć z pojemnika pomocniczego zapo
mocą llegalizowanej pipety ilość płynu , wskazaną 
w świadectwie uwierzytelnienia 

f) Używane do pomiaru dużych zbiornIków 
pojemniki pomocnicze ruchome (l OO-litrowe i więk
sze) należy przed użyciem ustawić trwale i dokład
nie podług poziomnicy. 

g) Zasadniczy pomiar odbierain ików oraz na · 
czyń , służących jako pojemniki pomocnicze, należy 
uskuteczniać co najmniej dwukrotnie Pomiar może 
być uznany za prawidłowy, o ile dwa kolejne pomia
ry dały jednakowe wyniki. Przy pomiarach następ
nych można ograniczyć się do jednorazowego po
miaru, o ile zgadz'a się on z wynikiem poprzedniego. 

hl Górną kreskę pojemników pomocniczych 
należy ustalać w ten sposób, aby pojemność ich sta.
nowiła wielokrotną 10 lit rów, względnie przy po
miarze dużych zbiornikó w wielokrotną 100 litrów. 
W tym cdu o ile przy pierwszym pomiarze okaże 
się, iż wypadło wylać pewną ilość płynu wielokrot
ną 10 względnie 100 litrów, a w pojemniku pomoc
niczym pozosŁał jeszc ze płyn (mn i.ej niż 10 względ.
nie 100 litrów), należy powtórzyć pomiar, nap ełnia
;ąc pojemnik pomocniczy do kreski, przyjętej przy 
pierwszym pomiarze, poczem dolewa się lub wyle
wa taką ilość wody, aby zawartość jego s.tanow:ła 
wielokrotną 10 względnie 100 litrów; w ten sposób 
ustala się nową górną kreskę .i od tej nowej kreski 
powtarza się pomiar z apomocą wytewu. 

i) Kolejne podziałki (kreski) n ależy utrwalać, 
zależni,e od armatury zbiornika , a mianowicie: 

a') W z:biornikach, posia dających płynowskaz, 
podziałki oznacza się .na skalach płynowskazu. Ska
le te mają być trwale umocowane i zabezpieczone; 
kreski, na nich ozna cza s ię przez nacięcia, a cyfry -. 
tarbą ol.ejną. Na metalowych skalach cyfry mogą 
być także wybite, na drewnianych zaś wypalone. 

b' l W pojemnikach pomocn~ czych, pos : adają .. 
cych od dołu do góry szereg szkieł wziernych, po
działki oznacza się przez nacięcie kresek na bocz
nych skośnych powi.erzchniach ramek szkieł wzier
nych. 

NaCięcie należy jednak wykonać dopiero wŁę
dy, gdy pomiar nie nasuwa żadnej wątpliwości, a po~ 
iemniki pomocnicz.e są trwale ustawione. 

Cl) Laski mają być zrobione z płaskiego żela
za, lub z twardego drz,ewa, pomalowanego trwałą 
matową farbą na czarno. Dolny koniec drewnianej 
laski mierniczej ma być okuty. Podziałki na la.clr.ach 
należy utrwalić z jak największą dokładnością 
oznaczając je możliwie cienkiemi, lecz wyraźnemi 
kreskami Qstrem narzędz~em. Cyfry, odpowiadające 
ilości płynu, mają być wykonane wyraźnie olejną 
farbą lub wypalone, względnie wyb ite (na laskach 
,żelaznych) , Laski mają mieć w górnej swej części 
przymocowaną poprzeczkę, do której opuszcza się 
laskę, opieraj ącą się na górze dna i dochodzącą do 
dolnego dna zbiornika. Dla uniknięcia podrobi.enia 
lub zamiany laski mierniczej., należy: 

a' ) zmierzyć jej długość o'd dolnego końca do 
ostatnilej górnej kreski w milimetrach i zapisać ją 
do protokółu pomi,aru, 

b ' ) zabezpieczyć dolny koniec .i ostatnią gór
ną kreskę oraz poprzeczkę w górnej części laski 

przez wyp alenie godła Pańslwa na laskach drew
lllanycn wz ględ nie przez wybicie go na laskach 
me ta lowych, 

c'J sporządzić dokładny rysunek laski mierni
cz ei i. poszczególnych 1el podziałek w naturalnej 
wielkości, rysunek przechowuje się jako załącznik 
do protokółu pomiaru każdego zbiornika, 

d') w każdym zb 'o rniku, posiadającym laskę 
mierniczą, ma być odpowiedn.ie urz ąd zenie, nad -l1q
ce sciśleokreś,lon y kierunek la.sce p.rzy opusz.czanitJ 

. jej do o tworu w ]Yokrywie. 
dl) Laslki mi,ernicz,e nie powin,ny ,na całej sw.ej 

długości odb :,egać od linji prostej. 
e l

) D.rewniane laski mi,e rnicze mają być po
kryte trwałą farbą matową, nie rozpuszczalną w spi
rytusie i należycie uwidaczniającą linję poziomu 
mierzonego płynu (naprzykład przez przesycenie 
lasek dębowych 10 % rozczynem siarczanu żelaza). 

fI) Przymocowa:na w górnej części la,ski mier
nicze j poprzeczka ma szczelnie przylegać do kra
wędzi otwo.ru, kiedy ląska opuszczona jest 
w przeznaczonym dla nie) otworze do samego dna; 
miej sce przylegania należy na krawędzi trwale 
oznaczyć odpowiedniemi kreskami z oznaczeniem 
zapomocą strzałki, w którą stronę ma być zwróco,· 
na laska przy mierzeniu płynu; wspomniana wyżej 
pop,rzeczlka ma być odpowiednie j grubości i trwale 
umocowana d.o laski ; ,na laskach okrągłych p oprz.e'cz
ka moż·e być urządzona w postaci odpowiedn,io grubej 
ohrączU{i metalowe j. 

g') Dolny koniec laski drewnianej ma być 
okuty widełkowatą (U) z twardego metalu ma
sywną nasadką, wpuszc,z·oną w drzewo i umocowa
ną przez boczne ścianki nitami. 

h') Dla mierzenia płynu laską mierniczą 
w zbiornikach ma być spoTZądzony w gómem dnie 
o tw'ór z It'rwał.em umocowan,1em w n im żelaznej 
prowadnlicy - :rury o długości przynajmniej 100 cmi 
zezv,'ala .się na stosowanie innyc:h prowadnic, o He 
kons.lrukcja i umo-;::owanie ich zapewniają możność 
zawsze j'ed'nakowe,go i .starannego opuszczania laski 
mierniczej. 

i' ) O ile zamiast laski mierniczej używany jest 
przymiar wstęgowy wówczas w tymże celu, co po
przeczka na lasc.e miernicz.e.j, ma być do przymiaru 
wstęgowEg'O sporządzony specjalny zaciskacz me
talowy. Przyrząd ten podczas mierzenia płynu przy
mocowuje się do przymiaru wstęgowego na wyso
kości odpowiadającej poziomowi krawędzi otworu, 
przez który opusz.cza się przy:mi'a,r wstęgowy do sa
mego dna. Miejsce umocowani a zaciskacza ma być 
dokładnie oz.nacwn-e w protdkóle pomiaru. Rów
nież mają być w nim wykazane w milimetrach ko
lejno wszystkie poziomy płynu , odpowiadające po
szczególnym wylanym pojemnikom pomocniczym, 
z oznaczeniem poj emnośc i. b adanego zbiornika w li
trach na poszczególnych wysokościach płynu, odpo
wiadających całym wylanym pojemnikom pomocni
czym, oraz ilości litrów płynu odpowiadającej 1 mnl 
.na przymiarze wstęgowym w każdem miejscu jego 
długości. 

j') Koniec przymiaru wstę.gow1ego ma posiadać 
ciężarek o wadze dostatecznej do n al eżytego nacią
gania przymiaru wstęgowego i .nadawania mu ściśle 
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pionowej pozycji przy opuszczaniu. Ciężarki mogą 
być przyn itowane do wstęgi na stale lub przykręca
ne w czasie pomia rów, jednakże w obu przypad
kach mają być urzędowo zabezpieczone od możno
IŚci dokonywania ja kichkolwiek zmian lub różno
rodnego przymocowywania ich do wstęgi. 

k ') Przed pomiarem odbieralniki i zbiorniki 
mają być tak ustawione. aby możliwie wszystek: 
płyn ściekał przez kran spustowy. a trwałe umoco
wanie ich na miejscu ma być wykonane zapomocą 
ż,elaznych łap p.rzy dni~ śrubami uTz,ędowo za-. 
bezpieczonemi, lub innych podobnych urządzeń, 
bądź też zapomocą obmurowania dolnej części 
zbiornika, aby pierwotne podczas przemiaru poło-
żenie ich nie mogło później ulec zmian1e: obmuro
wanie jednak ma być dokonane w ten sposób, aby 
wsz.ystkie szwy były widoczne. 

1') Pokrywy na włazach zbiorników i odbie
ralników (z wyjątkiem otworów do opuszczania la
ski lub przymiaru wstęgowego i nabie,rania pró
by) mają być po dokonaniu pomiaru urzędownie za
bezpieczone . 

Pomiary zbiorników i pojemników pomocni
czych należy uskuteczniać z zachowaniem jedna
kowej temperatury płynu od rozpoczęcia aż do 
ukończenia pomiaru: w tym celu temperaturę płynu 
sprawdza się prz.ez cały czas trwania pomiaru. 

6. 
al Odbieralniki., służące do mierzenia codzien

nych odpędów spirytusu , należy wymierzać zapo
mocą wlewu wody, a o ile to możliwe - spiiry
tusuz lO-cio lub S-cio litrowego legalizowanego 
pojemnika dokładniejszego . Każdą otrzymaną po
działkę należy podzielić na 10 względnie S równych 
części i oznaczyć je krótszemi kreskami. 

Podział na 10 lub na S równych części uzaTeż
nia się od wymiarów odbieralnika, zatem od długo
ści 10 lub 5 litrowych podziałek jego laski (patrz 
załącznik C do § 91 punkt 11). Podziałki oznaczane 
krótszemi kreskami nie powinny być mniejsze od 
2 min. 

b) Pomiar należy uskuteczn~ać przy zachowa
niu jednakowei temperatury nietylko płynu. lec.z 
i pomi.eszcz1euia, w którem znajduje się odbieralnik 

cl Przed rozpoczęciem pomiaru odbieralnika 
na1eży zbadać: 

al) czy j ·esŁ trwale umocowany. należycie za
bezpiecz.ony od do-wolnej zmiany położenia, próżny 
i dobrze oczyszczony. 

b') czy wszystkie rury znajdują się w porząd
ku (nie przeciekają i nie są zanieczyszcwne). 

c t
) czy mieszadło odpowiada swemu przezna

czeniu i czy może być swobodnve wprowadzone 
w ruch. 

d ') czy pompa dokładnie opróżni,a odbieraln.ik. 
dl Przed rozpoczęciem pomiaru należy za

mknąć kurki na rurce spustowej i rurze ssącej do 
pompy. 

ej Pomiar odbieralnika uskutecznia się zapo
mocą wlewu z zalegalizowanego pojemnika dokład
niejszego (stożkowego, zaopatrzonego w świadectwo 
uwierzytelnienia urzędu miar~l . za każdym razem 
dokładnie napełnionego Co do dokładności napeł
ni'enia pojemnika i odbierainika i uwzględnienia 

uchybienia pojemnika, ma zastosowanie przepIs 
punktu 5 litera e), 

f) Podczas wlewania płynu do odbieralnika 
należy baczyć . aby zawartość całkowicie i dokład
nie spłynęła z pojemnika do odbieralnika . Dla ociek
nięcia resztek płynu należy pochyło trzymać pojem
nik nad odbieralnikiem w ciągu 20 sekund po wy
laniu płynu. 

g) Laskę mierniczą należy zanurzyć dopiero 
wówczas, gdy powierzchnia płynu zupełnie się 
uspokoi. 

7. 
al Geometryczny pomiar naczyń uskutecznia 

się zapomocą legalizowanego przymiaru (wstęgowe
go, sztywnego lub składanego) , ustalając w całych 
centymetrach wszystkie zasadnicze wewnętrzne 
wymiary danego naczynia, przyczem CZęSCI cm 
mniejsze niż polowa odrzuca się. a równe połowie 
i większe liczy się za cały centymetr. Wszystkie 
wymiary b:erze się kilkakrotnie w różnych miej
scach i oblicza się ich średnią wartość, dzieląc su
mę wymiarów przez ich ilość i zaokrąglając iloraz 
do całej liczby cm, jak wyżej. 

bl Na podstawie ustalonych wymiarów obli
cza się pojemność naczynia w litrach. stosując geo
metryczne wzory, zależnie od kształtu naczynia, 
a mianowicie: 

dla prostopadłościanów 
a · b·h 

= 
1000 

dla walców 
7t·d2·h 
4'1000 

dla stożków ściętych 
7t·h 

(R2 + r2 + Rr) = 
3·1000 

We wzorach oznacza: a - długość, b - szerokość, 
h - wysokość, d - średnica, R - promień, czyli po
łowa średnicy dolnego dna, r - promień, czyli poło
wa średnicy górnego dna i 7t - stosunek obwodu do 
średnicy koła (wielkość stała = 3,14). 

Do naczyń o przekroju eliptycznym i o ścianach 
prostopadłych pojemność oblicza się według wzoru 
7t . D . d 

4.1000 h, przyczem D - oznacza dużą oś, a d -

małą oś dna. Dla takichże naczyń o kształcie stoż
ków ściętych należy do powyższego wzoru zamiast 
D wstawić sumę dużych osi obu den, podzieloną 
przez 2, a zamiast d sumę małych osi obydwu den, 
podzieloną przez 2. Dla naczyń o przekroju koła 
o beczkowato wygiętych ścianach pojemność oblicza 

r. ' h 2 2 
się według wzoru 12.1000 (2 D + d), przyczem D 

oznacza średnicę przecięcia naczynia w środku, ii d -
średnicę den . Na wypadek gdy średnice den nie są 
równe, zamiast d stawia się średnią arytmetyczną 

h . d ' dl + da tyc sre me 2 

8. 

Wszelkie naczynia i przyrz ądy mają być ozna
czone w sposób trwały i w miejscu widocznem nu
merami koleinemi. a także ma być na nich uwidocz
niona pojemno,ść w litrach . 
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9. 
Przedsiębiorca każdej gorzelni obowiązany 

iesŁ posiadać następujące narzędzia miernicz.e; wa
gę z odważnikami, pojemniki dokładniejsze 5 I, 1 l 
i 0,1 l. zaopatrzone w płytki szklane i w świadectwo 
uwi,erzytelnienia, termoalkoholomierz do ściślejszych 
badań o wyższei skali z podziałką co 0,1 %, termo
alkoholomierz o niższej skali. z podziałką co O,29ó, 
tablice redukcyjne do nich i cylinder szklany, pipe
tę szklaną na 10 cm" z podziałką co 0,1 cm3

, It'ermo
metry do badania temperatury w odbieralniku 
i zbiornikach oraz dla stągwi. Gorzelnie przemysło
we i ro[nicze większe mają posiadać ponadto po
jemnik dokładniejszy 10 l zaopatrzony w płytkę 
szklaną i świadectwo uwierzytelnienia. Pojemniki, 
alkoholomierze i pipeta mają być stale przechowy
wane pod zamknięciem urzędowem i przeznacza się 
ie do czynności urzędowych. Do uży,ku własnego 
przedsiębiorca powinien posiadać osobne termoal
·koholomierze. Wszystkie powyższe narzędzia (z wy
iątkiem cylindra szklanego) mają być legalizowane, 
względnie urzędowo uwierzytelnione. Ponadto do 
celów kontroli techniczno-naukowej przedsiębiorca 
'gorzelni rolniczej powinien pos ia dać następujące 
przyrządy i odczynniki: 1) wagę Reimanna. względ
nie Parowa, 2) dostateczną ilość dokładnych ter
mometrów: al dla słodowni (lokal i wszystkie grzę
dy słodowe), b) do kadzi zaciernej, c) do dz;ału 
fermentacji (dla izby lermentacyjnej, dla każdej ka
d'zi i dla drożdżowni), 3) dokładne cukromierze do 
zacierów słodkich i zacierów odfermentowanych 
oraz termometr zaopatrzony w skalę poprawek dlu 
cukromierzy, względnie osobną tablicę poprawek, 
4) cedzidła do zacierów, 5) kwasomierz. 6) kom
pletny aparat do próbnej destylacji z uwierzytelnio
nemi alkoholomierzami i termometrem, 7) 20 pro
bówek i bagietki szklane. 8) normalny ług sodowy, 
roztwór iodu, papierki lakmusowe. stężony kwas 
sia.rkowy i formalinę, 9) potrzebne ,naczynia dla 
prób do analiz. 

to. 
1. Każda rektyfikacja ma posiadać legalizowa

ną wagę z odważnikami na obciążenie przynajmnief 
1.000 kg, komplet legalizowanych pojemników do
kładniejszych o pojemno~ci lO, S, 1,0,5 i 0,1 litra, zao
patrzonych w świadectwa uwierzytelnienia i płytki 
szklane oraz legalizowane pipety na 10 cm" z po· 
działką co 0,1 cm", lewar do odbierania prób spi
rytusu z beczek i uwierzytelnione alkoholomierze 
i termometry. Ponadto rektyfikacja ma posiadać na
czynia szklane. kwas siarkowy i lampkę do badania 
rekty,fikatu na czystość Kwas siarkowy do badania 
:re!ktyfikatu na czystość ma być przechowywany 
pod urzędowem zamknięciem i ma być zaopatrzony 
w świadectwo pracowni chemicznej P M. S. 

2. Wagi do ważenia beczek mają być ustawio
ne w krytych pomieszcz:eniach. 

11. 
Każda rektyfikacja ma posiadaĆ: 

al odpowiednie mierniki (zbiorniki mi.erniczel 
względnie wagi do mierzenia surówki, tudzież 
wszystkich gatunków rektyfikatu oddawanych na 
aiparat do oczyszczania, 

bl odpowiednią ilość odbieralników do przyj
mowania i mierzenla otrzymanego z aparatu rekty
fikatu wszelkich gatunków. Przy aparatach ruchu 
przerywanego pojemność tych odbieralników ma być 
wystarczająca do przyjęcia produktów, otrzymanych 
z jednorazowego nabicia wszystkich czynnych apa
ratów, przy aparatach zaś ciągłych odbieralniki ma
ja starczyć do przyjęcia produktów, otrzymanych 
w ciągu co najmniej 12 godzin. 

12. 
Fabryka wódek gatunkowych ma posiadać na

stępujące narzędzia mi e rnicze i przyrządy; 
a) legalizowany pojemnik dokładn iejszy do 

mierzenia naczyń i zb iorników o pojemności 5 li
trów i pojemniki dokładniejsze, które okażą się po
trzebne oraz legalizowaną pipetę na 10 cm3 z po
działką co 0.1 cm', niezbędne do sprawdzenia za
wartości płynu w naczyniach z golowemi wyrobami 
wódczanemi, które fabryka wypuszcza do sprzeda
ży i do nalewu, 

b) legalizowaną wagę dziesiętną z odważnika-
mi, 

c) uwierzytelnione t e rmoalkoholomierze z po
działką przynajmniej co 0,2 % z tablicami redukcyj
nemi i termometry, 

d} składany przymiar lub wstęgowy, 
e) ap.arat SaUer oOl'a do odpędzania alkoholu 

z wódek gatunkowych z uwierzytelnionemi alkoho
lomierzami z podz;ałką co 0,2% i termometrem ce
lem sprawdzenia ich mocy, 

f) legalizowane menzury (cylindry miernicze)' 
szklane o pojemności 100 cm 3 i 200 cm3 z podział 
'karni co l lub 2 cm", oznaczonemi cy.frami przynaj
mniej przy liczbach 10 i wielokrotnych 10. 

13. 
Każde przedsiębiorstwo, przerabia jące spiry

tus, ma posiadać legalizowane vv'zględnie uwierzytel
nione narz.ęd 'zia, niezbędne do mierzenia mocy 
i temperatury spirytusu z odnośnemi tabl icami re
dukcyjnemi, legalizowane i zaopatrzone w świa
dectwa uwierzytelnienia pojemniki i leg a lizowaną 
-pipelę na 10 cm" z podziałką co 0,1 cm3

, wagę z od
ważnikami oraz w razie 'Potrzeby -ko.mp.\:elt'ny aparat 
Sallerona z uwierzytelnionemi alkoholomierzami 
i termometrem i legalizowaną menzurą szklaną z po
działkami. Wytwórnie politury i lakieru spirytuso
wego mają posiadać ponadto narzędzia do określenia 
zawartości substancyj żywicznych. 

URZĄDZENIA GORZELNI. 
1. 

Załącznik C 
- do § 91-

Gorzelnia nie może mieć żadnego połączenia 
oraz wspólnego podwórza z jakiemkolwi,ek innem 
przedsiębiorstwem przerabiającem spirytus . Połą
czeni'a gorzelni z rektyfikacj.ami, istniejące przed 
wejści-em w życi,e niniejszego rozporządz,enia, mogą 
p.ozostać nadal. jednakże wejście do każdego z wy
mienionych zakładów powinno być oddzielne. 

2. 
al Sala aparatowa, szczególniie ta jej część, 

w której mieści się apar,at odpędowy i przyrząd kon-
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ll'olny, ma być widna, czysta, ma mi.eć posadzkę 
betonową, ceglaną lub inną twardą i nieprzema
kainą oraz ścieki. Sala ta ma być tak urządzona, 
by wszelkie części aparatu odpędowego, rury alko
holowe. do pary i płynu, rury lutrynkowe, przyrząd 
kontrolny i odbieralnik były ze wszystkich stron 
:widoczne. a dost ęp do nich był latwy. 

b) Każ'da gorZoEclnia ma posiadać wszelki e od
powLadające powyższym wymogom urządzenia, jak 
schody, r.talerje z poręczami i t. p. 

3. 
a) Wszystkie CZęSCI aparatu odpędowego, 

oziębialnik i rury. przez które przepływa spirytus, 
lut·er i para alkoholowa. mają być trwale połączone 
między s.obą., jak równ~eż oziębialnik z przyrząd em 
kontrolnym i mają być tak uszc ze lnione, aby 
para alkoholowa. spirytus i lut er mogły swobodni2 
krążyć. l,ecz żeby j e dnocześnie cała ilość pędzonego 
spirytusu przepływała przez przyrząd kontrolny. 

h) Przy aparaci,e odpędowym ma j ą być urzę' 
'dowo zabezpieczone wszystkie połączen ia częś ci 
składowych i przewodów rurowych, przez które 
pr2Jechodzi płyn lub para alkoholow a , tud z ież znaj
dujące się w pobliżu zabezpieczon ych części poL1-
czenia rur wodnych i zacierowych wychodzących 
lub wchodzących do tych części aparatu. 

cl Kolumn zacierowych ni~ zabezp iecza się do 
wysokości, na której kolumna ł ą czy się z rurą, do
prowadzającą zacier do aparatu. Połączeni,e tei ru
ru z aparatem, wzierniki odnośn;ego oddziału ko
lumny i ewentualne p,o ł ą czen ia rury manometru 
z aparatem maią być zahezpieczone . 

dl Wszystkie krezy rur, prz'ez które przecho
dzi para alkoholowa lub płyn spirytusowy, z wyjąt
kiem kt'lez krytych, powinien prz e ds ięb ioor ca gorzel
ni zaopatrzyć w osł.ony (mufy), które mają być urz~-
dowo zabezpiecz.one. . 

ej Aparat odpędowy ma być w ten sposób 
zbudowany, aby destylacja spirytusu odbywała s i ę 
równomi'ernie bez znacznych wahań mocy i tempe
ratury or,az tak zabezpieczony urzędowo, aby nie 
rrlOżna bylo inaczej otrzyma ć pary alkoholow ej lub 
płynu spirytusowego (Iutru, flegmy). bez uszkodze
nia apamtu lub urzędowych zabezpieczeń . jak tylko 
przez ustawiony Zoa chłodnicą przyrząd kontrolny . 

f) W szczególności budowa i zabezpieczenie 
urzędowe aparatu odpędow€go maią odpowiadać 
następującym wymogom: 

a') Materiał, z którego 'lbudlowane są drew
niane kotły odpędowe. ma być zdrowy, a złącz2nia. 
poiedyńczych części powinny być trwałe. Obręcze. 
ściągające klepki kotłów, ma ją być z.abezpieczone 
'Od możności odsuwania . Zabrania się używania ko
tłów drewnianych ze sz tukowanemi kl epkami. Po
łącz.eni€ hełmu z górnem dnem kotła, jak równiei 
wsz'elkich rur z niem połącz:onych, ma być wykona
ne na krezy i pj 'erście:lie, przez olwory których 
przechodzą śruby ściąg·ające, przystosowane do 
urzędowego zabezpieczenia. Drewniane kotły od
pęd:owe mogą być naz.ewnątrz pociąg nięte i napusz 
czone środkiem utrwalającym ich czas używalności, 
któryby jednak powstawiał widoczne naturalne 
usłojenie drzewa. Nowe kotły drewniane mogą być 

ustawione tylko w gorzelniach owocowych. W in
nych gorzelniach już istniejących drewniane kotły 
można pozostawić aż do zużycia. Naprawa kotłów 
drewniari ych w tych gorzelniach może odbywać się 
tylko za z'ezwoleniem izby skarbowej. 

b' ) Meta lowe aparaty odpędowe mają być 
sporządzone z całych blach. \Y./ nowych aparatach 
mied zia nyc h blachy ś cian zewnętrznych nie mogą 
być łączone na nity ze sobą lub z dnami wewnętrz
nemi. lecz mają być lutowane na twardo (mosią
dzem) W istn.iej a.cych aparatach połą czenia n,a ni
tach mają być pokryte miedzianym paskiem, nale
życie zabezpieczonym od możności odsuwania. Wy
magania powyższe nie dotyczą tej części zaciero
wej kolumny aparaluodpędowego . która nie podle
ga urzędowemu zo.be?pieczeniu . Używanie łata
nych kotłów lub ł a tanych koLumn metalowych, 
z wyjątkiem cz ęści kolumny z,ac ierowej, niepocllega
jących urzędowemu zabezpieczeniu, jest zabronione. 

c') Aparaty odpędowe m ogą posiadać tylko 
niezbędne do pędzenia i destylacji otwory i połą
czen ia ruro we dla zacieru, wody, pary i płynów alko
holowych oraz wzie rniki . Rury do pary i płynów al
koholowych mogą być w razie kon iecznej potrzeby 
zaopatr w ne w kurki (np. w aparacie Barbet'al, któ
re maj ą być tak urządzone i zabezpieczone urzędowo, 
by nie dawały możności odprowadzenia pary lub pły
nu alkoholowego z pominięciem przyrządu kontrolne
go. 'VI górne j części ko tłów odpędowych mogą być 
ustawiane samoczynne wentyle bezpieczeństwa i wen
tyle powietrzne. Zabrania się umieszczania i używa
nia tych wentylów na rurach alkoholowych. Do wen
tylów . takich, um i8 szczonych przy kotłach odpędo
wych dwudzielnych, ustaw;oliych na różnej wysokoś
ci, stosu je: się przepis, że w ylot wentyla niższego nie 
może znajdować się ni że j od wylotu wentyla wyż
szego . Ze względów bezpicczeństwa należy, o ile 
możności, unikać osłaniania wylotów tych siatkami 
drucia nemi lub dziurkowanemi hełmami metalowemi. 
W tych przypad kach wystarczy takie urzędowe z.a
bezpieczenie połączeń oddzielnych części wentyla 
i samego wentyla ze ścianą kotła lub rektyfikatora, 
które uniemożliwi odjęcie lub rozebranie wentyla, 
a w szc z ególności usunięcie zapadki jego z gni::tżda. 

d') Otwory i wzierniki w kollumn:ach rektyfika
cyjnych aparatów odpędowych, przemykane śłlepemi 
kapslami lub grubościennemi sz.kłami, mają być tak 
urządzon e, by nadawały się do nałożenia urzędowych 
zabezpieczeń. Takie same otwory i wzierniki w za
cierowej częic i kolumny. z wyjątkiem wzierników 
górnego oddziału, nie wymagają zabezpieczenia. 

e') Przy apara tach odpędowych ciągłych mO
gą być ustawione probierze do badania alkoholu w lu
trynkach i w wywarze; probierze lulrynkowe powin
ny być zabezp ieczone . Probi r~ r ze te składają się 
z małego oziębialnika, stąg:ewk i do umieszczania al
koh01omierza i niezbędnych połączeń . Oz.iębialnih 
probierza wywaru inoże być połączony z ostatnią albo 
przedostatnią części ą kolumny zacierowej, a oz i ębial
nik probierza lu!rynku Z ostatnią dolną częścią ko
lumny luhynkowe j. Rurki, doprowadzające parę al
koholową do oziębialników probierzy, nie mogą mieć 
średnicy większej niż 20 mm. Odpływ ma uchodzić 
do kanału nieczystości, albo też do rury głównej wy-
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wa~'u wzgl'ędnie lutrynku, Epruweta probierza ma 
być nakryta szklanym kloszem . 

P) Aparaty odpędowe , w których wp ro st z za
cieru otrzymuj e się spirytus oczyszczony, mog ą za ze
zwoleniem izby skarbo wej p osiadać oddzi'elacz łuzIi, 
który wraz z naczyniem zbiorczem dla fuzli ma być 
przystosowany do nałożenia urzędowych zebezpie
czeń. F uzlownik pow,inien odpowiadać wymaganiom 
§ 143. 

gl) Rury, służące do przepłókiwania kolumn za
cierowej (roboczej ) i rektyfikacyjnej (lutrynkowe j) 
i deflegmatora mają być zaopatrzone bezpośrednio 
przy wejściu do ko lumn w dobrze działające wentyle 
wsteczne i kurki, nadające się do urzędowego zabez
pieczenia; kurki te mogą być otwierane tylko w obec
ności K S. 

hl) Rury, odprowadzające lutrynek z kolum
ny rektyfikacyjne j do kan a łu nieczystośc i, mogą być 
zamykane' odpowiednio zbudowanemi i dającemi się 
zabezpieczyć kurkami. Reuy lutrynkowe w kształcie 
litery "U" pomiędzy deflegmatorem i kolumną rekty
fikacyjną nie mog·ą posiadać żadnych złączeń w czę
śt.i stale wypełnionej lutrem. 

il) Aparat odpędowy ciągły może posiadać na 
kolumnie zacierowej, regulatDrze wywaru i kolumnie 
rektyfikacyjnej, manometry tarczowe (zwykłe) lub 
rurowe. ManometTy te, o ile znajdują się na kolum
nie rektyfikacyjnej, lub na zabezpieczonej czę~ci lw
lumny zacierowej, mają posia dać urządzenia do za
:bezpieczan.ia od ro z.bierania i ode jmowania pojedyń
czych części . Ponadto manometry rurowe mają być 
tak urządzone . by płyn , zbiera jący się w nich w nad
miarze, spływał automatycznie do kolumny. Wylot 
rury, wskazującej ciśnienie, o ile manometr znajduje 
się na kolumnie rektyfikacyj nej, lub zabezpieczonej 
części kolumny zacierowej, ma być wyprowadzony 
pi,onowo ponad dach gorz'elni i przykryty kapturem, 
wykonanym według przepisów punktu 10 litera b. 

jl) Przy aparatach odpędowych kotłowych, 
wówczas, kiedy luŁrynki wracają do kotła (choćby je
dnego tylko) rura, odprowadzająca wywar z jednego 
kotła do drugiego lub do zbiornika wywaru, ma być 
osadzona tak wysoko ponad dnem odno'śnego kotła, 
względnie wylot jej wewnątrz kotła ma być tak oto
czony wysokim i zupełnie szczelnym pierścieniem, 
sporządzonym z blachy miedzianej, ażeby w każdym 
z kotłów stale pozostawało c,o najmniej 5 96 zwykłej 
ii!ości wywa'ru, względ,nie zacieru. Ponad to kotły , ja:k 
i cała ich armatura i połączenia rurowe ma ją być tak 
urządzone, by nadawały się do urzędowego zebezpie
czania, wyłąc z ającego możność dostępu do ich wnę
.trza bez uszkodzenia zabezpieczeń. Rury, doprowa
dzające do kotłów parę ostr·ą, względnie zwrotną, 
mają posiadać tuż przy ~cianach kotłów działające 
wstec.z wentyle, nadające się do urz~do"vego zabez-
plccz,enia. 

kl) Przetłocznik parowy (montejus), to jest 
przyrząd osadzony na przewodzie wywaru i służący 
do przenoszenia wywaru zapomocą pary do naczyń 
wyżej położonych, np . brażerek, albo zb.iornika, ma 
być stale urzędowo zabezpieczony. O ileby przetłocz
nik posiadał jeszcze rurę do zup-złnego opróżnienia, 
to rura ta ma uchodzić wpros t do kanału nieczystości, 

l') Rektyfikator, jako część aparatu odpędowe
go, w której podczas pędzenia zbiera się płyn alkoho-

lowy, ma być tak urządzony i ustawiony, by nietylko 
przez stosowny właz, nadający się do urzędowego za
bezpieczenia, był do stępny do wewnętrznego badania, 
lecz żeby i dno jego można było w każdej chwili zba
dać od strony' zewnętrznej, Objętość tej części rekty
fika tora, w której zbiera się luter, może wynosić naj
wyżej 10 % objętoś ci kotła odpędowego, z którym łą
czy go rura alkoholowa, przy dwóch zaś kotłach od
pę dowych, wspólnie pracujących, 10 7-6 objętoś ci więk
szego z nich. 

m' ) Każda rura parowa, zasil a jąca rektyfikator, 
lub kolumnę rektyfikacyjną (lutrynkową), ma posia
dać wentyl, działający wstecz i nadający się do urzę
dowego zabezpieczenia, 

g) Izha skarbowa może w poszczególnych przy
padkach zwalniać przedsiębiorców gorzelni, istnieją
cych przed wejściem w życie niniejszego rozporządze
nia, lecz n ieprzebudowanych, od icisłego dotrzymy
wania wymienionych wyżej warunków urządzenia go
rzelni, o ile da się to pogodzić z wymogami kontroli. 

4. 
, a) Deflegmator i 'oziębialnik mają być sporzą
dzone z miedzi lub żelaza (drewniane są ·zabronione). 
Oziębialnik ma spoczywać na podstawach (nóżkach) 
lub żelaznych belkach, umocowanych w ścianach 
w ten sposób, by dolne dno jego było widoczne . Wy
maganie to dotyczy także i deflegmatorów, o ile są 
ustawione oso,bno od kolumny rektyfikacyjnej. 

b) Pozatem urządzenie i ustawienie oziębialni
ków ma być t.ego rodzaju, aby zbadanie ich wnętrza 
oraz obej rzenie z zewnątrz były możliwe. Przed roz
poczęciem kampanji należy oziębialnik bezwarunkó
wo obejrzeć, 

c) Oziębialn iki, zbudowane w ten sposób, że pa
ra alkoholowa, względnie spirytus dotyka się bezpo
średnio do zewnętrznych ścianek, mają posiadać do
datkowe metalowe osłony tych ścian (płaszcze). Wy
maganie to dotyczy również i deflegmatorów, tak sa
mo zbudowanych, ustawionych osobno od kolumny 
rektyfikacyjnej . 

d) Pomiędzy osłonami i ścianami wymienionych 
części aparatu odpędowego należy pozostawić co naj
mniej trzycentymetrową próżną przestrzeń. Izba skarl. 
bowa może zwolnić przedsiębiorcę od obowiązku z,ao
pa,trzenia deflegmatora lub oziębialnika we wspom
nianą osłonę, pod warunkiem jednak, że ściany tych 
części aparatu są całe, nieuszkodzone, stale utrzymy
wane we wzorowe j czystości i o ile są sporządzone 
z miedzi, 

e) Połączenie rur alkoholowych i wodnych 
z oziębialnikiem i umieszczonemi na rurze wodnej 
w bliskoici oziębialnika kurkar::Ji ma być tak urzą
dzone, by nadawało się do urzędowego zabezpieczenia. 

f) Również włazy do oziębialnika, kurki do 
wpus zczania i spuszczania wody, połączenia śc ian 
z gónnem i: dolnem dnem mają nladawać się do urzę
dowego zabezpieczenia. Kurek dla spusz.czan ia wody 
z oziębialnika i deflegmatora może być pozostawiony 
bez zabezpieczenia przeciwko dowolnemu spuszcza
niu wody w przypadkach, zasługujących na uwzględ
nienie za zezwoleniem urzędu skarbowego. 

g) Połączenia rur wodnych i zacierowych z de
flegmatorem mają nadawać się do urzędowego za
bezpieczenia narówni z połączeniami rur alkoholOwych. 
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5. 
ar Urządzenia do odprowadzania. lutrynków 

z rektyfikatora lub innych częśc i aparatu odp~dov .. ego. 
mają być tego rodzaju. aby odprowadzenie lutrynku 
bez uszkodzenia tych urządzeń było niemożliwe. 

b) Rura lutrynkowa ma być wprowadzona co 
najmniej na 30 cm w zagłębienie kanałowe. Zagłębie
nie to ma być tak urz·ądzone, by lutrynki mieszały się 
z nieczystościami lub też wypływały do osobnej stu' 

• dzienki i wsiąkały w ziemię. 
cl W obu wymienionych przypadkach ot wory 

kanałowe poza wpustem rury lutrynkowe j, jak rów
nież otwór studzienki mają być tak urządzone i zabe z
pieczone, by czerpanie lu tru było niemożliwe. 

6. 
al Wszelkie rurociągi , prowadzące parę alkoho

lową, spirytus i luter, mają być dostępne do badania 
i tak urządzone, by można je było ze wszystkich stron 
dokładnie obejrzeć. 

b) W mie jscach, gdzie rurociągi te przechodzą 
przez mur, posadzkę lub strop gorzelni. otwory ma ją 
być takiej szerokości , by rurociągi można było obe j
rzeć ze wszystkich stron. Otwory można przykrywać 
lekkiemi pokrywami. . 

cl Rury alkoholowe i lutrynkowe mają być wy
konane z mied zi lub mosiądzu, p ::lwinny być ciągn: one, 
bez szwów i jakichkolwiek uszkodzeri , niemalowane 
isfale utrzymywane w należytym porządku i <:zysto
ści, w stanie błyszczącym , aby najlżej s ze draśnięcie 
lub rysa były widoczne. Izba skarbowa może zezwo
lić na pozostawienie w i stniejących aparatach odpę
dowych rur miedzianych lu towanych na twardo. 

d) Części rur alkoholowych mażna łączyć tylko 
zapomocą krytych krez i uszczelniać w miejscu złą
czenia zapomocą stosowanych w technice pakunków. 

e) Niezbędne lutowanie z.ewnętrznych ścian czę
f:ci aparatu odpędowego,podlega jących zabezpiecze
niu, miedzianych osłon, tur spirytusowych i t. p. do
zwolone jest tylko lutem mosiężnym. 

7. 
aj Stągiew ma być zbudowana z blachy mie

dzianej lub mosiężnej i ma stanowić naczynie zam
knięte, przykryte z góry kloszem z grubego szkła. 
. b) Klos z ten ma spoczywać na brz,egach miski 
stągwi , wygiętych w kształcie krezy. Metalowy brzeg 
oprawy klosza. wraz z krezą misrki zac :ska się zgóry 
i zdołu dwoma pierścieniami zapomocą śrubek i na
krętek, nadających się do urzędowego zabezpiecz.e
nia. Pierścień górny ma posiadać wygięty ku dołowi 
kołnierz, nakrywający krezy miski i oprawy klosza. 

c) Stągiew ma posiadać pod kloszem rurkę po
wietrzną, która powinna łączyć się z takąż rurą, umie
szczoną na rurze, doprowadzającej spirytus z ozię
bialnika do stągwi. Rurka powietrzna w dolnem swem 
zgięciu , znajdującem si ę w misce stągwi, ma być za
opa trZ::lna w otworek dla ściekania płynu z rurki na 
wypadek zalania jej spirytusem lub brzeczką. 

d) Wewnątrz stągwi mieś ci się cedzak, skła
dający się z siatki drucianej, obciągniętej tkaniną fil
tru j ącą i przymocowanej do rury z . dzióbkiem, z któ
rego odpływa spirytus. W stągwiach późniejszego wy
konania rura ta ma brzeg równy, poniżej którego na
lutowana jest rynienka z dzióbkiem. · 

e) W rurze tej (po uprzedniem napełnieniu jej 
płynem spirytus owym) ur.lieszcza się uwierzytelnione 
al:kohok.mierz i termometr, który przym.ocowuje się 
do rurki pov: ietrznej w sposób , umożliwia i ący od
czytywanie jego wskazali przez ok ienko znajdujące 
sięw ścianie szafki, przykrywającej stągiew (punkt 9). 

f) Stągiew ma być połączona z o ziębialnikiem 
w ten sposób, aby odległość w k ierunku pionowym 
między brzegiem dolnym otworu, znajdującego się 
w ścianie oziębialnika, a' przew'ac.zonego do odprowa
dzania płynu spirytusowego· i brzegiem rury, przez 
którą płyn ten wylewa się do miski stągwi, wynosiła 
n ie mniej,iak 15 cm i aby brzeg rury znajdował się 
na wysoko~ci 75 cm nad poziomem postumentu przy
rządu kontroln ego. Dla berlillskich przyrządów kon
trolnych, typu uszczelnionego i innych, pełna wyso
kość środka od.p ływowego otworu oziębialnika nad 
poziomem postumentu ma wynosić nie mnieL jak 
98 cm, wysokość zaś dolnego brzegu rury odpływowej 
z miski stągwi ponad postumentem - 65 cm. Dzió
bek stągwi . ma być us,tawiony w ten sposób, aby 
st.rumień spirytusu spływał · z niego na dno miski 
w pev·mem oddaleniu od otworu odpływowego. 

g) W gorzelniach, które powstały po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia lub przy kapital
nych przebudowach istniejących gorzelni oziębialnik, 
stągiew i przyrząd kontrolny mają być ustawione 
w jednej prostej linji. 

8. 
a) Powietrznik stągwi z piłką gumową ma Obyć 

wśrubowany w obsadę ~ zab~zpieczony urz·ędowo 
w sposób, wyłączający możność rozkręcenia powietrz
nika bez uszkodzenia zabezpieczenia. 

b) Klosza szklanego nie należy przymocowy-. 
wać hermetycznie do miski stągwi; natomiast oprawę 
z siatki drucianej, obciągniętej uprzednio wełnianą 
tkaniną (cedzak) należy przy użyciu uszczelnienia 
gumowego lub konopnego przymocować szczelnie śru
bami do miski stą,gwi, aby wsz.ystek płyn spirytusowy 
filtrował się przez tkaninę wełnianą cedzaka, zanim 
dostanie się do przyrządu kontrolnego. Cedzak ma być 
stale w stanie nieuszkodzonym · i rozmy~lnedziurko
waniego jest wzbronione. 

9. 
a) Stągiew przykrywa się szafką drewnianą, 

wykonaną z suchych desek, sklejonych szczelnie ze 
sobą; ponadto deski i ściany szafki łączą się zapomo
cą trzech żelaznych obręczy i śrub, które mają przejść 
przez każdą deskę, a z wewnętrznej strony ,szafki 
mają nakrętki i zatyczki. Każda deska ścian górnej 
i dolnej ma być umocowana od wewnątrz do ścian 
bocznych kątownikami żelaznemi, przytwierdzonenii 
śrubami, które nie powinny jednak przechodzić na. 
wylot. Ściany, wierzch i dno mają być szczelnie do
pasowane i pomalowane od strony wewnętrznej bia
łą farbą olejną, a nazewnątrz politurowane lub pokry
te prz1ezroczy.stym lakie.rem, tak aby było widoczne 
usłojenie drzewa .. Dwie przeciwległe ściany szafki ma
ją być zaopatrzone na wysokości szklanego klosza 
stągwi w okienka z szybami, które mają być umoco
wane od wewnątrz. w ramce metalowej lub drewnia
n,e L przyśift~bowanej jak wyżej. Po.nadto! może być 
spcrządzone trzecie taki'eż okienko w ści,anie szafki od 
strony przyrządu kontrolnego!, 'O ile znajduje się 
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w niej zbiornik przelewowy (litera d) z pływakiem, 
ma być urządzone okienko w dolnej c zęści szafki dla 
ułatwienia badania położen i a pływaka (rysunek szaf
ki podany jes t w załączniku Nr. 49 ]. 

bJ Po założeniu przedniej, ruchomej sClany 
~ciąga się obręcze zapomocą żelaznych p rętów z na
cięciem śrubowem i nakrętką na jednym końcu, a głów 
ką na drugim końcu. Po nałoże niu prę t ów zabezp iecza 
się je urzędowo plombami w ten sposób, aby jeden ko
niec sznurka przecho dził przez główkę lub nakrę tkę, 
drugi zaś przez otwór w pręcie poza uszkami obręczy . 

cJ Połączenie ścian szafki ma być takie, aby 
w ścianach nie było szpar i aby po nał oż eniu zabez
pieczeń przesuwanie ścian w jakimkolwiek kierunku 
było niemożliwe. 

d) W sz.af.ce ma być również umieszczony zbior
n.ik przelewowy. O ile nie jest on ustawiony wewnąt.rz 
szafki do stągwi, ani w szafce, wmurowanej w postu
ment przyrządu kontrolnego, wówczas powinien być 
przykryty odpowiednio urzędownie zabezpieczoną 
osłoną. Wymiary, podane w rysunku szafki (litera a], 
:mogą być odpowiednio do miejscowych warunków 
nieco zmienione, np. przy wyższem lub n iższem umie
szczeniu oziębialn ika i t. p. Stągiew należy umie
sZ.czać w szafce bliżej do oki.enka, z którego dogodnie j 
jest badać przepływ spirytusu i zanurzone w nim na
["zędzia miernicze. 

ej O ile budowa drewnianej szafki, służącej d) 
przykrycia stągwi jest odmienna od wyżej opisane j lub 
,szafka wykonana jest z blachy miedzianej, wówczas 
sposób zabezpieczenia szafki należy dostosować do 
jej budowy, bacząc, by nie było dostępu do stągwi 
hez zd jęcia zabezpieczeń. 

fj Istniejące przed wejiciem w życi e nini,ejsze
go rozporządzenia sza,fki, wykonane z. cynkowej bla
chy' zabezpieczające dokładnie stągiew, mogą pozo
stać aż do zużycia. 

10. 

ar O ile na rurze spirytusowej z oziębialnika 
w aparatach odpędowych niektórych systemów urzą
dzona jest rura powietrzna, to musi być ona wypro
wadzona pionowo ponad dach gorzelni. Rury powietrz
ne z kilku takich oziębialników mogą być połączone 
w jedną, którą wyprowadza się ponad dach. 

bl Wylot rury ma być zakończony kapturem 
w kształcie dzwonu (hełmu) ,zamknię tym z dołu płytą 
z 'Otworami o średnicy najwyżej t ,5 mm. Wierzch 
kaptura nie może posiadać otworów. 

11. 
al Odbieralnik ma być sporządzony z blachy 

żelaznej lub miedzianej i ustawiony w sposób dogod
IDy dla pomiarów i na takim poziomie, by spirytus 
z przyrządu kontrolnego mógł do niego swobodnie 
spływać. 

bl W odbieralniku ma się mieścić całkowity 
dzienny odpęd spirytusu; częściowe oddawanie do 
magazynu dziennego odpędu j.est wzbronione. 

cl Jeżeli warunki miejsc.owe nie pozwalają na 
ustawienie wysokiego odbieralnika, wówczas można 
ustawić dwa mniejsze odbieralniki, połączone ze so
bą u góry rurą przelewową. Przy dużych odpędach, 
których nie można pomieścić w dwóch odbieralnikach, 
nal~ży ustawić zbiornik do całkowitego odpędu i przy 
nim miernik. 

d) Odbieralnik ma mieć formę walca o średni
cy wewnętrznej nie większe j, j.ak 72 cm, t. j. takich Wy
miarów, aby lO-litrowe podziałki laski m~ernicz,ej sta
nowiły co na jmnie j 25 mm. I s tniejące w chwili wej
ścia w życ ie n iniejszegc' rozporządzenia odbiera lniki, 
posiadające takie wym iary, że lO-litrowa działka ich 
laski mizrniczej jest równa lub większ a od 10 mm, 
a pozatern odpowiadające wszelkim innym przepisom 
nin~ejszego punktu, mogą pozost a ć nadal aż do czasu 
prz eprowadzenia g run Łow.n ej naprawy gorzelni. 

ej Odbiera lnik należy u stawić prostopadle i to 
w ta ki sposób, aby był a wykluczona zmiana jego po
ł o żenia przez ,trwałe jego przymocowanie, np. zapo
mocą łap do podstawy. 

fJ Górne dno odbieralnika, o ile nie jest przy
nitowane, ma być umoc.owane zapomocą śrub lub 
muter i zabezpiecz.one, aby hez uszkodz,enia urzędo
wych z.abezpieczeń nie można było zmieniać jego po
łożenia . 

g) O ile urządzenie gorzelni wymaga opuszcze
n ia odbiera lnika w ziemię na pewną głębokość, na
t enczas ŚCiany i dno dołu, w którym mieEci się odbie
ralnik, muszą być należycie z,abezpieczone od dopły
wu wody gruntowej. Dół ma mieć takie wymiary, 
aby był wolny dos tęp do zbadania stanu odbieralni
ka, jego ścian i dna. 

h) Odb;eralnik ma p osiadać w górnem dnie 
wła z, zamykany pokrywą, przystosowaną do urzędo
wego zabezp ieczenia, oraz otwory d.) opuszczania la
sk i mie,mi-:::.zej i do pobierania prób. Przez górne dno 
prócz tego przechodzi w środku oś mieszadła, a z bo
ku rura , doprowadzająca spirytus z przyrządu kon
,trolnego i rura s sąca od pompy tł o cz ącej spi rytus 
z odbieraln ika do magazynu, o ile rura ta nie jes t. wy
prowadzona z dna dolnego na zewnątrz odbieralnika. 
Rura ssąca ma być zaopatrz.ona w kurek, który umie
s zcza s i ę na górnem względnie przy dolnem dnie od
bieralnika; jeżeli rura znajduje się wewnątrz odbie
ralnika, to kurek może być umieszczony również na 
rurze pomiędzy odbieralnikiem, a pompą. W odbie
ralnikach, urządzonych po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia, wszystkie o twory, znajdujące 
s ~ę na górnem dnie , nie wyłączając otworu dla mie
s zadła, mają być zaopatrzone w występy (kołnie rzeJ 
o wysokości nie mniejszej, jak 2 cm, odpowiednie zaś 
pokrywy dla włazu i inne również w występy, zakry
wające powyższe kołnierze . Na d wys t ępem otworu 
d;a mieszadła · do osi jego powinien być umocowany 
odpowiedni kaptur, zakrywający ten występ . Przy 
gruntownej naprawi,e gorzelni opisane urządzenia 
mają być uskutecznione w istniejących przed wej
ściem w życie niniejszego rozporządzenia odbieralni
kach. 

i) Rura, doprowadzająca sp irytus z przyrządu 
kontrolnego ma dochodzić prawie do samego dna od
bieralnika, Część tej rury, znajdująca się wewnątrz 
odbieralnika, ma być dziurkowana dla swobodnego uj
i cia powietrza, które mogłoby zakłóc; ć swobodny do
pływ spirytusu z przyrządu kontrolnego; rura p rzele
wowa, o któl'e j mowa w ninie jsz ym pun,kcie l,itera c), 
ma również dochodz ić prawie do samego dna odbie
ralnika. 

j) Wymieniona rura i rura ssąca pompy, o ile 
prz,echodziona wewnątrz odbieralnika, mają być tak 
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prżyrriocowane do pokrywy odbieralnika i tak zabez
pieczone, aby odłączenie ich bez uszkodzenia urzędo
wego zabezpiecz.enia było niemożliwe. 

k) Gdy ssąca rura pompy przechodzi wewnątrz 
odbieralnika, wtedy dla dokładnego opróżnienia od
bieralnika, ma być w jego dnie, pod wylotem wspom
iliatl.ej rury, urządzone zagłębienie, do którego weho
dżJ koniec tej rury i z którego pompa może wybrać 
Itesztki płynu. 

I} Każdy odbier,aLnrk ma mieć rilr1kę, umocow~
t1ą w najniższej cZięści dna z kurkiem do spuszczama 
pozostałości płynu. w razie, ~dy.by całko.wite op r óż
nienie zapomocą pompy ssącej me dało SIę uskutecz
nić. 

m) Otwór do opuszczania laski mierniczej, oraz 
otwór do nabierania prób zasłania s:ę poktywkami , po
siada j ącerrii urządzenie do z.a,Illykaniai na kłódkę; 
otwory te zabezpiecza się urzędowo na czas spraw
dzania przyrządu kontrolnego. Przy ot:vor~e do op'u
szczania laski mierniczej przymocowuJe SIę na stałe 
przyrząd kierowniczy (prowad~ical ~la 1,a~ ~i mier
niczej, umożliwiający opuszczame laskI w sClsle okre
ślonym kierunku. 

n) Otwór dla osi mieszadła ma się znajdować 
w środku pokrywy odbieralnika. Przez ot;-vór ten 
przechodzi ustawiona pionowo żelazna?ś mieszadła, 
której dolny koniec mieści się w gnieźd z Ie, przy~oc~
wanem do dna odbieralnika, na górnym za{ znajdUje 
się rączka (ko··ba). W zdłuż osi .I'1ieszadła przymoco
wuje się na różnych wysokościach szereg s~rzydeł 
w formie pochyłych wioseł, które przy ruchu wIrowym 
dokładnie mieszają płyn spirytusowy. 

o) W niezbyt wysokich odbieralnikach dopu
szczalne są również mieszadła typów innych, naprzy
kład w postaci ruchomego żelaznego dziurkowaneg0 
krążka z przymocowanym w środku prętem pro sto
padłym; pręt ten przechodzi przez otwór w górnem 
dnie odbieralnika i nazewnątrz kończy się rączką. 
Mieszadła takie wprowadza się w ruch w kierunku 
pionowym (z góry na dół i odwrotnie). 

p) Połączenie tur spirytusowych z odbieralni
kiem. kurek znajduiący się na odbieralniku lub na 
rurze ssącej pompy, pokrywy włazu i otwory w od
bieralniku, a także górne dno jego (o ile nie jest przy
nitowane) mają nadawać się do urzędowego zabzz
pieczenia. 

r) Zbiornik, zastępujący odbieralniki przy du
żych odpędach (litera c) ma być zaopatrzony w mie
szadło i w laskę mierniczą, ma odpowiadać przepisom, 
dotyczącym odbieralników. z wyjątkiem wymaganych 
pod literą d wymiarów; ponadto ze zbiornika nie pom
puje się spirytusu do magazynu, lecz przepuszcza się 
,go przez miernik. a dopiero z miernika spirytus prze
pompowuje się do magazynu. Miern ik ma odpow ia dać 
wszystkim powyższym przepisom. dotyczącym odbie 
ralnika, z wyjątkiem postanowień pod literami b i c; 
urządzenie mieszadła w mierniku nie jes t wymagane , 

s) W gorzelniach owocowych i pejsachowych, 
produkujących spirytus z owoców. izby skarbowe ma
ga zezwalać na wyjątki co do urządzenia odbieral
nika. 

12. 
a) Każda gorzelnia ma posiadać specjalny ma 

gazyn do przechowywania spirytusu. 

bj W magazynie mOże być jeden lub kilka 
zbiorników żelaznych. dostępnych do oględzin i po
miarów. Zbiorniki ma j ą stać na trwałych fundamentach 
murowanych . 

ej Przy zbiornikach majq być ur:ządzone wy
godne i b ezpieczne schody, zakończone ga l eryjką, na 
takiej wysokoś ci, by można było opuszczać do zbior
nika przyrząd do nabierania próbek, oraz laskę mier
niczą lub przymia r wstęgowy. Zarówno schody, jak 
i galeryjka. mają być zaopatrzone w mocne poręcze. 

d l Do czerpania prób spirytusu ze z:bi,ornika ma 
gorzelnia posia d a ć odpowiednie naczynie metalowe. 

13. 
aj Wsz elk ie osłony i mufy mają być tak urzą

dzone i zabzzp iecwne, by nie można było z zewnąt.rz 
dostać się do -okrytych ni e'mi części aparatu odpędo
wegc, b ez uszkodzen ia zabzzpieczeń i samej osłony. 
Osłony mają być wykonane z blachy miedzianej, a od 
strony wewnętrznej mają być pokryte białą farbą 
olejną. 

b) Osłony z blachy cynkowej, istn iejące w dniu 
wzj.ścia w życ i:e niniejszegO' rozporządz.enia, mogą być 
zachowane aż do zużycia, 

14. 
Przy pr~yrz 8, dzie kontrolnym ma być ustawioriy 

t. zw. "zbiornik przelewowy", sporządzony z blachy 
miedzianej, przeznaczony do zlewu spir ytusu z przy
rządu kontrolnego w razie jego zalania. 

Załącznik D 
- --- .~ --- . ----

do § 131 

ZASADY OBLICZANIA PODSTAWOWEJ CENY 
MONOPOLOWEJ. 

A. Koszt surOwców. 

1. Ziemn iaki: 
al Ilość ziemnia ków' potrz:ebna d<) wypęd'zenia 

700 hl spirytusu 100 % w dobrze prowadzo
nej gorzelni, oblicza s i ę według wzoru: 

700.000 
Z =\a+1,050 

w którym Z oznac za ilość ziemniaków w kwin
talach, zaś a liczbę, wyraża jącą przeciętną zawartoić 
skrobi w 100 kg ziemniaków w całem Państwie. Prze
ciętna ża wartość skrobi w ziemniakach będzie ustala
na każdorazowo na p oszczególne kamp anje, względ
nie trzechlecia przez Mi;1istra Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Roln ictwa i Reform Rolnych i podawana 
do wia domości w drodze obwieszczenia w Monitorze 
Polskim. 

bl Cenę ziemniaków przyjmuj.e się na podsta~ 
wie przeciętnych cen rynkowych z ostatnich 
trzech kampani.j, t. j. z kampanji w której 
cenę oblicza s ię l' z dwóch poprzednich kam
panij . Ceny za poprze dnie kampanje przyj
mu je się w wysokości, ustalonej do k alkula~ 
cji w kampan jash ubiegłych, przyczem przyj
muj e s ię nie osta teczne przeciętne ceny, lecz 
ceny rynkowe poszczeD.ólnych kampanii . Ce
nę danej kampanji oblicza się na podstawie 
rynkowej ceny ziemniaków fabrycznych loco 
wagon z okresu o d 16 września do 30 listo
pada każdego roku włącznie. W braku no-
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towań ceny rynkowej ziemniaków fabrycz
nych, mogą być przyjmowane zmniejszone 
o 20% ceny ziemmaków jadalnych, przebie
ranych, sortowanych i t. P loco wagon. Ce
ny powyższe zmniejsza się o przeciętny koszt 
przewozu do kolei lub miasta. który ustala 
się jednolicie dla wszystkioh wo jewództw na 
15 % obliczonej w powyższy spo:;ób ceny 
ziemnia ków loco wagon z wyj ątkiem woje
wództw pożnańsk iego, pomorskiego. śląskie
go i krakowskiego. dla których koszt p rze
wozu ustala się na 5 % ceny ziemniaków loco 
wagon . 

2. Jęczmień: 
a) Ilość jęczmienia na słód, potrzebną do wy

produkowania 700 hl spirytusu 100%. obli
cza się według wzoru: 

2 24500 
J = -j- S; S = (a + l,05J . 6 

w którym J i S oznaczają odpowiednie ilOŚCI 
jęczmien ia i słodu w kwintalach, za~' a - skrobio
wość, określoną jak w punkcie 1 litera a. 

b) Cenę jęczmienia przyjmuj.e się na zasadach 
i z.a okresy podane w punkcie l litera b, 
przyczem prz,yjmuje się wszystkie gatunki 
jęczmienia z wyłączeniem jęczmiema bro
warnianego. Ceny te ul egają zm nie jszeTIlu 
o koszt przewozu, ustalony dla ziemniaków. 

3. Gdyby dane zebrane w myś l punktów po
przednich, wykazały ceny ryTIlkow2 mieszane loco 
wagon stacja załadowania i loco folwark, n a l eży p r zy 
obliczeniu przeciętne j sprowadzić je do ceny "loco 
wagon", przez dodanie do cen "loco folwark" kosztu 
przewozu obliczonego na zasadzie punktu 1 litera b. 

B. Koszt gorzelanego. 
Koszt gorzelanego uwzględnja się według norm. 

ustalanych corocznie najdale j w miesiącu lip·:: u każ
dego roku, w drodze poro zumienia organizacyj pro
ducentów spirytusu z organizacjami zawodowemi tec h
ników gorzelniczych; normy te po:równuje się z r ze
czywistemi płacami w celu poprawienia ich, o ile pła 
ce te odbiegałyby od ustalonych norm. Uwzg lędn iony 
w kalkulacji koszt gorzelanego powinien obejmować 
jedynie wynagrodzenie za zawodową pracę gorzela
nych i być obliczony oddzie ln ie dla poszczegó lnych 
grup województw, a mianowicie: I grupa - warsza w
skie, łódzkie, kideckie, lube lskie i białostockie; II gru
pa - wileńskie. nowogródzkie , p oleskie i wołyńskie; 
III grupa - poznańskie; IV grupa - pomorskioe; 
V grupa - lwowskie, stanisław.owskie, tarnopolskie, 
krakowskie i śląskie. 

C. Kcszty administracyjne. 

Koszty administracyjne obejmują koszty ma
teriałów piśmiennych, jak ks iąż ki. druki . porto dalej 
koszty związane z wyjazdami przedsiębio rców go
rzelni w sprawach gorzelni, koszty związ.ane z utr zy
maniem pokoju dla urz ędników skarbowych. z uży
walnością koni, przy poszczególnych czynnościach 
urz~dników K. S. i t. p. Koszty admini'stracy jne przyj
muje się do kalkulacji jednolicie dla całego Państwa 
w wysokości 1/3 przeciętnej arytmetycznej kosztu go
rzelanego we wszystkich województwach w Państwie. 

D. Robocizna. 

J ako podstawę do oblicz·enia kosztów robocizny
przyjmuje się, że kampanja w gorzielni trwa 180 dni 
roboczych, w ciągu których jest zatrudnionych 5 ro
botników. W ynag rodzenie robotników przyjmuje się 
według norm. ustalonych dl a robotników rolnych przez 
t. zw . umowy rolne z uwzg lędnien iem 3 robotników 
wykwalifikowanych, opłacanych jak ordynarjusze, 
oraz 2 robotników niewykwaoJiHkowa·hych, opłacanych, 
jak robotnicy z dzienną płacą. przyczein dla prżeli
czeń ordynarji na gotówkę przyjmuje się ceny żyta, 
pszenicy, jęczmienia, grochu i t. d., według cen miej·
scowych, ustalanych za mies,iąc wrziesień i paździer
nik danego roku prz,ez Główny Urząd Statystyczny. 
Na terenach, gdzie umowy rolne nie obowiązują, nale
ży brać za podstawę dane organów Mini.sterstwa 
Opieki Społecznej, władz administracji ogólnej i t. p. 

E. Dostawa spirytusu. 

Dla jednej furmanki, przewożącej 700 hl 100 %1 
spirytusu wraz z beczkami na przeciętnej odległo~ci 
od go rzelni do stacji kolejowej lub przystan i. przyj .. 
mUJe SIę: 

w województwie wileńskiem. nowogródz
kiem. poleskiem i wołyński.em . 

w województwie warszawskIem, kielec
kiem. lube lskIem, bIałostockiem, 
lwowskiem, tarnopolskiem i stanisła
wowskiem . 

w woj ewództwie łódzki,em 
w województwie krakowskiem 
w województvV1e poznańskiem, pomor-

96 dni rob. 

80 
64 
32 

" 

" 

,. 
.. 
Ił 

skiem i śl ąskiem . 21 " .. 
Cenę dnia roboczego furm anki uwzględnia się 

według przeciętn ego w WOjewództWIe ko sztu utrzyma
nia jednej parokonne j furmanki dworskiej; dla obli
czenia tej ceny wychodzi się z następujących z.ało
żeń w stosunku rocznym l365 dni): 

a) koszty paszy : owsa. siana i słomy - po 
36,5 q w województwach: krakowskiem, po
znańskiem. pomorskiem i śląsk iem, w innych 
województwach - siana i słomy po 36,5 q, 
a owsa po 22 q, według przeciętnych cen 
miejscowych, ustalanych za miesiąc wrzesień 
i październik danego roku przez Główny 
Urząd Statystyczny, 

h) koszt obsługi: przeci ętna arytmetyczna wy· 
nagrodzenia jedn ego ordynarjusza (fornala) 
i jednego dn iówkowego - według zasad, 
przyjętych w rozdziale D, 

c) ko szty utrzyma nia stajni, 
d) koszty ubezpiec zenia od ognia stajni koni, 
e) koszty weterynarza i lekarstw, 
f) kos zty administracyjne, 
gl ko szty kucia koni, 
hJ kosz:y zużycia uprzęży , narzędzi i t. p ., 
i) straty - 10% przec iętn.ej wa:rtoś ci jednego 

konia roboczego . 
j) amod'yzacja stajni oraz 10 % wartości 2 koni, 

k) oprocentowanie kapitału według stopy dy· 
skontowe j Banku Pol skiego, odnośnie pozy· 
cyj a (z wyjątkiem słomy i owsa], b, d, et 
f i g. . 
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Od sumy pozycyj a do k włącznie należy odjąć 
wart,ość 19 q słomy (punkt a), jako równowartość 
76 ą obornika i różnicę należy podziel:ić przez 280, 
t. j. liczbę dni roboczych w ciągu roku. Otrzymany 
rezultat stanowi cenę dnia roboczego . parokonnej lur
manki dworskiej. 

F. Amortyzacja i remont. 

1. Wartość gorzelni z calem urządzeniem oraz 
z naczyniami transportowemi ustala SIę w zależno5'ci 
od województwa w wysokości następując,ej: woje
wództwa: śląskie, krakowskie - 100000 zł; woje
wództwa: poznańskie i pomorskie - 110.000 zł; wo
jewództwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie i lubel
skie - 120.000 zł; województwa: wołyńskie, lwow
skie, tarnopolskie 11 stanisławowskie -.:.. 130.000 zł; 
wojęwództwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie i bia
łostockie - 150.000 zł. 

2. Z wartości powyższej przyjmuje się 40 % na 
budynek i 60 % na urządzenie, prz1yczem oblicza się 
3% na amortyzację ,j remont budynków oraz 10 % 
na amortyz,ację i remont urządzeń. 

G. Opał. 

1. Dla określenia kosztu opału wychodzi się 
z założenia, iż gorzelnie opalane są węglem. Zużycie 
węgla na l hl spirytusu ustala się w wysokości 1,5 q 
węgla . Cenę węgla określa się z przeciętnej ceny 
:z. miesiąca listopada danego roku loco wagon kopalnia 
(kopalnie: górnośląska i dąbrowska, ,gatunek kostka 
i ' orzech), dodając przeciętne kolejowe koszty prze
wozu do danego województwa, oraz przeciętne koszty 
zwiezienia z.e stacji do gorzelni i 5% na manco węgla 
przy przewozie. 

2. Koszty zwiezienia węgla ze stacji do g'orzelni 
oblicza się dla każdego województwa wig poniższe} 
tablicy: 

Przeciętna 
Sprawno ś ć 

od ległość 
dzienna Przeciętna 

Województwa gorzelni od 1 furmanki ładowność 
na Drzeci~t- 1 furmanki stacji kolei- nei odle · km wq 

głości 

Warszawskie. · 13,5 1 15 
Łódzkie · · · 14,5 1 20 
Kieleckie · · · 14,0 1 15 
Lubelskie, · · 12,0 l 15 
Białostockie · · 18,0 1 15 
Poznańskie · · 4,5 3 20 
Pomorskie. · · 4,5 3 20 
Wileńskie. · 14,5 1 10 
Nowogródzkie 19,0 1 10 
Poleskie · · · 14,0 1 10 
Wołyńskie. · · 23,0 1 10 
Krakowskie 6,0 2 20 
Lwowskie. 9,5 1 15 

I Stanisławowskie 7,0 1 15 

I Tarnopolskie, 12,0 1 t 15 
I Sląskie. · · 4,5 3 I 20 
i następującego wzoru: 

f 
K = s X ł X 1,5 

w którym litery oznaczają: 
K - koszt zwiezienia węgla, potrzebnego dla 

odpędzenia 1 hl 100 % spirytusu, 
s i ł - przeciętna sprawność i ładowność we

dług powyższej tablicy, 
f - koszt dzienny utrzymania parokonnej fur

manki dworskiej. obliczony w myśl rozpztiału E:, " 

H. Ubezpieczenie. 

Ubezpicczen :e od ognia gorzelni i' urządz.eń 
brać należy w pełnej wartości w myśl ro~działu F, 
według przeciętnych sŁawek towarzystw asekuracyj
nych .oraz uhezpiec.z,enia 2 miesięcznego zapasu spi
rytusuijęczmienia. · .· 

I. Podatki i opłaty. 

Przyjmuje się rzec.zywiste podatki: państwowe 
i komunalne, obciążając.e gorzelnie, według obowiązu
jących ustaw, 

K. Smary i światło. 

. Ustala się zużycie 2 kg smarów i 1- kg nafty 
dz,lennie, według cen rynkowych, obowiązujących 
w miesiącu listopadzie danego roku. 

L. Oprocentowanie kapitału obrotowego. 

Uwzględ'nia' się oprocentowanie według stopy 
dyskontowej Banku Polskiego dwumiesięcznych wy
datków, poczynionych na jęczmień, gorzelanego, ad
ministrację, roboc,iznę, opał , aStekurację, smary i świa
tło, obliczone według z.asad teg,o załącznika, 

M. Oprocentowanie kapitału zakładowego. 

Uwzględnia się 4 % wartości gorzelni ustalonej 
w rozdziale F niniejszego załącznika. 

N. UbytId magazynowe i drogowe. 

Jako wyrównanie ubytków przyjmuje się 1,5% 
w powyższy sposób wyprowadzonych kosztów l hl 
spirytusu. 

Załącznik E 
-do-§-153~ 

PRZEPISY BADANIA OLEJóW FUZLOWYCH. 

Badanie olejów fuzlowych przez urzędników 
K. S. polega na oznaczaniu mocy w % objęŁośc.io
wych oraz na oznaczaniu zawartości 100 %-owych fu-
zli wolejach fuzlowych . . 

O z n a c z a n i e m o c y o l e j ó w f u z l 0-

w y c h przeprowadza s,ię zapomocą alkoholomierza " 
po doprowadzeniu badane j cieczy do temperatury 
+ 15° C w celu uniknięcia stosowania do olejów fuzlo
wych tablic redukcyjnych, obliczonych dla spirytusu. 

O z n a c z a n ie z a war t o {c.i 100 % -'O W Y c h 
f u z l i w o l ,e j a c h f u z l o w y c h - przeprowa
dza się w sposbb następujący: 
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C e c h y z e w n. ę t ,r z n e - o~ecz, o zabar-
wieniu · jasno-żółtem do ' c.iemno-brunatnego cha-
rakterystycznym du·sz.ącym zapachu. 

C i ę ż ·a r w łaś c i w y - nie wyższy od 
0,840 w 15° C. 

" Mreszoani ,e z wodą. a) Po' skłóceniu 
50 cm 3 olejówfuzlowyoh' z 50 cm" wody w mEnzurze 
z doszlifowan),Jm ka'rkiem powinno si,ę wydzielić po 
odJsŁCiJuiu co n'a.jmni,ej 35 cm" warstwy górnej, 
. bl Po dod,aniu d'o 10D cm" olejów fu:zl,owych 
,5 cm" Wlody i skłóceni'u powinno nastąp i ć zmętni,e
nie roz.tworu , 

. M leś, z ,ci. n li e zlk wa s em s j, a 'r k o w y m. 
Po zmiesianiu ' 10' cm" ollejówfuzIowych z lU cm" 
,kwasu siarkow,ego> oc. wł. 1,53 p'owiniem powsto.ć 
jednolity roztwór. ,. 

O z, n a ,c z a n l e z a war t oś oi 100' % owych 
f u z l i'. 

: Do szklanego fuzlomierza nalewa się 30' cm" 
roztworoU ' chl'orku wapniowego o c. wł. 1,225 
i lU om" ol,ejów fuzlbw'ych, skłó.;::,a s;]n:ie w przecią
gu 3 minut i po cał,kowitem odstan iu odr:::zyŁuj ,e 
% ową zawart-o'ść fuzli. Powinna, lona wynosić n,aj-
mniej 87%. ' ' 
, Zawartość 10'0' % -owych fuzli w nj,emonopolo
owych olejach fuzlowych ni,e może być niższa od 75 %. 

Załącznik F 
d-;-T-178 

-NORMY STOSOWANIA śRODKóW SKAŻAJĄ
CYCH DO SKAŻANIA SPIRYTUSU NIEKONSUM
CYJNEGO, OBLICZONE NA 1 HL STUPROCEN-

TOWEGO SPIRYTUSU. 

1. Do przygotowania denaturatu, do skażania 
spirytusu na cele napędowe, oraz do skaŻlnia spirv
tusu przeznaczonego do celów gospodarstw gorzel
niczych stosuje się środki skażając~ o składzie za
twierdzanym przez Ministra Skarbu. Sk ażony spi
rytus, przeznaczony do celów gospodarstw gJrzel
niczych skaża się dodatkowo zapomocą . 1,0' litra 
benzyny,lub nafty, lub obiu gazowego; te dod a tko
we środki skażania nie podlegają badaniu prze?! 
P. M. S. 

2, Do samolotowych mi eszanek napędowych: 
5,0' l benzyny .na,h owej. 

3 Do wszelkich celów przemysłowych, o ile 
otrzymany produkt handl owy nie zawiera wolnego 
alkoholu: 

2,5 l spirytusu drzewnego lub 
1,0 l terpentyny lub 
G 0'25 l oleju zwi erzęc2go luh 
1,0' l zasad pirydynowych lub 
3,0' l b e nzolu lub 
1,0' l ole jów ketonowych lub 
5,0' l benzyny naftowej lub 
1,0' l siarczku węgla , 

Oprócz środków wyżej vvyszczególnionych zo
stają dodatkowo dopuszczone: . 

a) do produkcji eteru etylowego, celuloiqu, 
celitu, . dermatoidu, jedwabiu sztucznego, syntety
cznej kamfory, środków opa trunkowych, nici lekar
skich i do preparatów witaminowych: 

1,0' kg kamfory lub 
10',0 l eteru etylowe20, 

bl do ""rodukcji preparatów chemicznych wy
soki.ej czystości środków syntetycznych, preparatów 
organ o-terapeutycznych i witaminowych, alkalo i
dów, olejów jadalnych, .do bielen:a prz.ędzy jed
wabnej, do produkcji żarówek elektrycznych i przy
rządów fizycznych: 

5,0' l czystego alkoholu metylowego, 
c) do produkcji barwników, produktów po

mocniczych i półproduktów do wyrobu barwników, 
oraz dó przygotowania past drukarskich: 

, 1,5 l czterochlorku węgla, 
d) do. apretury wyrobów gumowych: 
'. 6,0 kg szelaku, 
e) do produkcji papierów:, błon i klisz fotogra-

ficznych: ' 
10',0' 1 eteru etylowego lub 

1,0' l fenolu (kwasu karbolowego), 
fJ do wyrobu chloroformu, jodoformu, chlor

ku i bromku etylowego, do tłuszczów leczniczych, 
zawierających jod i brom: 

0,3 kg chloroformu lub 
0'.3 kg jodoformu lub 
0'.5 kg chlorku etylowego lub 
0',3 kg bromku etylowego, 

g) do wyrobu octu: 
ocet w stosunku takim, aby zawartość 
w mieszaninie kwasu octow,ego wynosi
ła najmniej 10% zawartości alkoholu 
oraz, aby zawartość alkoholu nie prze
kraczała 20' % . 

4. Do wytwarzania produktów przemysło
wych, zawierających alkohol, jak np.: lakiery, farby. 
środki do czyszczEnia, oleje przędzalnicze, środki 
emulgujące i t. p. za wyjątkiem środków Leczniczych, 
produk Łów spożywczych oraz za wyjątkiem pro' 
duktów, wymi,enionych w punktach 5, 6, 7, 8, 9 i lO' 
niniejszego załącznika: 

5.0' I spirytusu drzewnego lub 
2,0' l terpen tyny lub 
0',035 l oleju zwierzęcego lub 
5,0.1 benzolu lub 
15 l zasad pirydynowych lub 
2,0 l olejów ketonowych lub 
5,0' l benzyny naftowej lub 
5,0 l acetonu lub 
3,0' l benzolu i 2,0' l acetonu lub 
4,0 l olei ów fuzlowych i 1,0' l nafty lub 

b enzyny naftowej. 
5. Do wyrobu politury: 

1,0' l olejów ketonowych i 1,0' l spiry
tusu drzewnego. 

6, Do przygotowania środków dezynfekcyj
nych, służących do dezynfekcji mieszkań, ubikacyj 
i t. p . : . 

2,0' l fenolu (kwasu karbolowego) lub 
2,0' l surowego krezolu. 

7. Do celów dezynfekcyjnych w zakładacil 
leczniczych (lecz nie do celów leczniczych) oraz do 
sporządzania płynów do preparatów bobnicznvch, 
zoologicznych i medycznych: ' 

1,0 1 Hala nu dwuetylowego lub 
1,0' l form a liny lub 
1,0 l fenolu (kwasu karbolowego) lub 
0,5 kg tymolu lub 
2,5 l acetonu. 
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8. Do przygotowania kolodjum: 
4,0 l kolodium 8% -ego. 

9. Do fabrykacji mydeł kosmetycznych: 
1,0 kg oleju rycynowego i 0,4 kg ługu so

10. Do 
tycznych: 

al 

dowego lub potasowego. 
wyrobów perfumeryjnych kosme-

bl 
1.0 l Halanu dwuetylowego lub 
5,0 kg tynktury benzoesowej (l cz. wag. 

żywicy benzoesowej na 5 cz. wag. 
spirytusu) lub 

cI 0,5 l roztworu 1 cz. wag. piżma sztucz
nego w 6 cz. wag. henzoesanu ben
zylowego lub 

d) 0,5 kg natural!lego olejku bergamotowe
go lub 

e) kompozycje olejków eterycznych w iloś
ciach ustalonych przez pracownie .che
miczne P. M. S każdorazowo dla każdej 
nowej partii olejków (nie mniej niż l kg) 
lub 

f) 3,0 kg tynktury benzoesowej 
mentolu lub 

g) 0.5 kg tymolu lub 
h) 0,3 kg tymolu i 1 kg mentolu. 

1,0 kg 

Spirytus skażony środkami. wymienionemi pod 
literami a, b, c, d, punktu 10 ma być dodatkowo ska
żony w miejscu przerobu przy udziale K. S. nieba
danemi przez pracownie chemiczne P. M. S olej
kami eterycznemi w ilości nie mniejszej od 1 kg na' 
l hl stuprocentowego spirytusu. 

Spirytus skażony środkami. wymienionemi 
w ustępach f, g. h. przeznaczony jest do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów. 

Załącznik G 

do § 178 

NORMY ILOśCIOWE PRóBEK śRODKóW SKA
ŻAJĄCYCH, PRZESYŁANYCH DO BADANIA 

CHEMICZNEGO. 

środki skażające należy przesyłać do zbadania 
w zupełnie czystych. szcz.elnie zamkniętych lub za
korkowanych naczyniach lub też w czystych opako
waniach. 

Ilości środków skażających. przesyłane do pra-
cowni chemicznej P. M S. mają być następujące: 

Zasady pirydynowe 500 cm' 
Spirytus drzewny ~ 500 cm' 
Oleje ketonowe . ~ 600 cm3 

Nafta solwentowa! 400 cm' 
Nafta . 150 cm3 

Naftalin " 50 g 
Fiolet krystaliczny 5 g 
Benzol ~ 400 cm' 
Olei zwierzęcy 300 cm' 
Terpentyna 400 cm' 
Kamfora ,,~ 5 g 
Kolodium 50 g 
Eter etylowy 200 cma 

Chloroform 100 cm' 
J odoform 5 g 
Tymol i l 2 g 

Formalina.. • :_ 
Ftalan dwuetylowy 
Benzyna . . . . 
Ług sodowy lub potasowy 
Olej rycynowy. . ! 

Szelak . • 
Chlorek etylowy 
Bromek etylowy 
Cz.terochlorek węgla 
Fenol [kwas karbolowy) 
AC2ton . 
Tynktura benzoesowa 
Surowy kre zo l 
Alkohol metylowy czysty 
Siarczek węgla 
Oleje fuzlowe 
Mentol 
:Piżmo sztuczne 
Benzo esa n benzylowy . . 
Olejek bergamotowy naturalny 
Kompozycje olejków eterycznych 
Kw as masłowy techniczny 
Siarcza n glinowy 
Chlore k magnezowy. . 
Kw as fosforowy 85 ?6 -owy 
Kwas siarkowy stężony 66° Be 
K was benzoesowy 

200 cm3 

100 cm3 

400 cm: 
50 cm' 

100 cm" 
15 g 
50 cm' 

100 cm3 

250 cm" 
100 cm3 

250 cm" 
50 cm' 

150 cm3 

250 cm' 
150 cni" 
400 cni1 

2 g 
2 g 

100 cms 

20 cm3 

10 cniJ 
300 cm3 

50 g 
50 g 

100 ~m3 
200 cm3 

50 g 

Załącz:1ik H 

do § 198 

PRZEPIS BADANIA LAKIERóW SPIRYTUSO~ 
WYCH I POLITUR NA ZA WARTOść SUBSTAN .. 

CY J żYWICZNYCH. 

Przed badaniem należy oddzielić riierozpu .. 
szczalne składniki wyrobu z.apomocą sączenia lub 
odstania. 10 g klarownego wyrobu odważa się na. 
uprzednio starowanej płaskiej parowniczce porcela", 
nowej lub niklowej. Po wyparowaniu alkoholu 
na łaźni wodnej należy suszyć 2 godziny w tempera ... 
turze 100-105°C i p.o ostygnięciu ważyć. 

Pozostałość w parowniczce ma wynosić dla po .. 
litury i lakierów co najmniej 1,0 g. 

Załącznik l 
-d~r206-

PRZEPIS BADANIA ESTRóW ETYLOWYCH. 

Badanie estrów etylowych przez urzędników 
K. S. polega wyłącznie na stwierdzeniu, że dany 
produkt nie zawiera więcej ui'ż 10 % alkoholu w sta .. 
nie nie związanym . Przeprowadza s,ię to badanie 
w sposób następujący: do menzury z doszlifowanym 
korkiem pojemności 200 cm' z podziałką co 2 cm' 
nalewa się 100 cm" badanego estru (ściśle według 
dolnego menisku) oraz 100 cm' nasyconego roztworu 
soli kuchennej i silnie wstrząsa. Po rozdzieleniu sią 
zawartości menzury n·a dwie warstwy odczytuje się 
objętość górnej warstwy [estrowej). O ile objętość 
tei wars-twy wynosi nie mniej niż 93 cm", to ester za.., 
wiera nie więcej niż 10 % alkoholu niezwiązanego. 
Jeże li zaś górna warstwa wyniesie poniżej 93cm3 

to należy urzędowo z,abezpieczone próbki estru 
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przesłać do zbadania do odpowiedniej chemicznej 
pracowni P. M. S. jako wyrób zakwestjonowany. 

Roztwór soli kuchennej przygotowuje się przez 
rozpuszczenie 1,5 kg soli w 4 litrach gorącej wody 
i przesączenie. 

Załącznik K 
- do§ 214-

PRZEPISY BADANIA OCTU ORAZ SPIRYTUSU 
SKAŻONEGO OCTEM. 

Badanie octu .przez urzędników K. S. polega 
na oznaczaniu za,wa:rtości kwasu odoweóQ i alko
holu oraz na stwierdzeniu ewentualnego b zafałszo
wania kwasami mineralnemi. 

Badanie spirytusu skaż,onego octem polega na 
oznaczaniu zawartości kwasu octowego i alkoholu. 

Oznaczanie zawartości kwasu octowego. 

Zawartość kwasu octowego oznacza się zapo
mocą miareczkowania normalnym roztworem wodo
,rot'len'ku s,odow,zgo (ługu). Najclogodniejszym przyrzą
dem do tego cdu jest automatyczny kwasomierz, ólJa
dający się (patlrz, rysunek): z flaszki, biu:r,ely (c), gu
mowego balo!i1iika (a) i 2 plóczek (b i d). Do kvva
somierza dołączone są: pipeta na 10 cm3

, parow
niczka porcelanowa, pręcik szklany i kroplomierz. 
Flaszka kwasomierza posiada 2 otwory, zmnykane 
ko,rkami gumowemi. Przez otwór górny przechodzą 
dwie rurki, łączące flaszkę z biuretą i płóczką. Dru
gi otwór (boczny) służy do napełniania flaszki łu
giem, Biureta posiada skalę z podziałką, która -
przy miareczkowaniu 10 cm 3 badanej cieczy zapo
mocą normalnego ługu - wskazuje bezpośrednio 
procentową zawa.rtość kwasu octowego. Jedna po
działka skali odpowiada zawartości 0,19S wag, kwa
su octowego w badanej cieczy (objętość między 
dwiema sąsiedniemi kreskami wyns.si 0,167 cm") 
Poza tern biureta posiada urządzenia do automa
tycznego napełniania jej do "zera". Aby biuretę 
napełnić, wtłacza się powietrze do flaszki zapomo
cą gumowego balonika. Wtłaczane powietrze prze
chodzi przez płóczki, które służą do m:uwania dwu
tlenku węgla zpowieŁrza. Flaszkę kwasom:erza na
pełnia się przez boczny otwór normalnym roztwo
rem wodorotlenku sodowego. Przy star iw ncm za
korkowaniu otworów, odczynnik ten może być prze 
chowywany w kwasomierzu przez kilka miesięcy. 
Do płóczek należy również nalać normalnego ługu 
sodowego - mniej więcej do połowy wysokości . 

Badanie przepruwadza ~i~ w następujący ~Jpo" 
sób. Zatykając wielkim palcem otwór w baloniku. 
naciska się balonik aż do chwili, 6dv biureta na
pełni się ługiem. Biuretę należy nap~ł~iać osirożnie, 
gdyż przy silnem naciśnięciu balonika, ług z płócz
ki może się przelać do flaszki, czego stanowczo 
trzeba unikać. Nadmiar ługu samoczynnie spływa 
z biurety do flaszki i ług w biurecie zatrzymuje się 
na poziomie zera. Następnie do por::elanowej pa
rowniczki odmierza się pipetą 10 cm' badilm~j cie
czy, przyczem koniec pipety ma dotykać ścianki pa
rowniczki. Przed każdem użyciem pipety nale,~y j11 
trzykrotnie przepłókać badaną cieczą. Ciecz w pa' 
rowniczce rozcieilcza się 30 - 50 cm3 zim11cj "wody, 

dodaje z kroplomierza dwie krople roztworu fen.o
loftaleiny (1 g fenoloftal:ei.ny 'rozpusz:cwny wSOO cms 

spirytusu) i miareczkuje ługiem. W c,zasie miarecz
k.o\~allia zawartość parownicz.ki należy mieszać prę
Cikiem szklanym; ług można dodawać początkowo 
szybko, pod koniec powoli - kroplami. Miareczko~ 
wani~ będzie skc)jlczone, gdy, po dodaniu jednej 
kroplt ługu, bezbarwna ciecz zabarwi się na różowo. 
Jeżeli zamiast jednej (ostatniej) kropli dodano przez 
nieos trożność kilk,l kropel ługu, to oznaczenie takie 
nale,ży uznać ~a niedokładne i powtórzyć je. Po 
skonczonem miareczkowaniu, odczytuje się poziom 
ługu w biurecie, <l mi'anowicie: odczytuje się Hczbę, 
p;zy której znajduje się najniższy punkt krzywizny 
c1ec:y w blllrecle: t. zw. -:- dolny menisk. Odczyta
na. !lczba wskazur~ bezpośrednio procentową zawar
tose kwasu octowego w badanej cieczy. 

U wag i: 
1. Jeżeli prccen lowa z.awartość kwasu octo

wego w occie wypadnie blisko 3 %, to oznacz.enie 
należy zawsze powtórzyć. W tym przypadku za 
ostateczny wynik przyjmuje się średnią arytmetycz
ną z dw5choznaczeń, różniących się od siebie n·aj
wyżej o 0,1 %. 

2. Zawartość kwasu octowego w badanej cie
czy można równipż oznaczać, miareczkując ługiem 
z biurety z podziałką co 0,1 cm". Wówczas biorąc do 
oz.naczenia 10 cm:: cieczy i miareczkując normalnym 
ługiem, należy liczbę cm3 zużytego ługu pomnożyć 
przez 0,6. Otrzymany iloczyn wskazuje procen
tową zawartość kv,rasu octowego w badan.ej cieczy. 

Przykład: na 10 cm" octu zużyto 9,6 cm3 nor
malnego ługu. Procentowa zawartość kwasu octo
wego wynosi 9,6 x 0,6 = 5,76%. 

Oznaczz.nie zawartości alkoholu. 

Oznaczanie zawartości alkoholu przeprowadza 
się zapomocą aparatu odpędowego Sallerona w spo
sób podany w instrukcji, załączonej do każdego apa
ratu, z tą różnicą, że 100 cm3 octu, odmierzonego 
w kolbie mierniczej G, przelewa się nie wprost do 
kolby destylacyjnej A, lecz wpierw do naczynia 
szklanego, np.: szklanki. Kolbę G przepłókuje się trzy 
razy niewielkiemi ilościami czystej wody (każdora
zowo' nie więcej, j ak po 10 cm"), które ,równ:ież prze
lewa się do szklanki. Następnie do cieczy w szklan
ce wrzuca się czerwony papierek lakmusowy i sta
rannie mieszaiąc pałeczkę szklaną, dodaje ostroż
nie 3096 -ego ługu do chwili, w której papierek lak
musowy zniebieszczeje. Potem dopiero ciecz prze
lewa się do kociołka destylacyjnego A, szklankę 
przepłólwjc czys tą wodą, jak \II-yżej i dalej postępuje 
się dokładnie według instrukcji do aparatu SalIe
rona. 

Próba na obecność wolnych kwasów mineralnych. 

Obscność v.rolnych kwasów mineralnych w oc
cie slwierdza sic; zapomocą 0,176 roztworu fioletu 
metylov'lego (D,l g fioletu w 100 cm3 wody). 

Do probówki z bezbarwnego szkła wlewa się 
10 cm" badanego octu, dodaje 2 krople roztworn 
fi.oletu .m~tyloweg? .i lekko skłóca, Jeżeli próbka 
zabarWI SIę wyrazmc na kolor niebieski lub zielo-
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n:y - obecność kw.asów mineralnych w occie zosta
ła stwierdzona. Zmianę zabarwienia łatw.iej do
strzec, gdy obok probówki z badanym octem posta
wić drugą z 10 cm" octu, wolnego od kwasów mi
neralnych, zabarwionego również 2-ma kr oplami 
roztwo.ru fioletu metylowego. Przed probówkami 
należy umieścić arkusz białego papieru. Jeżeli zrnia
na barwy jest niewyraźna lub badany ocet (przed 
dodani,em roztworu fioletu) jest zabarwiony, to prób
kę octu należy prz.esłać do pracowni chemicznej P. 
M. S. celem wydania ,orzeczenia. 

KW ASOMIERZ AUTOMATYCZNY. 

c 

Załącznilt L. 

do § 286 i 291 

PRZEPISY BADANIA KWASU OCTOWEGO. 

Badani,e kwasu octowego przez urzędników K. 
S. polega na oznaczaniu zawiar'tości b.ezwodnego 
kwasu octowego w % % wag. (mocy) oraz na stwier
dzeniu przydatnościdaneg,o kwasu do celów spo
żywczych (pod względem akcyz,owym) . 

Kwas octowy o mocy powyżej 60% wag. naIe
zy uZ.nać za nadający się do celów spożywczych. 

Kwas oc,towy o mocy poniżej 60 % wag. ma być 
zbadany przez urzędników K. S. pod względem przy
datnośc'i do celów spożywczych według punktów 
1 i 2. W przypadkach spornych stwierdzenie nie
przydatności danego kwasu do celów spożywczych 
prz·eprowadza odpowiednia pracownia chemiczna 
P. M. S. wg. punktów 1, 2 i 3. W tym oelu należy 
przesyłać do badania dwie urzędowo pobrane i za
bezpieczone próbki po 0,25 kg. 

Oznaczanie przydatności kwasu octowego do celów 
spożywczych. 

1. Próba roztworem nadmanga
n i a n u p o t a s o w e g o. Do kolby szklanej po
jemności 50 - 100 cma, starannie wypłókanej czy-

stą wodą, wlewa się 15 cm" wody oraz 5 cm 3 bada,. 
nego kwasu octowego, skłóca się, dodaje z pipety 
lub biurety 1 cm" świeżo przyrządzonego .roztworu 
,nadma:ngan,ianu pota soweg[) (0,5 . g te j soli w 0,5 l 
wody) i ponownie skłóca . J e żeli fioletowe zabarwie
nie roztworu nie zniknie w c.iągu 15 minut, to bada~ 
ny kwas octowy należy uznae za przydatny do ce-
16w spożywc zych. Jeżeli zaś w ciągu tego czasu za
barwienie fiol e towe zniknie, względnje przejdz'ie 
w czerwone, bronzowe lub żółte, to badany kwas 
octowy może być nieprzydatnym do celów ' spożyw
czych. W tym przypadku należy przerobie próbę 
podaną w p. 2. 

2. P l' Ó b a n a z a p a c h. 5 cm" badanej ' 
próbki zadaje się 2 n roztworem ługu w obecności 
fenoloftaleiny do wystąpienia różowego zabarwie
nia, nie znikającego po skłóceniu. Następnie prób
k ę ogrz.ewa się do wrzenia. Jeżeli zostanie stwier
dzona obecność z,apachu dymu lub smoły, to bada
ny kwas n ależy uznać za nieprzydatny do celów spo
żywczych . J eżeli zaś występuj·e zapach przyjemny 
lub wogóle się nie stwierdzi zapachu, to badany 
kwas octowy należy uzn.ać za przydatny do celów 
spożywczych. 

3. Próba na aceton. 100 cm3 próbki 
w kolbie pojemności 250 - 300 cm3 ostrożnie nasy
ca się bezwodnym węglanem sodowym. Na kolbę na
sadza się dwukrotnie zgiętą rurkę szkJ.anądług.o
ści 90 cm, część rurki służąca za deflegmator - dłu
gości 25 cm, część służąca za chłodnicę - 45 cm. 
Odpędz.anie przeprowadza się ogrzewając małym 
płomieni.em tak, aby dolna część rurki nie zagrz,ewa
ła si ę . Pierwsze d"ia cm3 destylatu odbiera się od
dzielnie do 2 probówek. Destylaty w probówkach 
zadaj·e się l cm" 10 % amonjaku, wstrząs.a się i za
myka szczelnie korkiem. Po upływie 3 godzin do
daje się do probówek po 1 cm3 15 % ługu ~ 1 cm3 2,5 % 
mztworu nitroprusydku sodowego. W razie obec
ności acetonu powstaje w obu probówkach wz,ględ
nie w pie,rwsz,ej z nich wyraźne różowe zabarwienie, 
ktbr,e, po dodan,iu do oziębionej próbki hoplam~ 50 % 
roztworu kwasu octowego, prz.ejdzie w fioletowe 
lub różowo - fioletowe. W razie nieohecności ace
tonu występuje zabarwienie złoto-żółte, które po 
dodaniu kwasu octowego znika lub przechodzi 
w brudno-żółte. 

W razie stwierdzenia obecności ac,etonu należy 
badany kwa,s uznać za niep'rzydatny do celów spo
żywczych, w przeciwnym razie - za przydatny do 
celów spożywczych. 

Oznaczanie zawartości kwasu octowego. 

P o b i e r a n ie p r ó be k. Kwas octowy 
o wysokiej mocy może uszkodz.ić ciało ludzki,e oraz 
odzież. Przy wszelkich czynnościach należy więc 
zachować należytą ostrożność. 

Próbki kwasu octowego lodowatego naleiypo~ 
bierać po uprzedniem stopieniu krystalicznej masy 
i po należytem wymieszaniu zawa'rtościnaczynia. 

Zasadniczo należy pobierać próbki z każdego 
naczynia oddzielnie po należyłem wymieszaniu jego 
zawartości i z różnych warstw t ,egoż w ogólnej ilości 
około 1/2 kg, z. której wydz,i,ela s,ię dwie próbki 
po 0,1 kg. 
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Przy badaniu transportów, składających się 
z większe j ilości naczyń i za tem samem świedec 
twem przewoz.owem, można dla celów orjentE',cyj
nych pobierać próbki z 10 7':; naczyń (nie mn ie j niż 
z 5 naczyń). \v'; wypadku stwierdzenia w'iększych 
odchyl eń mocy {poveyże i 2 ?i; l w poszczególnych na
cżyniac h, n a l eży pobierać p róbki z każdego naczy
ńia oddzielnie. 

Przeciętne próbki można pobierać wyłącznie 
z transportów, składających się z duże; ilości na 
czyń. mających w przybliżeniu jednakowa w~elkość 
i napełnionych, wg. zasługujących na zaufanie ze
znań, kwasem o jednakowej mocy. \// tym wypadku 
należy z każdego naczynia wziąć równą ilość płynu 
razem około 1/2 kg i po n al e żytem wymieszaniu wy
dzieli ć potrzebne do badania 2 próbki po 0,25 kg, 

W razie zgłos zeni a sprzeciwu i w wypadkach 
wątpliwych, należy drugie egzemplarze próbek 
przesyłać do zbadania do odpowiedniej pracowni 
chemicznej ' P. M. S. 

W y k o n a n i e o z n a c z e n i a. 25 g bada
nego kwasu należy odważyć (na wadze technic.zncj) , 
w kolb ie miernicze j pojemności 500 cm3 i d opełnić 
wodą do kreski. Po dokładnem skłóceniu należy od 
mierzyć do porcelanowej parowniczki pipetą 50 cm" 
otrzymanego roztworu, przyczem koniec p;pe ty w i
ni/en dotykać ściank i p arowniczki. Po dodaniu z kro
plomierza 2-3 krope1 roztworu fenoloftaleiny (1 g 
fenoloftaleiny w 500 cm" spirytusu) miareczkuje się 
2 n mztwOl'em ługu z !biurety .na 50 cm3 

Z l podział
ką co 0,1 cm". W c.zasie miareczkowania z awartość 
paro.wnicz.ki należy mieszać pręcikiem szklanym. 
Ług można dodawać początkowo szybko pod koniec 
powoli - kroplami. Miareczkowanie będzie skoń
czone, gdy po dodaniu jednej kropli W gll, bezbarw
na ciecz zaba'rwi się na ,różowo. Przed mi.areczkowa
niem i po skończonem miareczkowaniu, odczytuje 
się poziom ługu w biurecie. Liczba użytych cm" 2 n 
,roztworu ługu prz.emnożona przez 4,8 daje zawartość 
hezwodnego kwasu octowego w % % wag. (moc.). 

Jako wynik badania należy podawać średnią 
arytmetyczną (zaokrągloną do 0,1 % l z dwóch ozna
czeń, różniących się od siebie nie więcej niż o 1 %. 

S p r a wd z a n i e 2 n r o z t w o .r u ł u g u. 
Ług prz,echowuje się w nac.zyniu dokładnie zamknię
t,em kauc.zukowym korkiem. Wskutek z'etknięcia 
się z powietrzem ług może ulec zepsuciu i wobec 
tego należy ni,e mniej niż raz na miesiąc sprawdzać 
ług zapomocą 1 n roztworu kwasu, który jest bar
dziej trwały na wpływy zewnętrzne i który należy 
również pr:uechowywać w naczyniu z.amkniętem 
kauczukowym korkiem. 

Sprawdzanie ługu przeprowadza się w sposób 
następujący: 50 cm3 1 n roztworu kwasu odmie.rza się 
do parowniczki porcelanowej i miareczkuje się j.ak 
wyż,ej 2 n roztworem ługu. 

Liczba zużytych cm3 2 n roztworu ługu nie 
może być mniejsza od 24,7 cm3 i niewiększ,a od 
25,3 cm3

• W przeciwnym wypadku należy roztwór 
ługu uznać za niezdatny do użytku i postarać się 
o świeży. 

Obliczanie ilości. wagowych bezwodnego kwasu oc
towego z podanych ilości objętościowych. 

Obliczanie ilości kwasu octowego bezwodnego, 
zawarb~go w danej objętości kwasu octowego prze
prowadza się według następującego wzoru: 

.\ ,. l b d V X M X K k 
I OSC {wasu ezwo nego = --10-0-- g, 

gdzie: 
V - jest to objętość danego kwasu octowego 

w litrach, 
M - jes t to moc danego kwasu octowego w % % 

wag. 
K - jes t to ciężar 1 litra kwasu octowego o mo

cy = M. znakziany w niżej podanej Łahlicy. 

T a blica 

do określania ciężaru jednego litra kwasu octowego 
o danej mocy. 

I--;:c kWi'l sn octowego Ciężar l litra I 
w %% wag. w kg 

M K 

od 0,1 do 3,9% 1,00 

" 4 " 10,9 " 1,01 

" 
11 

" 17,9" 1,02 

" 
18 

" 24,9 " l,03 

" 
25 

" 33,9 " 1,04 

" 
34 

" 42,9 " 1105 

" 
43 

" 54,9 " 1,06 

" 
55 

" 95,9 " 1,07 

" 
96 " 100,0 ff 1',06 

Przykład: 

objętcśćkw.asu octowe.go - V = 450,5 l 
moc kwasu octow,ego - M = 81 % wag. 

ciężar 1 litra kwasu o mocy 81 % - K = 1,07 

stąd ilość kwasu bezwodnego = 450.5 X 81 X 1,07 ~ 
100 

= 390,4 kg. 

Załącznik M. 
-d~3Ó2-

NORMY 

stosowania środków skażających do skażania kwasu 
octowego, przeznaczonego do dalszego przerobu na 
cele niekonsumcyine, obliczone na 100 kg bezwod-

nego kwasu octowego. 

3 kg olejów ketonowych lub 
3 kg technicznego kwasu masłowego lub 
2 kg fenolu (kwasu karbolowego) lub 
3 kg siarczanu glinowego lub 
4 kg chlorku magnezowego lub 
3 kg 85 % -ego kwasu fosforowego lub 
5 kg 66° Be kwasu siarkowego lub 
5 kg kwasu benz,oesowego. 
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'" '" spirytus E::o 
> ..... 'f::J1 

~ U '" oraz data 1-- '" ~ 
i Nr. ~~ c __ N 

świade ctwa 
:~ ~ ę 
~ '1Jl ~ 

przewozo- -----
w ego 

li lrów 1 

__ ~Q.~~-f_O_· _0__ l I 

I I Po'y,j, 

. 
'" N 
Lo 
o. 

Ol 
N 

"tl 
o 
Lo 

"O 
'" ::: 
o 

;:: C 
,) 

";;j 
>- o Nazwa 
~ "O Ol I Data =E o. 

~ !l .!J 
::l " 
'" o. 

N O 

.- - ~ I g 2' ka sy ~ "ł l\$ en ..... o S-.I o l

i d ziennika 

p ~zy

cho du 

cento\ 

'" ';:: 
0/ 

'N 
Ol 

.:.: 
::l '" V> 

o ::l 
"d ~ 

Lo o 
<=i 'o. 
" 

Ul 

Lo 
C) .D 

o o 
o. ~ 

K i l o 

--3- - '- 4- I 

f.IIIi;;t: :ll~:W- --z-ł-o-ty-,~-~ I 
vy el! i k~ 100% _,_~~ _ _ ,I~ ___ _ 

--5 .. - -6 - I 7 8 1 9 10 11 ---12- - 1 '3- 1-14-
--+----7---,r---------~----_7------+---~----1 

Z wykazane j 
w rubryc e 16 

ilo ści wyprodu
kowano 

% zawartoś ci 
w gotowych 

wyrobach 

~_C! o t o w y c h wyrobów 

Sprzedano ; wysłano za 
świadectwami prz<!wozowe mi 

<\) 

E 
'" o 
N 
o 

o. 

UWAGI 



Izba Skarbowa w ·, ~ 7, • • ." • ~ 1 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w 
Inspektor Kontroli Skarbowej w , .~ • ~. ~ 

(Ok/adka) 

KSIĘGA: KONTROLI 

przychodu i rozchodu spirytusu nieskażonego w wy-

r 
o 

'O.() 
C,) o :g 'O.() 

«J <II 0- ~ 
<II o 
o~ N 

o 
Data I «J ~ ..., 

(\) 
tIl 

"'C N s-. o Q., 
Q., 

«J .E 
s:; s:; 

Cl) 

8 
"'C :l 
<!$'~ 
~ o 
C/) "'C 

2 

Z przeniesienia: 

twórni , . . • " należącej do . 

i znajdującej się w , 

kowy 193 , •• ! 

• za rok obrachun-

(Stron a wewnętrzna) 

Przychód _____ ":' płacono -_.J- R o z c h ó ci 

• :l o 
~ 'O.() 
o Cl) 

"'C ~ °u 
'O.() o >- 'tIl ___ N 

~ o 
~ ~ o ..., 

'O.() o~ 
o <II o ;?; 

N s-. >- o s:: .... "'C 
«J Q., N C 

E :l ~ 
U «J 

Cl) Cl) 8 >-..., >- N >-
N C .... N 

1::; Cl) ..o es ~ O 8 :::> 

Litrów 100% spirytusu 

3 4 5 

. i I 

0- I 

Data 

10 

~ I 
..6' l I o~ 
::l K ID t ' ;a ro .asa a.a li ~ 
N o 
'u :':! o 

'~ II ~ 'gf 
~ o ~ 
<II Q., o 

- en C1l .... ro 
Z I z ~ 
67 8 9 

:l 
en 
::I o ...... 

~ C ::s 
-N -- CfJ 
::l Q., ::l 
N (J) 6'~ .w~ ~ 

....... .& O o::: O 

~ 2 ~ ~;:: 
.~ .~ ~ ~ 1'"t:: 
~ en ::1 U o~ U 
«J::I Nro .Ero 
~ 'Co) ~ es .~ 

- "CI'J .....-I N .--! 
«J 05. O O 

Z tIl ;::::;?; ~ ~ 

11 12 13 

Do przeniesienia: 

1 

-B 'O.() 
>-~ 
~ ..o 
.8 ~ 
O ....... 

'O.() .... 

..c 'u 
U «J 
>J::: 
~ ;.::: 
«J 

8 ~ >-
~ ~ 

...... 'o 
O ..o 
'u 8 
'tIl >-.g ~ 

14 

Wzór Nr. 10, 
do § 14. 

Uwagi 

15 

~ 
:-t 
00 
00 

t:l 
t! 
ro 
::3 
::3 
~ 

c::: 
en .-
Po> 

~ 

'i:l 
O 
~ 

~ ,.,. 
(j\ 

..... 
-..J 
Ol 
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1754 Dziennik Ustaw. Poz. 746. 

(Okładka) 

Izba Skarbowa w. M • 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 

Inspektor Kontroli Skarbowej w l • I 

KSIĘGA KONTROLI 

spirytusu powrotnego, otrzymywanego w -fabryce 

za rok obrachunkowy 193 • 

(Strona wewnętrzna) 

Przychód R o z c h ó d 

.. 
I Ol Ilość 8 

spirytusu 
Ilość Na ja ki Ilo ś ć Ilo ś ć 

" ::l spirytu<u w litrach spirytusu 
ata e- w litrach Data cel zuż yto ,o 

litrach objęt. lub w litrach ._.!t: 
obj ę t. lub w spirytus ",3 100% w kg 100% .... o w kg '" ... 00. 

D 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I 
Z przeniesienia: 

I 
" 

.. 

Do przeniesienia: 

l l . 

I 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 11. 
do § 14. 

należącej do ł • 

Pozostaje spirytusu 
powrotnego 

Pozycja 
Ilo ś ć Ilo ść 

Uwagi 
bieżąca 

w litrach w litrach 
księg i obra-

objęt. 100% chunkowej 
'S; 

9 10 11 12 ! 

i 

i 
; , 

, 

" 

" 

I 

I 
,I 

i 



~r. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 
----- --------

(Ok/adka) 

Izba Skarbowa w . 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w 
Inspektor Kontroli Skarbowej w 

KSIĘGA OBRACHUNKOWA 

fabryki octu w . 
należące; do 

na rok obrachunkowy 193. -•.• 

(Strona wewnętrzna) 

• 

_________ S __ ~p __ l_· __ r __ y~~t--u---s------------------------~--N-a-l e-'ż3ość~~~~ytk_i ______________ 1 

Przychód Rozchód W p ł a c o n o 
1------

,~ 
c: 

'" 
o 

'OJ) 

'" ;: 
o 
u, 
OJ 

..>: 
::t 

'~ 
..>: 

..: 
Z 

Ol 'N 

;: '" O . o ..:.: 
'Ol:: '0.0 'OJ) O '" S U m a oj OJ ~ oj OJ 'Ol) o 

Skąd oj ;: ;: ..: ~ ~ o 'O El 
CJ ~~o .......... N ..t; 

o 
.~ otrzymano Ol () N 0.'-'0 Ol K a s a D a t a "0 ", 0 

"'~ ~ :I2 
p 

'" spirytus 
._"0 ~ '" N 

Ol 

'" '" 'u rn ~ >- ... 
'5 .'- N 

'00 ._ 
N ..a ..a '" ... ;: ... 2;: ... o ,- Z ", o- _ .'" P- :J o.. ~ 

-p 

I gr 

Ol 

'N L i t r 6 w 100% zł O 

1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 9 , 10 11 

I 
Z przeniesienia: 

Do przeniesienia: 

I 
Obroty płynem skażonym 

I-------~--------
Obroty octem gotowym 

Wody 

Litrów objętościowych 

13 14 15 16 

Z awart ość w skażonym 
płynie % 

o 
'OIJ 
OJ 

~ 
o 
U 
o ::t 

::t 'O 
'" .<: 

'" o 
;: ..:.: 
~ < 
17 18 

..: ... 
::t ;: 
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0'01) 
p Ol 
Ol P ... o 

..c·N ~ Ol ..... o..:.: (.J 
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'" Ol 
;: o --::t "''OD C 
N '" o oj ;;.. 
N ;: 

P- oE p ..... 

.~~ P u '" '" 
'" o o 

'" O> e ::I "O _ . c::: 

" '" o >-", o .N 
N '" 

>- o 
N '" .!::~ o..:.: 

I ~ P.. '" O..:.: o.. 

Litrów objętościowych 

20 I 21 I 22 I 23 

1755 

-;; 

o, 
"U 

'" '" .D 
..2 ,-

u '., o 

"" '" OJ 
~ 

'" 
'" -u, 
e 
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o 
o.. 

12 

U wag a 

24 



1756 Dziennik Ustaw. Poz. 746. 
---- ----~ --~- - - _ .. __ .. _~-

( Ohladka) 

Izha S karbowa w. 

Urz~d Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 

w _ • .. • • ,. ~ ., 

Inspektor Kontroli Skarbowej w I. 

KSIĘGA POM O CN I C Z A 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 13. 
do § 14. 

odbiorców gotowych wyrobów w wytwórni • • • . należącej do • • • • ~ • znajdującej się 

w •• • , • i za rok 193 • • • 

( Strona wewnętrzna) 

Odbiorcy l. Ilość kg lub litrów 

I 
I 

poszczególnych I ogólna Nr. rachunku Uwagi 
Data Imię i nazwisko A d r e s sprzedaży sprzedaż 

w ciągu dnia 
- -

I 
-- - -

1 2 3 4 5 6 I 7 -

I 
i 

I 
I 

I 



Wzór Nr. 14. - - - - -
do § 14. 

Izba Skarbowa w . 
(Okladka) 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Pa'tlstwowych w • 
Inspektor Kontroli Skarbowej w . 

' . :. ~ " " ~ " Ił 

KSIĘGA OBRACHUNKOWA 

fabryki wódek gatunkowych 

na rok obrachunkowy 193 

(Str ona 1 wewnqtrzna) 

1- PR ." Z Y C _I' ~-I-== Ó

1

,__ : [)~, -=~_Q~_l? , R Ó T \XI y 

> (1j u --' ro ł I o 
~ .- >- N ~ ~ O.> 8 "'O • 
u 5 ~ I > .. ~ V) ;:: - . - Q 
~ ~ l ..!!! oS ~ ~ ~a. :; ':::.--2 g C'j ":J ~ ,,,",, o. N J.." o ..:.:::: u .... ;j 
0::-- o -- :J "_ ~ ......-oj C:::...cl 

~ ;:! 'C!l :>- ...!!: >~ ! co ~ 8 o. '"O ).., r~ ;'j o 
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.t Z ~ ,2 . (I) .S:: ~ :: N "t..8 ~" ;:: N I-< 'ł"""'I c ' 
o Vi o u " o Ol;:: 1 'U .~ <d . - en::! '-.T. eJ> o. I I 
~ .- > '0 ~ '0 ::J O C";; .~ ..... N ~ ,..o ~N ~ . ~ O ~ ,.. CJ , ~ 

-g, f::' 2 ;; :::::: O I ::::::":'; 'U I Z ;;: ~ ::>= U 2 I ~t:i a'U I I '2 li o '1' '2 
~(.o.. co t! i :::; ~--. I ~ 
UJ eJ> a a. - - - - -- - ----'--- ---- - - - ---- ,.....l ~ ::E: ,.....l 

___ _ II l i t r ó w 1 O~~0 _ ____ i.i~~~\~_~..?~~ z 11 k ! i------
I
'- - -- _" 

2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 ! 16 17 ~ 

t<S 

~ 
<d 

a 

- - ----- --------

Z prz en ' es ienl:\: 

l 
Do przeniesienia: 

(Sirona 2 u:ewnętrz/la) 

F----I ~~~ ~~ ~--t --r--~~ ;~d~~~-:kg[~~~I~~~v~S;=O-~:~~.;";;bq ,~L~- L""C~ T-,~ . .g ~. ~~=., . 
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Do prz eniesienia: 



1758 Dzienn ik Ustaw. Poz. 746. 

(Okładka) 

Izha Skarbowa w._ • • • ~ • • • 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Pańslwowych 

Inspektor Kontroli S.karbowej w • 

KSIĘGA KONTROLI 

nalanych do butelek gotowych wyrobów wódczanych 

w fabryce wódek gatunkowych • ~ ~ 

za rok obrachunkowy 193 ~ , ~ 

(S/rona wewn ę trzna) 

-
Wyrobiono i zamagazynowano wyrobów gatunkowych 

Pojemność butelek w litrach I I 
Data Data 

1/ 1 1 0.75 1 0,50 I 0.25 1 0,10 I 
I Litrów Litrów 

Nazwa wyrobu I numer 
objęŁo-

Moc 
100% . reJestru. 

ścio-
s z t u k wy ch 

1 2 3 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 10 11 12 

I I I 
Z przeniesienia: 

• __ o 

I 

Do przemeslenia: 

I I I l 
U wag a: 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 15. 

do § 14. 

UWAGI 

13 

Każdy gatunek nalanych do butelek wódek wykazuj·c s ię oddzielnie, poczem sumuje się za Ctaly dZleil 
razem. Suma ta wi.nna odpowiadać ilości wyrobionych wódek, oznaczonej w książce obrachunkowej. 

I 



IV Nazwa kasy tv 

-

IV Data i pozycja dziennika ~ w przychodu 

'" ..... 
IV Podatku spożywczego lU .... n . 

N - - -------------------- o 
IV o 10% dodatku nadzwy. l:l 
Ul :;; I cz ajnego o 

n . 
::r l 

IV I Dodatku komunalne~o a-

· 
I Do paczek 500 g 1 0- 0 ~ IV 

-..l I .... :::: c.. c: 
· -- ! ~. ~ . ~~. 

l o... li> o ...... 
tv Do paczek 100 g IN-!:j ~o 
00 1'< ~. o.. 

VI ! o .-

N I Do p aczek 500 g 
I 

tv I ~. ~ ~ -D 
tS"C.l 00" 
O-"'N 

I Do paczek 100 g 

'" c: n ., ..... N 

W o -< o 
o 

1 :=:~g 
. -

..... 1 Do paczek 500 g w O" - b N :::o 
c..<=1U c: ~~. ~ 

w Do paczek 100 g I 
&.08 

'" 
· -

:>;' 

I w Do paczek 500 g 0"'0 w O> o 
'" N .- 0.. 0 
ro '" .... -

~I I Do p ac zek 100 g o O> 
~(9' 

· 
~ I Podatku s pożywc 7.ego I 
-I ~ 

1 N 

10% dodatku I 
lU 
;o-

~.; nadzwyczajnego 00. 
;:; 

· _ n V>-

:T I Dod a tku komuna!· 
n. 

w .... nego 

c: 
w ~ 
00 I>l 

110. 
~. 

- - ----------

-

o N -I D a t a 
___ o '" 

'" ... ;J ~ tv Superfosfat 
---- § ~. - - :>;' 1- ---------- c:: 

~. ~. w:: Siarczan amonu ~ 
ro' t:t o o 

---- t;j Pi' - - ao. '" 
P!' .. 01>0: Melas 3 

c.. 

8 I '" 
<.n I ~· Drożdże zarodowe rf --I --- I ~ 
a- 1 I 

I Nr. Nr. ·kadzi fe rmentacyjnych : 
-..l I do kt órych spuszczono zac iery 

I Nr. Nr. kad zi fe rm e ntac., I O 
: 1 z których zdjęto_d_r_o_ż~z_·e_. _I ~E 

1 I o.. 3 
-D I z pod prasy I ~. g 

-----------1.
0
- . I ""to do "d"ów I 

r zn iszc zono zep sutych i 
::: I: drożdży i odpadków ~:az ~ 

___________ - .10 _ st raty przy fabrykacji ~ 

I
JO. wystano bez oklej en ia C;. 

N.... banderolami do sk ładnic A-

I '" oraz zagranicę :;. 
------------- --, 3 I 2. 

_I l' sform owano do oba nde - 0-
I w 10' rolowania .<. 

. ;< 

:;;: I og ólny rozchód d r ożdży 
I 

--------- - I _II Pozostaje drożdż y ni € o b~lnde-
VI ro lowanych 

_I Kiedy i z iaki e j liasy olrzy- I 
00 I mano band erole 1 

::; I- I-D-o- --p '--l c~ e k- s-O-o-g--- -I ~ 
-------------;; i ~ I Do ,,,,,k !GO • l! 

_I I Podatku spoi.yw- I ~ 
-D N czego O-___________ ._1_ z ~ 

IV: 10% dodatku : &. 
__________ ~ .. I _0 I ~ nadzwyczainego § 

. ·,v I:T dodatku komu- "., I 
- nalnego ---------------------- - . 

P-- -Ct::i" IZ .... ~ ..., er '"I 

N· v ~ o .... N !U ! ' 
e.- ~p..(/J gj 
o ...... (/J :>;"' , 

~ s:; p;- 1:; 
;:l Al er _. ~" o 

o er ~ 
;:l o Al 
r+ ::&: 
;; -< :ii; 
:::-:;p. 
(/JP;-
~ () ,c 

p.> -< 
... N 
O-
o 
~ ;s: 
~. o • 

~ 
~ o • 

~ ~ 
(f) 0.' - ~ " 

N ~ ~O 
III N Ill. • 1 a 
"""!; ~ ::S... N 
o "" v; _ 

--- P;-' > :E ~ 
~ o o ;:l - er' < _ 
ó..., o ~ ~ 
" Al. '< 
Q g.. t1:l g. ~ c:: 
~r::::;tl .. c ~ 
l:; ::S::S.,..", -<; c.. III ::;, ~~ ,;- ;r ~ 
~ ~ro ("') ...... 
... ~ N· ...... 
N -<:.>0 - v 
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.1 
co 
00 

~ 
Z 

\O 
<:l" 
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O 

o... 
:;. ... 
,J 

'--' 
<n 

:::J 
...:-:.: 

s:-: 
Gl 

h~ 
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i 
i 
I 

I 
s i 
r- I 
- I 

Data Kasa Skarbowa, 

poboru w której pobrano 

banderoli banderole 

Z przeniesienia: 

Do przeniesienia: 

KSIĘGA POBORU BANDEROLI 

oro'żdżowni ,. z '1. 

--
Ilość sztuk N a s u m ę 

---- -

I 
(;j I <'f! 

::o 1::0 
.- 1·-~ . .,. 

CI) '00 1 c;:; '00 
(;j a! <tl o 

Za gotówkę J Na kredyt 

I
, 10°/ ci 1 I • O o / ci 

Podatek o . 0- I Kom un. Podatek 1, <1 l o 0- Komun. 
dodatek 

0. 0 1 0. 0 
OLf) I O .... r 

I ' 

!')ożywczy datku nado I dodaiek soożyWC?;y I da<lw nad-
t' 1 zwycz, . I zwycz.. 
--zł-T gr i-d--r;I--~ł-I-;; - z Ł i gr I-~--i g-;I zł I gr, 

- I I 
I I I 

I i 
I I 
I I 
1 I 

I I 
I I 
I I 

I I 
I I 

I 
I 

I 

Wzór Nr. 17. 
rlo~ 

Podpis urzędnika, 

który wydał 

banderole i pieczęć 



.. 

Nr. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 1761 

KSIĘGA KONTROLI 

drożdży, wysłanych w roku 193 ... zagranicę z drożdżowni. 

Dala Miejsce W a g " DaŁa 
Nazwa Przypad~iący 

L. p . 
wysyłki przezna-

urzędu 
Rodzaj brutto I n etto podakk wyjścia prze- UWAGI 

i num er czenia celnego 
opakowania syłki 

oznajmienia przesyłki zagranicę 
kg zł I gr 

u waga: Wykaz ma być prowadzony tak, aby zawsze można było stwierdzić, do jakiej kwoty j'est jeszcze 
wolna gwarancja. 

Do wykazu mają być ,dołączone oznajmienia wywozu, poświadczone przez urzędy celne lub przez 
Kontrolę Skarbow'L-
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Izba Skarbowa w ł l (Okladka) 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych: 
w 
Inspektor Kontroli Skarbowej w , l ~ ł 

KSIĘGA KONTROLI 

oczyszczania kwasu octowego surowego 

w. 

Kwasu octowego surow 'ego 

Data P r z y c h ó d 

(rok 

mi es. 
s k ąd otrzymano 

dzi eń) 1 (nazwa firmy mi e jsce) 

iloś ć i moc bezwod

I kg I % ncgo 

I kg 

i Rozchó d 

~;~i~t;;- I 
na 

destyla
cj ę 

• 
za rok 193 ... ~ 

(Strona wewnętrzna) 

Otrzymano kwasu octowego 

nadającego s ię do 
celów spożywczych technicznego 

kwa su I 
octo w<!gó ilo ś ć moc I bezwod- ilość I moc bezwod-

~ 

! 

Straty kwasu 

octowego 

przy 
inne razem I oczy~z-

d czamu bezwo -

nego bezwodnego 
kg kilogramów 

2 

, I 
, - ·-1-I 3 ' ' -' . _. 
.1 __ ,I 4 I <; 

bezwod- ne!!o \ nego 

Il ~r kg ?(:, I __ ~~ _~g_ ~ kg 
- 6-- --7 - S -, 9 10 I 11 I 12 13 

~~~-- I 4 l 15 
I I 

Z przenieslenia: 

Do przeniesienia: 

I 

Wzór Nr. 19. 
do § 14. 

u W A G I 



~ 

'I '. " ~ Izba Skarbowa w • 

Urząd Skarbowy Akcyz Monopolów Państwowych 

w 

Inspektor Kontroli Skarbowej w • 

(Okradka) 

KSIĘGA OBRACHUNKOWA 

Wzór Nr. 20. 
do § 14. 

przychodu rozchodu kwasu octowego nadającego się do celów spożywczych oraz kontroli podatku 
w, I 

za rok 193. I , • 

(Strona wewnętrzna 1) 

I p r z y c h ó d R o z c h Ó d 
Pozycja - kwasu octowego nadającego się do ce lów spożywczych I 

Dala kwasu octowego nadającego się do celów spożywczych 
ksiq:!i 

oczys;:czania 
a przeznaczonego: Świ ade - podl egającego p~dalkowi wolnego od podatku wydanego do (rok, mie-

kwa.su odo- do spożycia do dalsz eg o przerobu 
ctwo (wydanego do spożycia) dalszego przerobu 

siąc i dzi e ń) wego SlI ro- Ilo ś ć I Mo7 'f Waga b~ ~ść Waga bez-
przewo-

Ilość Moc Waga bez- Ilo ś ć Moc I Waga bez- Nr, i dala 
w ego <Yo~·S zo we 

kilo- w l wodnika kilo- wodnika 
data INr , 

kilo- w wodnika kilo- w wodnika udzielone):!o 
gramów I %% ! w kilogram. gramów zawarlości w kilogram, gram~ %<}~ w kilogram. gram. % % w kilogram . pozwolenia 

-- '- 3-- - --4-1 5 -----
14\--15--1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 16 

Z przeniesienia: 

I I 
Do przeniesien ia : I I 

(Str ona wewnętrzna 2) 

Pozosta łość kwas u octowego I Należność W p ł a c o n o 
prz e z na czo n e~o: 

I do dal sz ego podatku 110% dodal- \ d od atk u podatku 1 10% doda t- I dodatku 
do spożycia 

I przerobu spożyw- I ku nad · komunal· 
Nazwa kasy . Nr . i data 

spożyw- ku nad · komunal- U W A G ł 
czego zwyczaj no nego 

pokwitowania (pozycj a czego zwyczajno ne go 

ł 
dziennika przychodu) 

ł h \'(laga bezwodnika: w Iq; z o t y c h z o t y c 

17 I 18 19 1 20 1 2\ 22 23 I 24 I 25 26 
I 

I 

,( l I 

I 
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Izba Skarbowa w . . -.,. 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w . 
Inspektor Kontroli Skarbowej w l 

KSIĘGA KONTROLI 

pokredytowanego podatku spożywczego od l~wasu octowego na rok 193 ••• 
wytwórni . udzielono z arządzeniem . . w 
z dnia . . ' L. ; . : na rok 193 ... kredyt podatku wraz 

Wzór Nr. 21-

do § 14. 

l., 'c 

z 10 96 dodatkiem nadzwyczajnym i dodatkiem k omunalnym do m<l:ksymalnej łącznei kwoty • zł. 
. -, ~ - -.. . - , . ~ ~ : ' , . . 

L,.__.._ - =-c __ 

z przyznanej maksyma!-
nej sumy kredytu podal- Wpłacono 

Na poczet pokredyto- Pozosta je 

l!:u spożywczego wraz Pokredytowany wanego podatku spo- wolnego 
. .... _~., •• • <'" ,. 

z dodatkami wykorzy- p,odatek ~a . -byĆ żywcze go z doda tkami kredytu do 
. " 

L. p . Data odsetek 
stano uiszczony dnia, wpłacono kwot(( wykorzystania U WA G I 

I 

--

I 
miesiąca, roku 

zł gr zł I gr zł I gr zł I gr 
------ I 

1 2 3 I 4 5 6 , 7 8 

Z przeniesienia: 
I 

i 
i 

, - j 
II 

I 

Do przeniesienia: '. 
'1 



, 

Izba Skarbowa w. • • • i -. • • , 

Urząd Skarbowy Akcyz 1 Monopolów Państwowych 
w 
Inspektor Kontroli Skarbowej w I I I • 

(Okładka) 

KSIĘGA KONTROLI 

wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych rozlewni • • za rok 193 •••• 

(SIrono wewn,trzno) 

-
Sprowadzono Rozlano Sprzedano rozlanych POzostaje wyrobów 

% zawartości 

I 

alko-I 

Nazwa Nazwa Nazwa 
Skąd i w/g Nazwa olejków 

Waga wyrobu Waga wyrobu Waga i % zawar-
Data jakiego netto Data • O l netto Data i % zawar- netto Data wyrobu i innych 

l / 0 zawar- tości alko-
dowodu bolu substancyj 

ki! tości alko- kg tości alko- kg holu 
holu holu 

---
l 2 3 4 5 I 6 7 I 8 9 10 11 12 13 14 

, 
-

Z przeniesienia: 

Do przeniesienia: 

l I ; 

Wzór Nr. 22. 
do § 14. 

wyrobów 

nieroz- rozlanych lanych 

waga netto kg. 

15 I 16 
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(Okładka) 

Izba Skarbowa w. 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w 

Inspektor Kontroli Skarbowej w . • 

KSIĘGA POMOCNICZA 

odbiorców wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych rozlewni • za rOK 193 ••• 

(St /'o na u'ewnęfrZ/lo ) 

o d b lor C y Nazwa wyrobów, poszczególn e sprzedaże waga , 
I , __- __ _ . netto w kg § 

IMIĘ I NAZWISKO, II - - - -- , I l i -l' ~ 
Adres I I Z 

re 
..... 
cd 

a 

'Wzór Nr. 23 

do § 14. 

U wag i 

wzglę dnie firma I ' . ;: 
I I ~·o I z~ 

- "-; 2 I 31- -4-1- 5 6 1-- -7- 8 I 9 10 11 l' 12 
I I I I I 

I 1 
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Izba Skarbowa w , , . ' , , o ~ o 

Urząd Ska,rbowy Akcyz i Monopolów Pa'tls1wowych 
w .. o o. 

Inspektor Kontroli Skarbowej w o, , ,. , •• ., .. ~ -(. 

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ WŁADZ SKARBOWYCH 

Data i liczba 

z arządze nia 

pr ze dsic,'biorstwa 

Władza, która zarządze nie 

wydała 

"#.. )o 

TREŚĆ ZAR ZĄ DZENI A 

Wzór Nr. 24. 

do § 14. 

Uw agi urzędników K. S. 

o w ykonaniu zarządzeni a 
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1768 DzieQnik Ustaw. Poz. 746. 

P R O T O Kół.. Nr ..••.• 

pomiaru parnika Nr. • I znajdującego się w gorzelni 

Pomiaru dokonano dnia 

Przy pomiarze byli obecni: 

ze strony Kontroli Skarbowej 

ze strony przedsiębiorstwa. 

• II • 

I 

Obecni stwierdzili, że parnik żelazny (drewniany) posiada kształt następujący: 

a) część dolna - stożek ścięty w wymiarze r . · C . • . h · . ~ 
b) 

" 
środkowa · - walec ścięty 

" " .. . . " " · ~ i! 

e) 
" górna - stożek śClięty w 

" " . • . • " " • • · 
d) zakończenie górne - szyja - walec 

" " łt :ł 11 • " II 

że jest zupełnie próżny i tak zbudowany, że dowolna zmiana jego pojemności jest niemożliwa. 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 25. 

do § 14. 

I • 
• 

Poszczególne wymiary parnika, podane w opisie naczyń przyrządów, sprawdzono z rzeczywi-

steroi i ,stwierdzono, że są one z.godne (różnią się, a mianowicie:) • 

Następnie parnik został zmierzony ziemniakami na wagę, do czego były dostarczone ziemniaki należy

cie czyste. Pomiaru dokonano ocech€lwaną wagą dziesiętną w następujący sposób: 

Po odważeniu 10 worków próżnych, była okreśtona przeciętna tara worka, stanowiąca .•••• 

.... ~ kg. Po wsypaniu do parnika każdych 10 worków zważonych ziemniaków, ziemniaki w parniku 

wyrównano. Po napełnieniu ziemniakami w ten sposób parnika do samego wierzchu, t. j. do pokrywy, 

wsypano razem 

kg (słownie 

worków ziemniaków ogólnej wagi, po potrąceniu tary worków 

. kg), która to. waga stanowi zaw.artoŚĆ par-

Otika. Na parniku oznaczono jego Nr ........ i zawartość w kg farbą olejną. O pomiarze parnika spo-

,rządzono protokół w 2 e.gzemplarzach, które dołączono do protokółów sprawclz.enia. 

Podpisy urzędników K. S.: 

Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 

• 



Nr ... 88. Dzie nnik Ustaw~ Poz. 746. 
--- ------------

P R O T O K ó L Nr ..•.•• 

pomiaru kadzi fermentacyjnych w gorzelni 

będącej własnoś cią ' .. 

Pomiaru dokonano dńia 

PrZy pomiarze by li obecni ~ 

ze strony Kontroli Skarbowej 

.. , 

ze strony prz edsiębiorstwa 

'. 

1769 

Wzór Nr. 26. 
do § 14. 

Obecni s lw ierd z'll i, że kadzie są p ró'żne; 'd na i b ok i k ażdej z n i'ch są l a k mocno osadzone, że ni'e 

mogą być d owolnie p rz esu'n ięte. Dn a są poziome (po chyłej, są równ e lwygięte) 

, ,', 

następnie s twierdzono, że ·kaozie ma ją k ształ t 

na krawędzi a ch ni erówno3ci nie ma. S twierdzono, że krawędzie k a dzi są w pozy cji poziomej. 

P omia ru dokOllanoce c.now :l.I1ą miarą meL-y c zną (taśm ą ) z n astępuiqcym wynikiem; 

Wewnętrzna górna dlugGŚ Ć 

Wewn ętrzna do lna długość 

Wewnętrzna górna sZ'erokoś;:; 

W ewm; trzna doln a s ze roko ść 

Wysokość W ś rodku 

Pojemność 

i~'~i~"tD~~~~l- " ' ''1 
,I ' I ' I i , I I ,.I Nr. 1 : Nr, 2 ; Nr. 3 ~ N r. 4 iJ~r. 5 i Nr. t> i Nr . . 7 1 l'; r. 8 i Nr. (.I II Nr. 10 l' .Nr. 11 
~ I i I i I i I ! li -- .. --_.---.:._-~~. __ ._._ ... ~---.... -----------.-~ . . 

w c e n y ni l: "t 
- - ,---------- - - -- -------- ---, 

I 

I 
1 

1 

I 
I 

,_~...Lu--=~~~ ___ .,.1,_ ] 

;" c h 

• 

Nr. 12 

Obj ę tość kadzi fe rment acyjnej naj \vięk s ze j z każdego porządku, a mianowicie N r ..•.. .. uznano , 

jako ob j ę toś ć dla w szyslldch trzech kadzi d anego porządku, t. j. po : .... , .. hl. 

Ponieważ ilość k2.d zi p :-ze'Ny;!.;~2 a jeden porządek, t. j. trzy Lad zie , a pojemn ość n ajwiększej kadzi 

z ka;~dego porzqdku nie p ;-z"krc_c2::t różnicy 1 %, p;'z:: to pojemność na j w-iększe j k adzi ferment a cyjnej za 

Nr . . •. ... . przyjmuj e siG za poje:nność dla w szystkich kadzi. 

Następnie na stronie Z?wnęŁrznej każde) kad zi nałożono cechy urzędowe :l ozn a czono farbą olejną 

p ojemność jej (z za,okrągkn iem do c ałego li lra) i Nr. kolejny. 

Protokół n iniejszy spoJ'L.ądzono VI 2 egzenpl a rzach, któr e do ł ą c zono do protokółu sprawdzenia. 

Podpisy urzędnik6w K. S.: 

P odp is pr z edsiębiorcy lub jego zastępcy: 



1770 Dziennik Ustaw. Poz. 746. 

P R O T O K ó L Nr .. ~ • t 

pomiaru kadzi drożdżowych, znajdujących się w gorzelni: • '" 

. '. ~ ~ 

Pomiaru dokonano dnia ' .. • )Ił : z ~ i! 

Przy pomiarze byli obecni: 
" 

ze strony Kontroli Skarbowej M ~ 

" , • ~ " ~ v.: ~ ~ 

ze strony przedsiębiors1wa • , • 

P;omiarudlrożdżowych kadzi dokónano z, na's'tępującym wyn ikiem: 

~ewnętrzna długość górna 

Długość dolna 

Wewnętrzna szerokość górna 

Szerokość dolna 

Głębokość w środku 

Pojemność 

Nr ... .. Nr. Nr. 

w c e n 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 27. 
~dOTT~ 

"l " . ( . .,"'t ... ~ 

~ ; ~ • ~ ~ E • 

" " • • • 

., • ~ ~ I ~ 

" , , 
~ .. 

~ ' .' • • • • 

• « " • 

.. TNr. I Nr.", Nr. 
ymeŁr8-, ch 

Na1stępn,i-e na stIiOnie zewnętrzn:ej kadzi nałożono urzędowe c,echy i .oznacz,ono olejną ,~ar:bą pojem

ność i Nr. kolejny kadzi. 

Protokół ninie js,zy sporządZOlljOl w 2 egzempla,rzac,h, które dołączol1lo do pr,otokólów: spraw-

dzenia. 

Podpisy urzędników K. Si: Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 



ł 

Nr. 88. Dziennik Ostaw. Poz. 746. 1771 

Wzór Nr. 28. - - - _ ... _---
do § 14. 

P R O T O K ó L Nr .••••• 

pomiaru odbieralnika Nr. 

rzelni 

przeznaczonego do przyjęcia dziennych odpędów spirytusu w go-

Pomiaru dolwnano dnia 

Przy pomiarze byli obecni: 

ze strony Kontroli Skarbowej 

, 
ze strony przedsiębiorstwa _ 

.. 

)I 

Przystępując do' pomiaru, stwierdzono, że: 

\ 1) Odbieralnik jest wykonany z . -, 

~ 

2) Ustawiony trwale 

.. ~ w 

3) Uzbrojenie odbieralnika stanowią (dokładnie wyli::zyć całe uzbrojenie i opisać 

wowej ssącej) 

p, 

• 
4) Odbieralnik zastano próżny i dobrze oczyszcZony. 

5) Rury dopływowa i ssąca '. ~ 

nie przeciekają i nie są zanieczyszczone. 

6) Mieszadło (czy odpowiada swemu przeznac.zeniu czy swobodnie dział.a) 

" j posiada formę 

urządzenie rur dopły-

~ .. 

~ 

7) Pompa opróżnia odb~eralni:k (czy do sucha, czy też pozostaj.e płyn i ile, ·a o ile poz,ostaje, to c,zy jest ku-

rek do spuszczania· pozostałości?) • 

W powyŻ$zy sposób wlano 

wych oraz dolano 

. 0 

miar litro· 

litrów płynu do zupełnego napełnienia odbieralnika. 

,P:omia.r (zas,adn.icz,y) powt6rzono dwukrotnie, przyczem otrzymano wyniki jednakowe. 

Po otrzymaniu zgodności obu pomiarów laskę mierniczą zab2zipieczono o,d zmian, 

O;,: '. 
Przez cały czas trwania pomiaru ~dbieralnika temperatura (wody, spirytusu) była .••••••• oC., 

temperatura zaś pomieszczenia . ••• .•••.. "C. 

Protokół sporządzono w 2 egz.emplarzach, które dołączono do protokółów sprawdzenia. 

Podpisy urzędników K. S.: 
Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 



1772 Dzięnnik Ustaw. Poz. 746. Nr. 88. 

Wzór Nr. 29. 

do § 14. 

P R O T O K O L Nr ..•.•. 

pomiaru kontrolnego miernika (stałego lub ruchomego) Nr. , przeznaczonego do • 
l" 

znajdującego s'ię w !" ~ ~ ~ • ~ 

Pomiaru dokonano dnia l :~ ~ ~ ~ ł ~ 

Przy pomiarze byli obecni: 
ze strony Kontroli Skarbowej 'i 

l . :~ 

ze strony przedsiębiorstwa . l , 
l ~ ~ ~ t 

Przystępując do pomiaru. stwierdz ono. że: 

1) Miernik ustawiony (wymienić tu, czy na stałe. czy też czasowo do pomiaru, jak ustawiony) 

21 M ie rnik wykon a ny z 
ż adnych uszkodzeń, zmi an kształtu lub przeciekań 

3) Uzbrojeni,e miernika sianowi 

Uzbrojenie zastano w 
"4) Forma mie r.l ika 

5) Do ml,erzema płynu miernik posiada 

6) Popr zedni pomiar był dok on any 

' . 
me wykazuje. 

'. ' 

Pomiaru k on trolnego mie rn ika dokonano w ten sposób. że z napełnio :1c i 

o wymiarach 

~ , 

'i 

.'. 

pod s zkło lO-c io li trowego zaleg a lizowanego pojemnika spirytus (w odę) ostrożnie i sta rannie wylewano 
do kontrolnego miernika. do d ając (od ejmując) po każdem wylaniu. . . . . cm' zgodnie ze świadec
twem uwierzytelnien ia. 

Po spłynię ciu z pojemnika re sztek płynu i wpełnem u spokojeniu si ę poziomu jego w ' mierniku 

oznaczono kr eskami kokjn e podziałki na 

w powyższy sposób przelano miar lO -ciolitrowych oraz dola i~. o 

płynu do zupełnego napełnien ia miernika. 

litrów) . 

Pomiar powtórzono dwukrotn ie . przyczem otrzymano wyniki jednakowe . 
Zatem p o j emność miernika stan owi ... , • litrów (słown i e: . 

Ustalon ą pomiarem poj emność ozn aczono n a mierniku olejną farbą ob ok .numeru. 
Otrzymane przy pom iarze kreski na ;~ 

utrwalon o zapomocą . ., a koło kresek utrwalono , 
w odstępach 

litrów liczby. odpowiadające r Ok 17lrJości miernika od dna do dan e j kres ki. 

litrów 

Urządzenia p omi arowe zabezp:eczono od zmian ~ 

Prz-ez c ały czas t;' wania p omiaru miernika temp eratura (wody, spirytusu) . była . "e., 
temperatura pomiesz czenia . . . ue. 

Protokół sporządzc;mo w 2 egzemplarzach. które dołącza się do protokół ów sprawdzenia. 

Podpisy urzędników K. S,t Podp is przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 

ł 



Nr. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 1773 

Wzór Nr. 30. 

do § 14. 

PROTOKóŁ 

pomiaru (zasadniczego - następnego) zbiornika Nr .. 
przeznaczonego do 
. .. 
znajdującego się w 
Pomiaru dokonano dnia 

Przy pomiarze byli obecni: 
ze strony Kontroli Skarbowej 

.. ... ,. 
ze strony przedsiębiorstwa • 

~ 

:II; 

" 
Przystępując do pomiaru, stwierdzono, że: 

Nr .... II ... 

'~ 

~ ,; 

1) Zbiornik uslaw,iqny prawidłowo na trwa~ym fundamencie (takim to): 

~ ~ , .. 

ł ~ r 

l i ~~, 

! ,~ 

i l e ~ 

'. -j~~ 

l .. 
" 

2) Zbiornik wykonany z . ., żadnych uszko-
dzeń, zmian kS3tałtu i przeciekań w szwach nie wykazuje ot " 

" " 3) Uzbrojenie zbiornika stanowia x I. ~ ~ 

Uzbrojenie zastano w ' j ~ 

4) Forma zhiornika (cylinder leżący lub stojący, prostopadłościan i t. p.) '. o wymiarach 

5) Do mierz~nia płynu zbiornik posiada (tu należy wymienić rodzaj 
la Sika , taśma, płynowskaz, ,s,zkła wz,iern,e) 

ilość przyrządów do mierzenia: 

6} Poprzedni pomiar (zasadniczy-następny) był dokonany: ", 
Zbiornik napełniono wodą o temperaturze ...... "C. do wylotu rury wpustowej, poczem po-

miar uskuteczniano wylewem wody do miernika o pojemności . ••..•... , uprzednio dokładnie 
zmierzonego zapomocą zalegalizownych miar. 

Po odlaniu każdego miernika i po zupełnem usp okojeniu się poz,iomu wody w zbiorniku, poszcze
gólne podziałki ,oznaczono kreskami na (lasce, skali i t. p.) 

. Tym sposobem odlano . . . .. pełnych mierników, pozostały zaś płyn, po z.mlerzemu 
go ocechowanemi miarami pod szkło, stanowi ..•.. litrów. 

Zatem pojemność zbiornika Nr .• ••••. stanowi ogółem litrów 
(słownie: .). 

Ustaloną pomiarem pojemność oznac,zono na zbiorniku olejną farbą obok numeru. 
Po ukończeniu pomiaru kreski na (lasce, skali) 

zostały utrwalone zapomocą (nacięć, farbą olejną) 

Obok podziałek utrwalono w odstępach " litrów liczby, odpowiadające pojemno-
ści zbiornika, licząc od podziałki oznaczonej kreską zero. 

Do wskazań ....... (laski, skali) należy dodawać litrów. 

godł.a) 
Przyrząd do mierz,enia zabezpi,eczono należycie .od zmian (w,:: ,k,azać jak: plomham~ , wypaleniem 

Do protokółu dołącza się rysunek laski miernicz.ej. 
P,rzez cały cz,as trwania pomiaru temperatura wody była oC., 

a temperatura pomieszczenia ......... oc. 
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, które dołącza Slę do protokółów sprawdzenia. 

Podpisy urzędników K. S.: Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 
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PROTOKóŁ Nr .. II II .. 

badania stanu .aparatu <Ądpędoweg.o. znajdującego się w gorzelni 

I' . :. 
Badania dokonano dnia 

przy badaniu byli obecni: 

ze strony Kontroli Skarbowej 

• 
ze strony przedsiębiorstwa ~ .. 

• 
Stwierdzono. że aparat odpędowy systemu 

składa SIę Z następujących części 

~ . " . 

Szczegółowy opis aparatu znajduje się w osobnym prot okóle z dnia 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 31, 
do § 14. 

I 

dołączonym do dokumentów gorzelni i od dni a tego żadnych zmIan w urz ądzeniu aparatu nie było (za-

lizły następujące zmIany w urządzeniu aparatu) . 

Wyniki oględzin są następujące: 

.Wszystkie rury. łączące robocze czę ś ci a pa ratu, wykonane są zm1edzi (żelaza) i wchodzą jedna w drugą 

w kierunku biegu pary lub płynu spirytusowego co na jmniej na 20 mm; wszelkie podłużne i poprzeczne 

miejsca spojenia rur spirytusowych są lutowane mosiądzem, a wszystkie odkryte krezy (pierścienie), łą

Gzące rury alkoholowe (do pary i płynu), są odpowiednio zabezpieczone . Apara t odpędowy stoi na wol

nem miejscu i jest dostępny do badania i zabezpieczenia ze w szystkich stron. 

Odpływ. lutrynków urządzony jest w następujący. sposób: 

tli ' w:-: 

Wewnętrzne urządzenie ozięb i alnika zostało zbadane i odpowiada swemu przeznaczeniu. Po zba

daniu wszystkie części aparatu odpędowego natychmiast połączono i wypróbowano parą i wodą. 

Po zabezpieczeniu apara t odpędowy był połączony ze stągwią i przyrządem kontrolnym. Wszyst

kie zabezpieczenia odnotowano w oddzielnym spis ie z abezpieczeń. 

Protokół niniejszy spisanp w 2 egzemplarzach, które dołąc z ono do protokółów sprawdzenia. 

Podpisy urzędników K. S.: Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 



Nr. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 1775 
._------------------------------------~ 

gorze1ni w 

będącej własnością 

Dnia 

Komisja w składzie: 

PROTOKóŁ SPRAWDZENIA 

na rok obrachunkowy 193;. 

193 .. r. 

i; ' II! '~ 

Wzór Nr. 32 
do § § 14 i 59 

-, / 

• li' • 
• " 

" w obecności kierownika 

gorzelni . ~ ,. 

dokonała oględzin i sprawdzenia gorzelni z następującym wynikiem: 

1) Stwierdzono, że rozkład pomieszczeń gorzelni oraz rodzaj i ilość przyrządów i naczyń odpo

wiada dołączonym do tego, potwierdzonym urzędownie szkicom, opisom (w zględnie spisom) i że w po-

mieszczeniach gorzelni oraz rodzaju i ilości przyrządów i naczyń nie zaszła żadna zmiana w porówna~, 

niu ze stanem z kampan ji ubiegłej, opisanym w protokóle sprawdzen ia z dnia . 193 .. r. 

z wyjątkiem: '\ 

2} W kampanji bieżącej będą w gorzelni używane przyrządy i naczynia, wymienione w spisie 

z dnia 193 .. r. 

3} Pojemność k adzi fermentacyjnych i drożdżowych ustalona .zosŁała. 

zawartość ziemniaków w parniku ustalona została na wagę, wyniki zaś pom1aru uwicloczniono w dołą, 

czonych protokółach z dni 

4) Odbieralnik spirytusu wymierzono nalewem wody, a wynik pomiaru podano w przylegającym 

protokóle z dnia • . 193 .. r. 

5) Zbiornik. przeznaczony do przechowania spirytusu w magazynie gorzelni, zmierzono kubicz

nie wodą według załączoneg'O protokółu z dnia 

6) W urządzeniu i stanie aparatu odpędowego, opisanych w protokóle z dnia 

n ie zaszły żadne zmiany (za'szły zmiany n,as,tępu'jąceJ, 

'. 
Aparat odpędowy wypróbowano wodą i parą, poczem zabezpieczono go plombami Nr ..•••••. t 

a miejsca zabezpieczone oraz ilości nałożonych plomb wymiEmiono szczegółowo . w załączonym spisie 

zabezpieczeń. 

Przyrząd kontrolno - mierniczy systemu Siemens'a Nr ..•• . , • • •.. wytarowano,. połączono ze 

stągwią i .aparatem odpędowym i zabezpieczono, sporządzając o tern protokół z dnia. " 

Protokół nini,ejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden dołączono do dokumen

tów gorzelni, a drugi przesłano Urzędowi Skarbowemu Akcyz i Monopolów Państwowych w •.•• 

Podpisy członków Komisji: Podpis przedsiębiorcy lub jego zastępcy: 
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PROTOKóŁ Nr. . 
o opi.eczętowaniu urz·ąd:zeń i naczyń w gorzelni, li 

~ 

Dnia. ~ , 193 .• r. Inspektor K. S. 
W obec.ności 1 • ~ 

opieczętował urzędową pieczęcią następujące naczynia: 

" 

~ • ! .. ~ ~ ~ l!: ~ ~ • ~ 

ł ~ ~ :1; ~ ~ f. 

•• 

'1 będącej własnością 

• 
ił • ~ 

~ fi li 

iI II! 

~ ! 

M :I ~ ! I 

Nr. 88. 

Wz6r Nr. 33. 

do § 14 i 61. 

:~ ,. ił 

I ~ 

I 

• .. i 

I • li 

I i • 
II Ił I 

Podpis Inspektora K. S.: Podpis przedsiębiorcy gorzelni lub jego zastępcy: 

o przerwie ruchu w gorzelni 
'0 

Dnia 

P R O T O K Ó L Nr", 

należącej do 

, 193 .. r. o godzinie kierownik gorzelni • , 

Wzór Nr. 34. 

do § 14 t 73. 

.." -
" wspólnie z przedstawicielem 

(zarządu gminy) . . 
, , i dwoma świadkami: 1) mieszkańcem wsi . 

:, " i 2) mieszkańcem wsi . , dokonali oględzin gorzel-
ni i stwierdzili, co następuje: 

Parnik, kadź zacierowa, kadzie fermentacyjne Nr. Nr. 
dziach Nr, Nr. o' zaciery sporządzone dnia , • • 

" ,próżne , w ka· 
'1 w ka-

dziach Nr. Nr.. , ~ ~ , zaciery z dnia . 
i w kadziach Nr. Nr. , , . zaciery z dnia • " 
kadzie drożdżowe Nr. Ni'. ~ • z drożdżami z dnia " 
odbieralnik próżny. 

Liczniki przyrz ądu kontrolnego, wskazują: 
sp.i rytusu . (słownie) • 
al:koholu " . • . ( s.łownie) ." • ,. • , 

Zabe.zpieczeni a na aparacie odpędowym, stągwi i przyrządzie kontrolnym nienaruszone zgodne 
ze spisem, sporządzonym dnia. . 193 ... r . 

Kierownik gorzelni oznajmił, że przyrząd kontrolno-mierniczy dzi ała nieprawidłowo , ·a mianowicie: 
.. ... , . .. ......." 

że zachodzi konieczna potrzeba wstrzymania ruchu gorzelni celem wyregulowania przyrządu kontrolnego. 
Wobec powyżs z ego kolejny zacier, który miał być sporządzony w dniu dzisiejszym o godzinie. 

, ' . ... ' ., jak również i następne zaciery i drożdże nie będą sporządzane aż do chwili usunięcia 
pfzesz){QdYI nie . będzie również odbywać się pędzenie spirytusu. 

Ze względu na oznajmienie powyższe przedstawiciel zarządu gminy . 
• .. ol • • • • • • • .. .. .. 

nałożył urzędowe pieczęcie na aparat odpędowy w sposób. uniemożliwiający jego używanie . 
. Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostał w gorzelni. drugi 

zaś przyjął kierownik gorzelni celem niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) przesłania Inspektorowi K. S. 

Podpisy przedstawicieli z.arządu gminy: Podpis kierownika gorzelni: 

Podpisy świadków: 
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Izba Skarbowa w: • •• ~ • • • 
, Urząd Sk,arbowy Akcyz i Monopoló-v Pallstwowych 
w ..... 
Inspekt.or KonkoH' Skarbowej w " ~ l ~ l' ~ e 

PROTOKóŁ 

o zbadaniu odpadków (fuzli) przy oczyszcz,aniu spiry
tusu w rektyfikacji • • 

1777 

Wzór Nr. 35. 

do § § 14 i 152 

Dnia- .. :.' _ .• 193. . roku Inspek tor K. S. . . Komisarz • • • • • • 
w obecności . . dokonali badania ilości i jakości odpa dków rafinacyjnych (fuzli). znaj-
dujących się w fuzlowniku Nr .. . . za okres czasu od dnia . • L ~. • ,do dnia • • • • . ,roku 193 •• 

Przy badaniu znaleziono: 

Z b o r n k Nr ......................... 

W a r s t w a 

I I II III 

llość litrów płynu • ~ . • ~ ~ .,. 'ił • • ~ • 

pogrążenie alkoholomierza • ~ . • ~ , • • 
Temperatura w zbiorniku • ,'o 

Moc według I tabl. 
Ilość litrów z popr,awką według II tab!. 
Ilość stopni hektolitrówych (Htr. bezwoqnego alkoholu) 

Razem litrów bezwodnego alkoholu. . . '. I ~ .... : .. n.: .. .-n·::········:.-·:·:.I •. ··········:::··:·· ......... .• ................ :: .......... : .... n:. .......... : . .-... :' 

Określona wyżej ilość odpadków raJinacyjnych (fuzli) została przemyta i, po przemyciu okazało się 
, fuzli czystych, t. j. ole,jów fuzlowych. 
, litrów be,zwodnego alkoholu. Pozostałe po przemyciu wody fuzlowe, stanowiące « 

'litrów bezwodnego alkoholu ,znisz,c'z,ono 'przez wypuszczenie do kanału. 

_ • • • fi 

Ilo{ć olejów ' fruzlowych, stwierdzoną po przemyciu fuzli, zapisano w rubrykach księgi rektyfikacyjnej 
16 i 19 i' 'księ,gi rinaga'zynowej rektyfikatu w r'ilbryoe, 7, jako pr.odukt, otrzymany przy r,ektyf~kacjj, 

, <l z;ni'szczone wody fuzl'owe zapisano w rtlibryce 20 ksi ęgi rektyfikacyj'll!ej, jako strata, wchodz,ąca w ogól
n,e straty na aparacie rubryki 18. Od olejów fuzlowych i zniszczonych wód fuzlowych wzięŁo po jednej 
próbie, które opiecz,ętowano pieczęcią . i pozostawiono do przeohowania 

, w ciągu 6 miesięcy. ' . . 

Niniejs,zy protokół sporządzono w 3 ,egzempla rzach, z których je,den pozostawiono w aktach rek
tyfikacji, dwa zaś przyjął Inspektor K. S. dla przesłania do P. M. S. i Izbie Skarbowej. 

Podpisy rurz~dników K. S.: 

Podpis prz'ed:siębiorcy -lUib jego' zastępcy: 
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Izba Skarbowa w • ~ • • • • " .. 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w . 
Inspektor Kontroli Skarbowej w. .. " • • ~ • 

PROTOKóŁ Nr .•• I 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 36. 
do §§ 14 i 179. 

skażenia spirytusu ogólnym środkiem skażającym 

Dnia • • •• • r. 193 • Inspektor Kontroli SkarboWiej.. • ~ ~ ~ . 0l oraz 
• . . . . . . . . . . . . . . • , . . . KontrQli ,SkarboweL w obecności! . • .• . 
po zbadaniu zabezpieczeń na naczyniach ze środkami skażającemi i stwierdzeniu, że są nieuszkodzone, do
konali skażenia spirytusu. 

DoskażenLa wz ięto spirytusu: 

Gatunek spirytusu 
Waga wzgl. obj. 

Tempcrat. Tempera- Litrów 
(surówka przemysło- C Pogrążenie tura C Moc objętqścio- Litrów 

wa, rolnicza lub 
kg litrów [prlY obl. alkoholo- (w bary- rzeczy- wychprzy 100°;0 

pośledni gatunek 
netto obj. I na objęt.) 

mierz a szówce) wisŁa + 15 C 
rektyfikatu) 

I 

I 
! 
i 
i 
i 
I 
I 
i 

I Ogółem litrów 100°;0 I 
Do spirytusu tego dodano. • • •• . litrów środka skażającego. 
Po należytem wymieszaniu płynu otrzymanego w zbiorniku. . litrów spirytusu skażo-

nego przy temperaturze.. .. o C o mocy. ..... (pogrążenie alkoholomierz,a przy cie-
plocie. .,.. OCl, co stanowi . •• • • Ii;ków płynu przy -r- 15" C (12° R) i. Ą .. • • • 

Jli:Łrów 100 %. 

PozosŁały środek skażający zabezpieczono w myśl przepisów przez nałożenie • • • ~ • • • • · ;; 
. ' . JI. fi .. II 

PwŁokół niniejszy sponądzono w 3 egzemplarzach. z których jeden dołączono do ksiąg •• 
• • • • ., "', zaś dwa otrzymał Inspektor K. S. . . . . . 

• 

• • ~ • ;; ~ .. • ~ • " celem przedstawienie p, M. S., oraz Izbie Skarbowej. 

Podpisy urzędników K. S.: 

Podpis prz,edsięborcy 
lub jego zastępcy: 



Nr. 88, DZiennik Ustaw. Poz. 746. 1779 

Izba Skarbowa w • ~ 

Wzór Nr. 37. 
do §§ 14 i 179 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w . 
Inspektor Kontro!i Skarbowej w • 

PROTOKóŁ Nr ..... 

skażenia spirytusu środkami szczegó!nemi w • ~ 'II 

! .. 

Dnia: A w ~ ~ " r. 193 Inspektor K. S. . . :,. ~ ~ ~ ~ ~ . oraz, ~ ~ i '~j 

:- '. • ,', ~ .. 
"!If obecności .. " ~ ~ ~ ~ !. jj @ 

po stwierdzeniu, że zaibezpieczenia na opakowaniach, względnie na na,czyniach ze środkami skażającemi 

llJłe są uszkodzone, dokonali skażenia środkami szczególnemi spiryh:.su, przeznaczonego do , " li 

~ 11 .. • 

Do skażenia wzięto litrów spirytusu o mocy (pogrążenie a!koho!omie-

rza przy temperaturze .•• oCj, co stanowi .•• :. Btrów 100 96 . Spirytus przybył Zla świadtectw,em prze-

wozowem z dnia . • r. 193 .... Nr. w il oici . . li'ków 100 % . 
Ce!em skażenia dodano do spirytusu: (rodzaj i ilości środka skażającego) 

,~ 

; :iI " :. • 
Po dodaniu wy~zczególnionych powyżej środków skażających oraz po dokładnem wymieszaniu 

płynu otrzymano spirytusu skażonego 
litrów, 

'-kiloiram·Ó~·. zawlierających • • litrów 

spirytusu 100%. 

Pozostały w stanie czystym spirytus, pozostałe środki skażające oraz . spirytus skażony środ

kiem, potrzebującym dłuższego czasu dla całkowitego rozpuszczenia się, zabezpieczono w sposób prze-

pisowy przez nałożenie 1. 

Protokół niniejszy sporządzony 

maI Inspektor K. S. 

pozostawiono w celem 

Podpisy urzędników K. S.: 

w 

., 

egzemplarzach, z których jeden 'otrzy-

celem przedstawienia Urzędowi Skarbowemu, zaś 

l . 

Podpis przedsiębiorcy 
lub jegJ zastępcy: 



1780 Dziennik Ustaw. t'oz.. 746. 

Izba Skarbowa w . 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 

w 

Inspektor Kontroli Skarbowej w ,; 

P R O T O K ó L Nr, • • 

skażenia ~pirytusu w fabryce cdu ' J ••• ' .. \l 

Dnia: 1. i I I ~ 'i r.193 . niżej podpisani (urzędnicy skarbowi) 

. I 1- M ~ I l 

VI obecności .. ~ ~'!! .. 

Nr.S8. 

Wzór Nr. 38. 
d o §§ 14 i 214. 

po~prawdzeniu naczyń i ,zabezpie czeń na nac.zyniach ze środkiem skp,żającym, ,które '2kazały się ni~naru-

szane, dokonali skażenia spiry tusu, dostarczonego do wymieniol'lej fabryki , octu z i . . 

na zasadzie ',. :". ~ z dnia • r . 193 , '.za Nr. . za świadectwem 

przewozowem z dnia :. r. 193 ... za Nr. 

Spirytus ten przelano do kadz,i, przeznaczonej do skażania i zmieszano z 
, !!J) . -.-

, litrami: 

wody i I • Htrami octu, m ocy t t p o należyŁ.em wymieszaniu- 'otrzymano mieszaniny 

,; litrów. 

Przeprowadzone badanie wykazało w mieszaninie kwasu octowego 

alkoholu. 

Z mieszaniny została pobra~a '·próba w ilości 0,5 lit r~ , którą po ' opieczę tow~niu urzędową pie-

c.zęcią " odd~no właścicielowi na przechowanie. 

IProto kół niniej-s-zy sp orządzou0 w 2 egzemplarz.ach,z których jeden pozo,s ta ł w octo wni , .a dm-

'gi został zabrany przez celem p'dedłożen i a: własc iwe} Izbie skarbowej. " 

Podpisy urz,ędników K. S.: 

Podpis przedsiębiorcy lub 

j e~o zastępcy: 

J 



Nr. 88. Dziennik" UstaW. PO?;, 746. 

(Srona zewnętrzna) 

Izba Skarbowa w. • • • " 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 

w. 
Inspektor Kontroli Skarbowej w • • III • 

PROTOKÓŁ Nr •• 

sprawdzenia i przyjęcia . w. ;,; i i ~ 

• • • • 

Dnia • r. 193 . niżej podpisani. li 

w obecności 

1781 

Wzór Nr. 39. 

do §§ 14 i 242. 

, • 
• 

ły się nieuszkodzone 

.po sprawdzen1u naczyń i z,abezpiecz.enia, które okaza

.dokonali przyjęcia . ~ • 

dos-tarczon •••• w diniu • 

c. 193 .••• 

. r. 

Według tego ~wiadedwa wysłano z . 

193 • ... • za świadectwem przewozowem Nr ..•. z dnia. • 

,. 
litrów bezwodnego alkoholu (s,topnt hektolitrowych spirytusu). a po zbadaniu odebranej ilości okazało się 

stosownie do załączonego sprawdzenia 

litrów, czyli mnlej (więcej) o • • litrów (stopni hektolitrowych) . 

Zanik drogowy może S'tanowić. i. 

za ~ dni w drodze: w cysternach 

w beczkach 

za przelew z cystern do beczek lub odwrotnie 

za zlew ,spirytusu przy przyjęciu z cy3tern 

za zlew spirytusu przy przy jęciu z beczek 

Razem 

W porównaniu z tą ilością 

ubyWk wynosi 

litrów według następującego wyliczenia: 

litrów. 

Ił 

" 
" .. 

litrów. 

mniej • 

więcej ~ 

'. 

• litrów 

• litrów 

Podpisy: 

• • • 
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(St rona wewn ętrzna) 

SPRAWDZENIE ODEBRANEGO SPIRYTUSU 

Zbadana ilo ść Zbadana R e d u k c I a 

zawartość 
według wagi alkonolu I I ś i kilogramac h Zbadanej za- o c Ilość bezwodnego w 

Ol warto śc i alk o- alk oholu - stopni N 
helu na rzc- w litrach na w kil~gramach UWAGI -a os ... 

>- N B rze czywistą hektolitrowych 
N ... '" czywistą moc netto na litry u Ol ... objęt. wl! . os OJ":;:: '" wg, tab!. I wg. t ab!. III (litrów) Q .~~ o. tab!. II 
..: E 

~ .8 
oN o .8 Z :§ ro-..c 

'0 ::; os ... o >-..: .b ... 'Ot..>: N 

;:J 
... '" ... 0_ ... przy t + 150 C Z P-" f-< Z 0...", o... 

I 

I I 

I 

I 
I Suma l I 

Podpisy: 



(Ok/adka) 

Do 

). 

Wzór Nr. 40. - -----
do § § 14 i 66. 

Inspektora Kontroli Skarbowej 
\V . . . ~ ~ _ -JI ••• , III VI. 

Gorzelnia w • • • • . • .. składa •••... z rzędu w kampanji bieżące i zgłoszenie o zamierzonej produkcji. 
Opłatę patentową zasadniczą uiszczono w Ka sie Skarbowej w ....... dnia .... 193 . . r. za Nr ....... w kwoci.e zł .••..• 
Dodatkowa opłata została wpłacona za pokwitowaniem Kasy Skarbowej w ....•. dnia ..... 193 ... r. za Nr. . .. zł., .•.• 

Kierownik gorz.elni: 
(Str ona wewnętrzna I 

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA Nr. 
Objętość n a jwiększe j kadzi fermentacyjne j w gorzelni podług prO'tokółusprawdzenia z dnia. . . . • •. 193 .. r. wynosi. . • . . hl, 

a parnika ...... . . kg na wagę ziemniakóvv. 
Stosownie do pon. iż szego zgłoszenia stwierdzam, 

193 .... r. z wyłączeniem 
że do prowadzenia w gorzel ni ..•... zgłosz onych r Gb6t VI czasie od .... do . . . 

przeszkód n ie znajdu ję . 

dn ia ..... 193 ... r. Inspek tor Kontroli Skarbowej: 

ZGŁOSZENIE Nr. 

\VJ gorzeln i . należącej do ., rohion e b ędą zacie ry 
w czasi e od .. do 193 T •• t. j. w cią~u dni z wyłącz eniem. 
ki edy zac ierów ni e b ędzie z powodu.. . ... 

W wymi enionym ohesie gorzelnia będzie czynna na nast f;Du jących waru nkach : 
1. Zaci ery robić b ę d zi emy po r azy na dobę . wobec czego z ',mierZamy zrobić ogó łem. 

zacierów przy dobowej fermentacj i. 

A. N A Z A C I E R Y: 
Zi emniaków (pulpy) 
Słodu zielonego, . 
Zi arn a lub mąki. • 
Melasu . • • . • 

B. N A D R O Ż D Ż E: 
Sło du zie lone~o. . . . . . . . . • 
I prócz te~o gotowan ego zacieru litrów • 
Na początkowe drożd że w dn. słodu zielo-

Dzgo • , , , , , • , « , • , , , , 

2. Poszczq!ólne rcboty będą wykonane o godz.: 
a) nabijanie p arnika kończyć się będzie 
b) p arowanie ziemniaków rozpoczyna się. 
c) ważenie i mie lenie słodu rozpoczyna się 
d) zacieranie rozp oczyna się. .. 
e) spuszczanie do kadzi fermentacyjnych 
f) pędzen i e spirytusu rozpoczyna się 
g) oddanie sp irytusu do magazynu 

dnia. i. 

~~-I-rz-ą-_~-e-k-I--[~-· a-c-i ~-~-~-ff-~-r---~-~-ą-g-I-d-~-~-a.--""I-(-~-;:-::"'~-.~-~-I~-~_~~a_-" 

k w n a ,-- -- --

_.- I I - I I _ -1==1===1===- ~ -'. j 

---I 1 ' 1----

-~-,'-=----I~-_=I-I=-!-
1-- 1-.1 I I 1--' 1_1_-1-"- . 

, . !- - ,-- -. 

II i ,lI ,- Iv-I V 

===1- - I 
1 

-==='- -===-,-1==-- - -
I===! -~ ~ ======== 

li 

R O Z KŁA D Nr. ...... . 

za cier6w i kolejnoś ci użyci a kadzi fe rmentacvjnych w gorzelni 
za czas od do . 1S3 T. 

I,;, j- Nr. Nr. uż ytych kadzi -g. 

~ I ~ - d-r-oz-' c.-1 ż-o---[ lern. enta cYj- ~ I ~ 
~ 1 .~ wych I nych ~::3 
~__ I _~~ __________ ~ ______ ___ 

Nr. I-k uży tych kadzi 

drożd~o-
I 
; f~ rmc ntacyj-
I nych wych 

Kierownik gorzelni: 

Z 
:-t 
00 
?J 

t:1 
t!. 
('O 

::l 
::l -.... 
c:: 
en ..... 
Sl' 

~ 
'I:j 
O 
N 

-..I 
.1::0 
?' 

.
-..I . 
00 
W 
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Do 
Inspektora Kontroli Skarbowej 

OZNAJMIENIE Nr •.•• 

W rektyfikacji • " • • • • • • 

odbywać się będzie oczyszczanie spirytus.u w czasie od dnia 

następujących wa,runkach: 

• • 

w. 

• , , 
• do dnia • li • 

• 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 41. 
do §§ 14 i iH 

p 

• włącznie na 

1) do oczyszczenia wzięty będzie spiryŁllS w ilo.ści E ~ ~ ~ • " ~ ;; ~ B ~ • • • " II ł • 

2) prace przy oczyszczaniu spirytusu we wskazanym wyżej terminie rozpocz;ynać się hędą ,codzien

nie o godz .• • •. rano, a kończyć o godz ..••. wieczorem; robót nocnych nie będzie . 

I f I , i dn. E • • • • 193 • • • r. 

Podpisy: 

POTWIERDZENIE OZNAJMIENIA Nr ..• , 

Nin~ejszem zaświadczam, że do oczyszczania w rektyfikacji 

.. fi .. ,.; iii .w terminie od do • I • 

r. 193 . . . spirytusu w ilości . 

niu przeszkód nie znajduję . 

. alkoholuna warunkach, wymienionych w powyższem ozn,ajmie-

.. _ Ił • • dn. • • w ~ • 193 .. r. 

Podpis Inspektora Kontroli Skarbowej: 



Nr.8S. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 

Z G Ł O S Z E N I E Nr. . . . 
W dro.żdżowni 

. . . . .' . . , , 
będą wyrabia ne clroż ckle sDow h em powietrznym w czasie od • 
z wyjątkiem 

Wyrób d roż dży będzie si,.:; odbywał w nas t~puj3,cych warunkach: 

. 
do , 

1785 

Wzór Nr. 42. 

do §§ 14 i 269. 

~ • 
~ • 
~ • 
• • 

1) C odzienni e będą przygoto .vyw3.ne . . .. , . ... za ciery, a w ciągu ••••• , dni •• ' .•• , zacierów. 
2) Fermenlac'j2. b-:;dzie j,e dnodc00 \!.,') , 
3) Pojemność ~kaclzj, fermzntacyjny .~h -- dowoln a . 

'. 4 ) Dla .zacieru bqdz.ie użyt,s codzis!1 ll:e . , ... . kg różnych produktóYl. Wzajemny ich stosunek opisa-
ny jest w d{)fą.::zo.nym pb .. niz: robjt. W! ciągu .. . . d n i b ę dzie ui y te ....... kg dla kc:.. . Je20 zacieru 
będzie użyte . .. . . . Ik~~d:'ożd;ti\( z d ?ctk:.J \vych. 

5) Zaci,e ry będą prz.ygo:~owy:\'v a;]8 w Z3.Ci 2rn ych ka ciziach N y. Nr. .•••. , Waż,eni,e pr,ocluktów b~:1zie 
się odb'Yi-Nać: ." . ' 

f': N,. ~a~bów • Gl~-3 I-:-jsT:-r; r 8 I 9 1_10---+_11---+_12-+_13-;_14-;_15_ 

l..:aJwczesmeJ 'D-=::J~~_l.~.L._I_ .. _j ~L=l 1~ __ :l...r~=J...1 ........ .:.--:.._.:..-___ '""'-___ 
6) ,Zaciery będą renpCn(O 'Nai.': VI • , • , •• f""·!1l::r.t"cy jny:.h l,aclziilch Hr. ......... Porządek ich 

u zycia: Nr. .. ... . . , .. 'P'ojcir:.i1ó śĆ ·n·a j .. "i <;,j'sz~j ~adz i .. . ' .. , . brów. K adzie do przygot J wy-
w<Juia dro:dży zadD.tkowy::h Nr. Nr. , . .. .. . bę dą użyte w miarę potrzeby. 

7) Naiwcz;cś ni'ej sz,y tern:iin ·cod zienneg o P;'zygoto\vimia zacierOw: 

8) F e.r:menJ:.ac ja zacierów ocby\.var; 

9) Odpęd sp.irytusn odbywać sI-; bę::hie n2zc!jahz po fc ~IlH~f'tać j i bd. godz . .•.. . , . do godz .•• •••. j 
,przepornpovvanie spirytu su do sl<: ładu ---- o godz . . .. ,. ,. 

10) Wlirówki będą w użyciu. D,'o:;;clż 8 oę-:; -, zbi~rane w bdzi i\]:r . .•• , • • i , .... . ; brzeczka w ka dzi 
.~ • ..• ,. ,. 'i. • -' 

11} Brz eczka po z81::, ril.:~;·u d:ro:Łdi:y . .. .. . . . , .. 
12.) Praso'Nanie, Q,rożdży Qdby·, ... .' i· Ć si :;: bąci,:i ·.: ,;,od zi eLiJin : 

13) Waż<:nie, pakowanie i banck1'01owa:Jic drożdi:y odby \ia Ć się będzie co dzienn ie od godz .. • ••• " . do 
-godz. ,. . .. I . .. .. ' ,,_ .... ' . 

1 ' ania <I . .. : fi. . . , 1) 3 . , . r. 
Pod ;JiJ prz2d s i ębi o ;'CY lub jego z astępcy: 
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POTWIEDZENIE ZGŁOSZENIA Nr. 

Stosownie do powyż szego .zgłosze,nia zezwala się w dr,ożdżown i 'I'! 

" 
,. 

" . , .. 

na przeprow,adzenie robót w c,zasie od . . do ' u '~.. z wyjątkiem 

dnia • • • " ~ .' . . . 193. . . r. 

Inspektor Kontroli Skarbowej: 

.J 

(Odwrotna strona zg łoszenia) 

PLAN ROBóT W DROżDżOWNI 

'- " " .. ~ ~ '. E '. ~ ~ 

l!' • • jJ. . ~ '. :II! ~ • • 
• II! • • " liI1 . . 

od. · . . do włącznie. 
~ - -

Fermentacja za-
[Data odpędu spiryt. 

Jakie produkty i w jakiej Data cierów 
Waga uskuteczn. w razie 

L. p. ilości będą użyte dla przy- kg 
przygot. 

dost. ilości alkoholu 
gotowania zacierów .. zacierów Nr. Nr. 

Data 
kadzi 

w brzeczce 

Dla I-go zacieru, · , · · 
Melasu . . . . · , • , 

Superfosfatu . . • · • · 
Siarczanu amonu • • • · 

. ' 



t . 

Nr. 88. Dziennik Ustaw. Poz. 746. 1787 

(Oktadka) Wzór Nr. 43. 
do' §§ -f4 -a -if[ 

Izba Skarbowa w . 
Urząd Skar bowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w. , ;, 
Inspektor- Kontroli SkarL; wej w , , ••••••••• e 

OZNAJMIENIE Nr. . 
wywozu drożdży 

. .. :. 

z drożdżowni 

do składnicy 

. . 
Dostawa do składu-jcy nastąpi dnia - -. 

Obowiązuję się dostawić w powyższym terminie przesyłki drożdży w oznajmionej i!o~ci i woznajmio
nych naczyniach do wyżej wymienione ; mo jej składnicy drożd ży z zachowaniem w całości nałożonych na 
naczyniach urzędowych zabezp ieczeń. Nadto przyjmu j ę odpowiedzialność za należny od tych drożdży po
datek z dodatkami aż do nadejśc ia dowodu urz ędowego odbioru tych drożdży w składnicy. 

dnia. • • Podpis przedsiębiorcy 
lub jego zastępcy: 

Termin do~tarczenia dowodu przyjęcia przesyłki do skład:nicy upływa dnia 

dnia . & • 

(Piec,zęć urzędowa) 

o z n a j m i e n i e 

,..C' 
Pojedyńczycb 

.~ naczyń 
- - - -• >. 

'1': .... 

L 
;"<IJ 

.8 N E ~ . p. u ::l os 'Ei .... 
~ l': os .... OJ 

os'~ 
E-< CO Z 

.o .~ 
N-'" u os K i l g .~ l': o ....l N 

1 2 3 I 4 I 5 I 

Oznajmioną prz'esyłkę sprawdzono 
i przekazano d,nia • 

Podpis urz,ędnika stałego 
nadzoru drożdżowni: 

Oj .... 
Oj 

E-< 

T 

6 

d r 

a 

I 

Podpis urzę dnika st ałego .nadzoru drożdżowni: 

(Strona wewn~frzna) 

o Ż d ż o w n i Wynik odbioru w składnicy 

Sprawdzenie urzędowe 

I 
~ ~ ::l ... '" CO Z I 

m Ó w 

7 I 8 I 
l 

I 

"' ;.. E _~ ~ ·N 

.8 "' ''O .8 "' ''O 
~'t; os 'Ei :o "N 

U wag i ... Oi 0-0 
Oj .... ..,.0 

O zamknięciach E-< CO Z 0-0 
urzędowych 

K i log r a m Ó w 

9 10 11 I 12 I 13 ! 14 

Dostawioną przesyłkę sprawdzono 
dnia . 

U wag i 
o zamknięciach 
urzę dowych 

. -
15 

o stwierdzonym ubytku. . kg 
s~orządzono protokół, który przedsta
WIOno 

Podpis urz·ędnika K. S.: 
(Pieczęć urzędow,a) 

I 
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(Okładka) 

Izba Skarbowa w . • 7 

Urząd Skarbowy Akcyz i l\lnno po:ów PaństwowYCh 
w ........ . 
Inspektor Kontroli Si<drbowej W 

OZNAJMIENIE Nr ...• 
wywozu drożdży zagranicę 

Dostawa do urzędu celnego w 
nastąpi dnia . 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 44, 
do ~§14i285. 

Zobowiązuję się dostawić w powyższym termunie niniej szą przesył;K.ę drożdży w oznajmionej ilości 
i w oznajmionych naczyniach do wyżej wymienionego urz~dll celnego z z.a·::howaniem w cdoś ·:;i n ałożo:1ych 
na naczyniach urzędowych zabezpieczeń. Nadto przyjmuję odpowiedzialność za przypadający za te droż
dże podatek a.żdo madejścia dowod'.l iOdprawy czlnej. 

(DaŁa) 
(Podpis) 

Termin dostarczenia dowodu przejścia przesyłki poza obszar celny upływa dnia • 

(Data) 
(podpis Kontroli Skarbowej) 

(Pieczęć urzędowa) 

(Strona wewnętrzna) 
~ a_ --."_. 

Oznajmi enie wywożąc eg o 
Wynik sprawdzenia przesyłki 

w urzędzie ceinym .-- _ .. 

-'" 
Pojedyńczych Spr:lwdzeaie urzędowe 

u naczyń 

• >- , 
i 

I 'o ". E .~ E ~ U wag i >- '" .E o 3 L. p. 
N E o - .E 0 --0 

I o I ~~ o n ałożonych u :l :: :; :::: '" :; 
I 

':o .~ U wag i <1 ;;, :;:; 

I ~ c 
.... . ~ '" ""'0 

"" ... <II cd ... OJ 'CD ... '" ... 
I 

<J 

0..0 zamknięciach E-< CO ~ E-< !:CI Z 0--0 o nalożonych E-< !:CI Z 
'" 
.. I I 

-;,~ zamknięciach 
" cd K i 1 ó Kilogramów .- c: o g r a m w -lN _. 

l 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 11 I 12 I 13 I 14 15 I 
"., 

I I I I 
I I 

I 
I 

I' 
I 

I l j 
! 

I l 
Oznajmioną przesyłkę sprawdzono przekazano 

dnia. 
Dostaviiono przesyłkę sprawdzono i wysł.an o za gra
nicę celną dn ia. 

(Piecz\ć i podpis Kontroli Skaroo·,vej) (Pieczęć i podpis urzędu celnego) 
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Wzór Nr. 45. 

do §§ 14 i 225. 

ó' ~ N '"Cl ...... O ~ C/) ~ o O" o o :>;'" 
~ Il.l ~ ~ Oh :>;'" !3 .PJ '< 
~. ...... "S!. n. 

.Il.l ~ "O 
CI> o· fJl - ~ $: ~ 

'"I ":': ...... CI> 

$: ::3 '"I N 

~ O· n 
'"I :E N N (;' O .(1) 

::3 
~ 8 .- O ::3 O 

~ O CI> CI> 
~ 'V Il.l 'O ;:;. '"I 

~ 
Il.l CI> -< 
~ 'O ..... ;:;. $: 
~ CI> 

f(l ~ -< $: .-
$: 
fJl 
~ 

WTÓRNIK ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO 

"O ~ o '"I 
~N 

~t. 
~(J') 
f;;' ~ 
rl-'"I 
~ O
o o 
~ ~ 
-< .'< 
n ;1> 
::r":>;'" 
~ n . '< 

N 

:s: 
o 
::3 
o , 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów ...................... ......... .. dnia .................................. 193 .... . r. 
Państwowych w .. · ........ · .. · .. ...... · ....... ............ .. 

W t ó r n i k ś w i a d e c t w a N!' ....................... .. 

na przewóz spirytusu z .......... ....................... .......... ...................................... , powia tu ......................... ...... ................................................. .. 

........................................... ................... .... .... , należącego do ............... ... .... ........... ......... ...... ....... .. .... ...... ...... .... ... ...... ............ ... ........ ... .................. .. .. . 

Komu, dokąd i na podstawie Ogólna ilość 100% litrów Droga Imię i nazwisko dozoru-

jakiego zezwolenia spirytusu i jakiego (słowami) przesyłki jącego przesyłkę 

I I 
Podpisy: 

Ze świadectwem przewozowem sprawdziL.......................... ..... ................................... 193 ...... r. 

Podpis urzędnika K. S: 

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów ................. ..... ............. dnia ................................... 193 ...... r. 
Państwowych w ................................. ..................... . 

Ś w i a d e c t w o Nr ... ......... ____ .. 

na przewóz spirytusu z ....... .... -- .... -- ...... .... ................. --.----.......... __ ..... .......... , powiatu ..... .... ----...... .. __ .............. ................. __ ...... __ ... ........ ..... . 

_ ..................... __ ............................... .... .... .. .... , należącego do ... ..... ............ ... ... .... ............ ... .. ....... ...... .. ... ....... .... __ .... ... ..... .. ..... .......... .... ... ..... __ ........ .. .. 

I I 
Komu, dokąd i na podstawie Ogólna ilość 100% litrów Droga Imię i nazwisko dozoru-

jakiego zezwolenia spirytusu i jakiego (słowami) przesyłki jącego przesyłkę 

Podpisy: 

Z wtórnikiem świadectwa prz.ewozowego sprawdził .......................................................... __ ........ 193.-- ... r. 

Podpis urzędnika K. S; 
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(na odwrocie wiórnika świadectwa przewozowego) 

Ilość spirytusu w każdej beczce Zawartość Redukcja ;:l 

0"<: (cyst~rnie) alkoholu ..<:u 
I l ś c i o >-

Nr. Nr. ;:l o :::;~ Ol '" I 

Wedłu(wagi w kilogramach 
N ;:l;'::: '" o 

'" 
.... -..c ~.!!oOn o 'Ot_ .... ~ 

beczek ;:l >-", o~ ~ N Oj "'~""'" =E~= .... .= ..... ..c -- ~ ~JJ] :t U wag i ., .... Po 'Ol) u ~:~ >- ':i':'>-i .~ ·s Ol "l..=: 1;i..!C;.:: 
Litrów Po ro ~ o u 'Ol)~ u 

>- "' ~ .: o S u." ....... .~ :J~, .:.:: ..>: ._.-

cyst'ern "' - 0.,>- -:::o N..r:: 

Brutto Tara Netto ' N o ~ 1-; ~ :E'~ ~ '" '" u 
""..c: ::s ~ u .:- 'u 'c .... o >- ... 0 ..... 
'Ol)..>: N .'" Po 0_ .... o o 
0..", o.. przy t + 15 C 

_ ..... 
....... '" 

Suma 

Podpisy: 

(na odwrocil?świadectwa przewozowegoj 

Il()ść spirytusu w każdej beczce Zawartość R e dukcja ;:l 

( cysternie) alkoholu 0...<: 
...<: w 

1 Ilo ś ci c >-
Nr. Nr. '" '" ' - - _._ - ----- ..>: ~ 

N "';..: ~o 
Według wagi w kilogramach l. ..... J:; ro m' • >- ....-

beczek '" '" >-", .: -;;;r' ....... ~.! o::: ~ N "§ ......... 'Ol) - -o Uw i .. "c.. 'Ot 
....c; . - - co :Q Ol o \.. a g 

'" Ol ~ ~:~ ~ ~~;::: i .~ ·s "'.2 .:"'-Litrów "- ~ t%~ 'O.C -- ........ >- "' ~ 
" o E u -0- .~ <6t- N...c 

cystern "' - .2:: c w >- .- ~ ....... ,..c u 
Brutto Tara Netto 'Ń o 

l 
~ ~ v N .LI :o I ~ ~ t; 'c ""...c ~ .... c -... o >- 'u ._-- - C/l CI. 'Ot.". N o o o_ 

I ~ t 
, 

15° C - -o.. '" przy " ....... '" 

I 
I 
I 
I 
I 

i 
i 
I 
I 

I 

,. 

-
Suma 

Podpisy: 



, 

Odcinek świadectwa przewozowego Nr. ( .. I. Wtórnik świadectwa przewozowego Nr . • .•• 
na wysłane gotowe wyroby wódczane na przewóz gotowych wyrohów wódczanych 
z . if. ~ .. • 'L ~ ~ z . 
do ~ ~ r ~ ~ ,: . - .. do ~ ~ • ~ 

dla 1 1 ~ ~ dla :J, ,., .. ~ 

Ilość naczyń o pojemności 
:;: w litrach OGÓŁEM Ilość naczyń o pojemności OGÓŁEM ;: w litrach 
'o 'o 

~ 1 ~ """ ,....c: o 
:>-- .,.c.> 1 o 
~ :c >- -u.,2 ~ 

o:;: , <I) 0"<:: 
~ 1 0,75 0,50 0,25 0.10 :;: ,3 .f: -g ~ 
§ I 'o ' <J) o:ł.!<i.b 
~ :~.8 ~c;:.= 
t) .....l N ~ 

-- -1-----1 1234 1 5678 

..o ~ o ... I....c: c:: 
:>-- .,.c.> o 
~ "-;>. u ~....-I 

~ ~ :"'0"<:: 
.!<i 1 0,75 0,50 0,25 0.10 o 0 ....co u 

Q) ~'C3 1:: CI CIJ <:: 

I I o '<J) I oi.!<i .. ;:I \ ... .8 ~ ~.:E -;;; 
;:j ~ ~ t) -!---1-1-- - 7-1-- 8 -

1 234 5 I 6 

I 
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I 
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I 
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I 
I . 

I Razem: 1- ---I-_ I~L-j 
I ,-R a z e m: I I l I I 

dnia. ~ • " • 193... r. dnia. . 193 ..• r. 

Podpisy: :'odpisy: 

Z wtórnikiem świadectwa sprawd'ził Ze świadectwem przewO'zowem sprawdził 

. 193 .•• r. • • 193 •.. r. 

Podpis urzędnika K. S.: Ppdpis urzędnika K. S.: 

-.. ~ . 

Wzór Nr. 46. 

do § § 14 i 225. 

Świadectwo prz,ewozoweNr ..... 
na przewóz gotowych wyrobów wódczanych 
z . 
do 
dla 

~ 
'o 

o: 

., ł 

Iiość naczyń o poj emności 
w litrach 

.. ~ 

1 

OGÓŁEM 

..o ~ o ~ 
..... I...c:: o >- O>' CJ o 
~ :Li:>-- ' c.>:::I .... 

o ~ '<1)0..<::1 

I ~ 1 0,75 0,50 0,25 0.10 .S 1.8..<:: () 
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~ ~ ~ m Cd-I 
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- -1 -2-1-3 -1--4 -1-5 -1-6--7-~1 

. , , , , , . I 

I 
R a z e m: I ' I 

dnia. J • . • • 193... r. 

Podpisy: 

Z wtórnikiem świadectwa sprawdził 

. 193 ..• r . 

Podpis urzędnika K. S.: 
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00 

t:1 
N 

i ;;;' 

I ~ 
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śWIADECTWO PRZEWOZOWE Nr ..•• 0) 

na wywóz eteru etylowego 

Z wytwórni ~ . ~ 

Miejsce przeznaczenia przesyłki 

Nazwisko odbiorcy 

Wag a 

Oznaczenie I 
Brutto I Tara I Netto 

naczyń 

przesyłki 

Kilogramów 

1 2 I 3 I 4 

, 

• dnia • • 193 '" r. 

Data i Nr. 
pozwolenia 
na nabycie 

eteru 

5 

Podpis urzędnil;:a K. S.: 

. 

Droga 

przes1łki 

6 

Nr. 88. 

Wzór Nr. 47. 
do §§ 14 i 225. 

Imię i nazwisko · 

dozorującego przesyłką 

7 

Podpis przedsiębiorcy lub 
jego zastępcy: 

ił 

! 

, 

, 

u wag a: 'l Grzbi et 'wtórnik świadectwa przewozowego mają treść identyczną z wyż e j podano., 
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W iii. !. ! !. iii, ,. I "1. 

1793 

Wzór Nr. 48. 

do §§ 14 i 301. 

śWIADECTWO PRZEWOZOWE Nr .••• 0) 

na wywóz kwasu octowego 

., 

Oznacz. 
naczyń 

przesyłki 

'.' l 

Z wytwórni 
Miejsce przeznaczenia prze,sył'ki 
Nazwis'ko odbiorcy 

'" 

W a g a 
-- Moc 

Brutto I I Tara Netto kwasu 
w 0 / 

/0 

kilogramów 

2 I 3 I 4 5 

ł 

Ilość Nazwa 
z kol. środka 

4 i 5 skażają-

kg cego 

6 7 

'_. '1\ .. , dnia. 'iii • . 193 ... r .. 

Podpis urz·ędnika K. S.: 

Uwag~: *j Grzbiet i wtórnik ma.ją treść identyczną z wyżej podan<~. 

li • 
•. • 

Ilość środka 

skażającego UWAGA 
kg lub litrów 

8 9 

Podpis przedsiębiorcy lub 
jego zastępcy: 
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Szafkę (załącznik C) sporządza się z suchych desek o grubości 25-30 mm sklejonych szczelnie w felc. Górną i dolną 
ścianę wpuszcza się do ścian bocznych. nadto winny one posia.dać zprzodu występy. które mi wchodzą we wgłębienia przedniej. rucho
mej ściany. Ściana przednia przy zamykaniu szafki winna także szczelnie wchodzić w felc. wycięty zprzodu w ścianach bocznych. 
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