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stwowego Funduszu DrogowegOo (Dz. U. R. P. Nr 54, 
poz. 392). 

§ 3. WykOonanie rOozPOorządzenia niniejszego 
porucza się MinistrOom: KOomunikac1i i Skarbu w po
rOozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i 'in
nymi interesowanymi ministrami. 

§ 4. ROozporządzenie niniejsze wchOodzi w ży
cie z dniem 1 grudnia 1936 r. 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: U/rych 

620. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDLIWO

śCI ORAZ MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 21 paźdzliernika 1936 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, 
Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu 

i Handlu o zmianie okręgu Sądu Pracy w Lodzi. 

Na podstawie art. 4 § 1 i § 3 prawa o sądach 
pI1rucy z dnia 24 paździ!ernrka 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 95, poz. 854) zarządza się co następuje: 

§ 1. Okrąg Sądu Pracy w Łodzi, ustanowione
go rOozporządzeniem Ministra SprawiedliwOości oralZ 
Ministra P!l"<lJcy i Op~eki Spolecznej w porozumieniu 
z Ministrami: Spr,aw Wewnętrzny:ch, Skarbu, Rol
nictwa ora,z Przemysłu i Handlu z clniIa 5 g'l"Udn~a 
1928 r. o ustanowieniu Sądu Pracy w Łodzi (Dz. U. 
R. P. Nr 98, poz. 875), powięks,z.a S[·ę prze'z włączeme 
do niego okręgu Sądu Grodzkiego w Pabianic:a:ch. 

§ 2. Rozpo,rządzenie niniejsze wchOodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1937 ,r. . 

Minister Sp.rawiedliwOści: W. Grabowski 
Mini&teł' Opieki SpołeoCZlle,j: 

M arian Zyndram-Kościalkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 paidziernika 1936 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na 
jądra pestek egzotycznej odmiany moreli tzw. ghejsi. 

Na podstawie art. 23 usL 1 lit. a) rOozporządze· 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer· 
nika 1933 r. Q prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 610) zarządza się coo następuje: 

§ 1. Przy przywozie niżej wymienionego to
waru pobiera się cło zniżone, którego wysokość w 

stosunku procentowym do cła normalnego (autOono
micznego) zawartego w kolumnie II taryfy celnej 
przywozowej, w brzmieniu każdocześnie obowiązu
jącym, określa się, jak następuje: 

'Poz. tar. cel· 
nej przywo

zowej 
Nazwa towaru 

Cło zniżone w % % 
cła normalnego 
(autonomicznego) 
zawarteQo w ko
lumnie 'II taryfy 
celnej przywoz. 

z 73 Jądra pestek egzotycznej 
odmiany moreli, tzw. ghejsi 
-za pozwoleniem Ministra 
Skarbu. 25 

§ 2. 1) Gdy przed wydaniem do wolnego ob
rotu towaru wymienionegOo w § 1 strona nie złoftyła 
podania o udzielenie jej pozwolenia na zastosowanie 
cła zniżonego, Minister Skarbu mOŻe dodałkowo wy
dll:ć takie pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy po
ml~dzy należnościami celnymi pobranymi a przypa
da1ącymi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, Je
żeli: 

a) przed wydaniem towaru do wolnegOo Oobrotu 
została usŁalona na wniosek strony tożsa
mość towaru w sposób Ookreślony przepisami 
wykonawczymi do prawa celnego; 

hl strOona złożyła w ciągu 30 dni Ood daty uisz
czenia, zakredytowania lub odroczenia na
leżności celnych podanie o zastOosOowanie do 
odprawiOonego towaru cła zniżonego. 

2) W przypadkach, gdy przed podjęciem do 
wolnegOo obrotu tOowaru, wymienionego w § 1, strona 
złożyła podanie Q udzielenie jej po,zwolenia na zasto
sowanie cła zniżonegOo, lecz pOodjęła towar dOo wolnego 
obrotu przed otrzymaniem takiego pOozwolenia, "Mini
ster Skarbu może zarządzić zwrOot różnicy pOomiędzy 
należnościami celnymi pobranymi a przypadającymi 
na zasa~ie rozp~rządzenia niniejszego, jeżeli p,rzy 
zachowamu przepisu pkt a) ust. 1 paragrafu niniej
s~~g? stron~ złOożyła ?odanie o zwrOot wspomnianej 
rozmcy w C1ągU 30 dm Ood daty pisma, którym Mini
ste~stwo Skarbu zawiadomiło ją o wydaniu pozwo
lema. 

3) Jeżeli strona wniosła zażalenie w spr~wie 
zastosowania taryfy celnej lub przepisów celnych, 
bieg 30 dniowych terminów określonych w ust. 1 i 2 
paragrafu niniejszego, rozpoczyna się Ood daty dorę
czenia stronie orzeczenia ostatecznego w administra
cyjnym toku instancji. 

4} Podania wymienione w ustępie 1 i 2 paragra
fu mniejszego strona powinna złożyć dOołączając kwit 
celny w urzędzie celnym., który dokonał odprawy. 
Urząd celny prześle otrzymane podanie do decyzji 
Ministerstwa Skarbu wraz ze sprawOozdaniem i do
wodami stwierdzającymi tożsamość tOowaru. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cfie trzeciegOo dnia po Oogłoszeniu i obowiązuje do dnia 
31 grudnia 1936 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 


