Wszelkie inne zgłoszenia celem mv idocznienia
w rejestrze kartelowym danych, dotyczącycn kartelu, już wpisanego, podlegają opłacie stemplowej
w wysokości 20 zł.
Od zgłoszeń, wymienionych w §§ 1 i 2,
należy uiścić tytułem opłaty stemplowej prócz kwot,
przewidzianych w §§ 1 i 2, po 50 gr: za każdy załącz
nik oraz za każdy dalszy egzemplarz lub odpis zgło
szenia - według zasad, podanych war t. 145 ustawy
z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach 8templowych (Dz.
U, R p, z 1935 r, Nr 64, poz, 404),

§ 3.

Do opłat sfe.m plowych, przewidzianych
w §§ .1-3, s!' ,snje się ustęp ostatni artykułu 140,
art. 143, 150, 151, 152 (z wyjątkiem ustępu pierwszego) oraz art. 153 ustawy o opłatach stemplowych tudzież §§ 175, 176, 180 i 182 rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 10 października 1932 L, zawierającego
przepisy wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 842) - mianowicie
§ 180 ze zmianą, wynikającą z art. 13 ust. (2) ustawy
z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach parlstwowych i innych daninach publicznych oraz w składkach i opłatach na
rzecz prawnopublicznych instytucji
ubezpieczeń
(Dz. U, R P. z 1936 r, Nr 8, poz. 88).

§ 4.

Do wyciągów z rejestru kartelowego, poświadczonych przez Miniskrstwo Przemysłu i Handlu, a wydawanych na prośbę interesowanych, nie
stosuje się artykułu 157 ustawy o opłatach stemplowych. Wyciąg taki podlega opłacie stemplowej w
kwocie 10 zł, bez względu na ilość sEronic. Do tej
opłaty stosuje się dwa ostatnie ustępy art. 154 oraz
art. 161 ustawy o opłatach stemplowych tudzież
ustęp pierwszy § 188 rozporządzenia z dnia 10 paź
dziernika 1932 r" powołanego w § 4.
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§ 5.

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Będzie stosowane do zgło
szeń (§§ 1-4), które wpłyną począwszy od dnia
wejścia rozporządzenia niniejszego w życie oraz do
wyciągów z rejestru (§ 5), które zostaną od tegoż
dnia wydane.
Minister Skarbu: E. Kwiatkow~ki

562.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 14 października 1936 r.
W sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzi.

bie Państwowych Zakładów Inżynierii
w Warszawie.
Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenpaździernika 1933 r,
o prawie celnym (Dz, U. R P. Nr 84, poz. 610), zarządzam co następuje:

b Rzeczypospolitej z dnia 27

§ 1. W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł
w Warszawie tworzy się w siedzibie Państwowych
Zakładów Inżynierii w Warszawie podurząd celny

pod nazwą: "Podurząd Celny - Państwowe Zakłady
Inżynierii" .
Urzędem macierzystym tego podurzędu jest
Urząd Celny w Warszawie.

§ 2. Do zakresu dziCJ.łania podurzędu najeży
odprawa w przywozie i w ywozie wszystkich to,'rarów, stanowiących surowce, półfabrykaty i got~we
wyroby, przeznaczone do przerobu i zużycia w Pań
stwo"rych Zakładach Inżynierii.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

563.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 14
O

MINISTRA SKARBU

października

1936 r.

utworzeniu w Białymstoku urzędu celnego kolo. ..
jowego.

Na podstawie art. 8 rozporząnz eni a Prezydenta Rzeczypospolitej ~ dnia 27 października 1933 r.
o prawic celnym (Dz, U, R. P. Nr 84, poz. 610), zarządzam co następuje:

§ l.W .okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł
w Warszawie tworzy się na stacji kolejo'w cjw
Białymstoku Urząd Celny w Białymstoku.
§ 2. Utworzonemu w myśl § 1 urzędo'wi celnemu nadaje się uprawnienia urzędów celnych pierwszej klasy.
Godziny urzędowe usbla się od 8 do 15.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży·
cie z dniem 1 listopada 1936 r.
Minister Ska1'ł>u: E. Kwiatkowski

564.
ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAWIEDL1WOśCI
z dnia 22 października 1936 r,

w sprawie stanowisk notarius'z y w

Płoc,ku

i

Mławie.

Na pOldstaw,i e art. 2 iI 149 prawa >O not.ariacie
(Dz. U, R. p, IZ 1933 r. Nr 84, pOlZ, 609) zarz,\!dza,m cO'
następuje:

§ 1. Us't ala się 3 slan:owisika lI1'o tariuszów przy
wydziale h1IPoteczln ym, utW.O'liZ,onym prz:y wydziale
z~miejscowym płockiego sądu okręgowego w Mła
WIe,

§ 2. ZwiJja się jedno stanowiskO' no,tariusza
przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego
w 'Błodm i 2 s'taIltowis,ka llIo'tarius'z ów pr,z y wydziale
hijpotecznym S,\!du Grodlz.kiego w Mławie.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 listopada 1936 r.
Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski

