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470. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 26 czerwca 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych o prywatnych szkołach oraz zakła
dach naukowych rolniczych, utrzymywanych przez 

izby rolnicze. 

Na podstawie art. 57 oraz 60 rozporządzenia 
Prezyden ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r .• 
o izbach rolniczych (Dz. U. R P. z 1933 r. Nr. 2, 
poz. 16) oraz art. 10 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. 
o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych 
i wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 343) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Do czasu ustalenia oddzielnych warun
ków zakładania i utrzymywania przez izby rolnicze 
prywatnych szkół i zakładów naukowych rolniczych 
oraz ich statutu będą miały do nich zastosowanie 
postanowienia art. 11 i 12 us tawy z dnia 11 marca 
1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nau
kowych i wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr. 33, 
poz. 343) oraz rozporządzenia Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oś'wiecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 
1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nau
kowych i wychowawczych, wydanego co do § 13 
w porozumieniu z Ministrem Spr.aw Wewnętrznych, 
a co do § 20 w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych or,az Przemysłu i Handlu (Dz. U. R. P. 
Nr. 50, poz. 473). 

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

Minister Wy.zna'ń Religi,jnych 
i Oświecenia PuibliClZnego: 

J. Jędrzejewicz 

471. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
W POROZUMIENIU Z MINISTRAI"-I: PRZEMYSŁU 

I HANDLU ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 29 lipca 1933 r. 

o CzęsclOwej zmianie rozporządzenia z dnia 7 sierp
nia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień kon
wencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alko
holowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierp-

nia 1925 r. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu 
przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej 

w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr. 62, poz. 543) zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 8 rozporządzenia z dnia 7 sierp
nia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 504) otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Kto naruszy postanowienia konwencji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, pod
pisanej rw Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r., lub 
wydanych w myśl tej konwencji postanowień rozpo
rządzenia niniejszego - podlega karze według zasad 
ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. 
(.Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355), jak za naruszenie 
przepisów o obrocie towarowym z zagranicą (art. 1 
pkt. 1 oraz art. 45 i nast. wymienionej ustawy). 
W razie stwierdzonego nadużycia pozwolenie tran
sportowe może być na ,wniosek urzędu celnego 
cofnięte". 

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

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

472. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRóW: SKARBU, PRZEMYSłU I HANDLU 

ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 1 sierpnia 1933 r. 

o uldze celnej na fosforan dwusodowy . 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 lipc.a 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Przy przywozie poniżej wyszczególnio
nego towaru pobiera się cło ulgowe, którego wyso
kość w stosunku procentowym do cła normalnego 
(autonomicznego) określa się j.ak następuje: 

Pozycja taryfy 
celnej 

Nazw a towaru Cło ulgo<we w % % 
cła nO'l'malnego 

(autonomicznego) 

z W8 z p. 10 Fosforan drwusodowy - za 
pozwoleniem Ministerstwa 
Skarbu . ! • 20 

§ 2. Za towar, który na podstawie mnIeJsze
go rozporządzenia mógłby korzystać z ulg celnych, 
lecz który zostanie oclony bez zasŁosowania ulg cel
nych, może być zwrócona różnica należności między 
cłem normalnem a ulgowem, o ile: 
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a) zostanie ustalona przez Urząd Celny tożsa
mość towaru przed wydaniem jego do wol
nego obr.otu, przyczem ustalenie tożsamości 
winno się odbyć przez wydzielenie prób 
w spo,sób, przewidziany w § 42 rozporzą
dzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępo
waniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276), 

b) podanie Q zastosowanie ulgi celnej będzie 
złożone w przeciągu 30 dni od chwili osta
teczneg.o ustalenia wyniku. rewizji danego 
tow,aru. 

Jeżeli petent wystąpi o ulgę celną przed spro
wadzeniem towaru, lecz ocli go za cłem normalnem, 
zanim zostanie wydane pozwolenie na ulgową ad-' 
prawę celną, t.o IW takich wypadkach zwrot różnicy 
cła może nastąpić na skutek podania petenta, zło
żonego IW przeciągu 30 dni od chwili przyznania ul
gi celnej wraz z deklar,acją celną (kwitem celnym) 
oraz z dowodami stwierdzającemi zgodnie z niniej
szem rozporządzeniem tożsamość towaru. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obawiązuje do dnia 10 paź
dziernika 1933 r. wląc,znie. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Pl"zemysłu i Handlu.: Zarzycki 

Minister RolnictWia i Reform Rolnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 

473. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 31 lipca 1933 r. 

w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. 

Na podstawie art. 6 i 17 ustawy z dnia 3 czerw-
. ca 1924 r. Q poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. 

P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony 
został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam ca następuje: 

§ 1. W .ordynacji pocztowej, ogłoszanej w za
łączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegra
fów z dnia 2'1 marca 1931 r . (Dz. U. R. P. Nr. 45, 
poz. 392) iWprowadza się następującą zmianę: 

§ 4 uzupełnia się na końcu trzema nowemi 
punktami, jako pkt. 6, 7 i 8 a brzmieniu następują-
cem: 

,,6) sprzedaż znaków stemplowych, 
7) sprzedaż losów Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej, 
8) sprzedaż wyrobów tytoniowych Polskiego 

Monopolu Tytoniawego". 

§ 2. Rozporządzenie niniej,sze wchodzi w ży
cIe z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: Kaliński 

474. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 10 sierpnia 1933 r. 

w sprawie przepisów budowlanych obowiązujących 
przy wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budo
wli dla celów technicznych w zakładach górniczych 

oraz kompetencji władz górniczych w tej mierze. 

Na podstawie art. 149 prawa górniczego, wyda
nego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 29 listop.ada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
poz. 654), zarządz.am co następuje: 

§ 1. Okręgowe Urzędy Górnicze są władzą 
budowlaną upoważnioną do wydawania zezwoleń na 
wznoszenie i na przebudowę budowli dla celów 
technicznych w zakładzie górniczym zarówna na ko
palni, jako też w zakładach pomocniczych i obrób
c'zych; władzą budowlaną II instancji są Wyższe 
Urzędy Górnicze. 

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

Minister Przemysłu i Handlu : Zarzycki 

475. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 lipca 1933 r. 

w sprawie wypowiedzenia przez Persję konwencji 
urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Pa

ryżu dnia 13 października 1919 r. 

Podaje się niniejs,zem do wiadomości, zgodnie 
z odnośnym komunikatem Rządu Francuskiego 
i z art. 43 konwencji urządzającej żeglugę powietrz
ną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 
1919 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 6, poz. 54). że 
Rząd Perski wypowióedział z dniem 20 kwietnia 
1933 r. powyższą konwencję. 

Minister Spraw Zagranioznych: Beck 


