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2) Natomiast zmiany w wysokości państwowe
go podatku gruntowego, w wysokości obrotu 'Oraz 
w wysOk'Ości przych'Odu względnie wartości: czyn
szowej, 'Orzeczone w normalnym t'Oku instancji w 
mvśl 'Obowiązujących przepisów o p.aństwowym po
datku gruntowym, ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym 'Oraz w myśl obowiązujących przepi
sów Q państwowym podatku od nieruchomości w gmi
nach miejskich oraz od niektórych budynków w gmi
nach wiejskich - pociągają za sobą z urzędu zmianę 
w wysokości nadzwyczajnej daniny majątkowej, obli
czonej, w danej grupie kontyngentowej. 

3) Na 'Obszarze województw.a ' śląskieg·o, spro
stowanie w trybie odwoławczym ro.cznego komor
nego (czynszu) względnie wartości czynszowej, usta
lonych dla obli.czenia nadzwyczajnej daniny mająt
kowej w III grupie kontyngentowej, na 1933 rok, po
ciąga za s'obą ,sprostowanie obliczenia daniny w tej
że grupie na 1933 rok. 

4) O zmianach w wysokości nadzwycz'ajnej da
niny majątkowe~ w myśl ust. 2 i 3 zawiadamiaj'ą wła
dze skarbowe płatników z urzędu. 

5) Omyłki rachunkowe w obliczeniu nadzwy
czajnej; daniny majątkowej prostują władze skarbo
we z urzędu lub na wni,osek płatnika. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 'Ogłoszenia. 
Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

403. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINI
STREM SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 14 czerwca 1933 r. 

w sprawie zmiany rozp'Orządzenia Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 
7 maja 1924 r., dotyczącego wyk'Onania ustawy z dnia 
26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji 
i założenia P'Olskiej Państw'Owej Loterji Klasowej tu
dzież ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu 
mocy 'Ob'Owiązującej powvższej ustawy na obszar wo
jewództw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i no
w'Ogródzkiego, p'Owiatów: gr'Odzieńskieg'O i wołko
wyskieg'O, jak również gmin: białowieskiej, SUCh'Opol
skiej i masiewskiej województwa białostockiego 'Oraz 
p'Owiatów: wileńskiego, 'Oszmiańskiego, święciańskie
g'O, tr'Ockieg'O, brasławskiego, dziśnieńskiego, duni-

łowiczowskieg'O i wilejskieg'O ziemi wileńskiej. 

Na p'OdsŁaw'ie art. 6 i 15 ustawy 'Z dnia 26 marca 
1920 roku w przedmiocie urządzania loterji i założe
ni'a Polskiej' Plaństwowej Lot,erji Klalsowej (Dz. U. R. 
P. Nr. 31, poz. 180) oraz art. 2 ustawy z dnia 5 grud
nia 1923 r. o rozciągnięciu na obszar wofewództw: 
śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogród'zkie
go, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak 
również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiew
skiej woj1ewództwa biał'ostockiegoor,az powiatów: 
wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, troc
kiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowicz'ow
skiego i wilejskiego ziemi wileńskiej m'Ocy obowią
zując,ej ust'awy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie 
urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz. 1063), 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie Ministra Sk,arbu w por,ozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości IZ dnia 7 maja 1924 
roku, dotyczące wykonania ustawy z dnia 26 mar~a 
1920 r. w przedmiocie urządz.ania luterji i założeDla 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej tudzież usta
wy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu mo;cy 
obowiązującej powyższej ustawy na obszar wOJe
wództw: śląskiego, wołyń.skiego, poleskiego i nowo
gródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowy
skiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopol
skiej i masiewskiej województwa białostockiego 
oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, SWlę
ciańskiego, trockiego, braslawskiego, dziśnieńskie
g'o, dun'iłowicz'owskiego i wilrejski'ego ziemi wileńskiej 
(Dz . U. R. P. Nr. 54, poz. 541), zmienia się jak na
stępuje: 

a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Minister Skarbu ustala plan poszcze

gólnych loteryj, urządzanych przez przed
siębiorstwo "Polska Państwowa Loterj,a Kla
sowa", określając ilość i cenę losów, ilość 
i wysokość wygranych, oraz sposób i ter
miny rozgrywania loteryj. 

Minister Skarbu ustala również wy
sokość dochodów Skarbu Państwa z po
szczególnych loteryj oraz wysokość prowi
zji dla sprzedawców" j 

b) § 3 skreśla się. 

§ 2. Rozporządzenie nini'ejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

404. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 
z dnia 30 czerv.'Ca 1933 r. 

G uldze celnej na 'Odpadki bawełniane. 

Na p'odstawie art. 7 lit. b ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Przy przywozie odpadków bawełrni:anych 
(pozycja taryfy celnej 179 p. 1) drogą lądową.z państw, 
sprow,adzających bawełnę surową przez porty pol
skiego obszaru celnego, pobiera się za p'ozwoleniem 
Ministerstwa Sk,arbu cło ulgowe w wysokości 1 zł od 
100 kg netto. 

§ 2. Za towar, który na pods·tawie niniejszego 
wzpor.ządzenia mógłby korzystać z ulg celnych, lecz 
który 'zostanie oclony he,z, zastosowania ulgiceln,ej, mo
ż,e być zwrócona różnica należności między cłem nor
malnem a ulgowem, o ile: 

a) zostanie ustalona przez urząicelny t'ożsa
mość towaru przed wydaniem jego do wol
nego obrotu, przyczem ustalenie tożsamo
ści' winno się odbyć przez wydzielenie prób 
w sposób przewidziany w § 42 rozponą-


