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§ 11. (1) Osoby i firmy, które sprowadzają z za
granicy tłuszcze i oleje z zastosowaniem cła wskaza
nego w § 10 rozporządzenia niniejszego obowiąza
ne są: 

aj posiadać dowody nabycia znajdujących się 
u nich tłuszczów i olejów - skażonych, 

b) prowadzić kdęgi, wykazujące dokładnie 
przychód i rozchód tych tłuszczów i olejów. 

(2) Kontrolujące organa celne mają prawo 
wglądu do ksiąg przedsiębiorstwa i do fabrykacji. 

§ 12. Przy odprawie celnej tłuszczu kostnego 
_ stosuje się, za pozwoleniem Ministra Skarbu, cło 
przewidziane w uwadze do poz. 215 taryfy celnej 
przywozowej, pod warunkiem że tłuszcz ten nie bę
dzie użyty do innego celu niż wskazany w powołanej 
uwadze. 

§ 13. (l) Przedsiębiorstwa, sprowadzające 
tłuszcz kostny, przeznaczony do przerobu na oleinę 
i stearynę, z zastosowaniem stawki celnej, przewi
dzianej w uwadze do poz. 215 taryfy celnej przywo
zowej, obowiązane są: 

aj posiadać dowody nabycia znajdującego się u 
nich tłuszczu kostnego, 

b) prowadzić księgi, w których powinno być 
wykazane: 

l. ilość sprowadzanego tłuszczu kostnego, 

II. ilość uzyskanej z tego tłuszczu oleiny 
i stearyny, 

III. ilość uzyskanych produktów odpadko
wych. 

(2J Kontrolujące organa celne mają prawo 
wglądu do ksiąg przedsiębiorstwa i do fabrykacji. 

§ 14. Kto nie dochowa warunków, pod jakiemi 
do danego tłuszczu lub oleju zastosowano cło powo
łane w § 10 i 12 rozporządzenia niniejszego, podlega 
odpowiedzialności z ustawy karnej-skarbowej, nieza
leżnie od obowiązku uiszczenia różnicy pomiędzy na
leżnościami celnemi pobranemi a przypadającemi za 
odpowiedni tłuszcz lub olej - nie skażony lub też 
tłuszcz kostny, sprowadzony bez pozwolenia Mini-
stra Skarbu. . 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie następnego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

422. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 29 sierpnia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Re
form Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie 

rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych. 

Na podstawie art. 10 ustęp 1 ustawy z dnia 
26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku 
gruntowego (Dz. U. R. P . Nr. 27, poz. 203) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Dzień 1 września 1935 r . oznacza się jako 
termin rozpoczęcia prac następujących komisyj kla
syfikacyjnych: 

1) Głównej Komisji Klasyfikacyjnej przy Mini
sterstwie Skarbu w Warszawie, 

2) wojewódzkich komisyj klasyfikacyjnych w 
województwach białostockiem, krakowskiem, lwow
skiem, nowogródzkiem, poleskiem, pomorskiem, po
znańskiem, śląskiem, stanisławowskiem, tarnopol
skiem, wileńskiem i wołyńskiem, 

3) powiatowych komisyj klasyfikacyjnych we 
wszystkich powiatach w województwach nowogródz
kiem, poleskiem, śląskiem, stanisławowskie m, wileń
skiem i wołyńskiem, oraz powiatach Białystok, 
Bielsk Podlaski, Grodno, Sokółka i Wołkowysk w 
województwie białostockiem, w powiatach Biała, 
Bochnia, Brzesko, . Chrzanów, Dąbrowa, Jasło, Kra
ków, Mielec, Ropczyce, Tarnów i Wadowice w woje
wództwie krakowskiem, w powiatach Brzozów, Gró
dek Jagielloński, Jarosław, Krosno, Lubaczów, Mo
ściska, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rudki, Rawa 
Ruska, Sambor, Sanok, Sokal, Tarnobrzeg i Zółkiew 
w województwie lwowskiem, w powiatach Brodnica, 
Chełmno, Działdowo, Grudziądz, Lubawa, Sępolno, 
Tczew, Toruń , Tuchola, Wąbrzeźno, oraz w powiecie 
morskim w województwie pomorskiem, w powiatach 
Bydgoszcz, Chodzież, Gniezno, Inowrocław, Jarocin, 
Kępno, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Mo
gilno, Oborniki, Ostrów, Poznań, Rawicz, Śrem, Śro
da, Szamotuły, Wągrowiec, Września i Wyrzysk w 
województwie poznańskiem, oraz w powiatach Brze
żany, Czortków, Kamionka Strumiłowa, Podhajce, 
Przemyślany, Trembowla, Zaleszczyki i Zbaraż w wo
jewództwie tarnopolskiem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. , 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
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