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14 paźd z i e rnika 1937 r. , dot yczącego tary[il'i:\cj i Art 3" lL ~ <:\ \;vo rnn; cJ~z <.\ wchodzi w ży cie 
biegacz,y do ma szy n prz {,: d l ~dlJ iGz y !.'h. I. d ni e,, : n!J: ' ·;J:,-:: : i~;. 

Art. 2. Wylwn alli c ustawy 1l1 1l ICjS /;(' j po
rucza s i(,: Ministrow i Sp raw Zag'- ':lll i c;ć n y, ' h. wy 
konanie zaś p us Lctlwwieti powyj:sl. ć: go P()l' OZ 'l 

mienia - Mini strom Ska rbu oraz Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

1) ~~ \:?zYl12 !.~, t l~. ; ;~ccz ·JlP G~p()li Lej: J. lY.7ościcizi 

P rcz<::s P ,dy IVi inis trów: Sławoj Składkowski 
iV1~j.1 !S LCr S pray; Za ,gran icznycb : BecIł 

Minister Ska rbu: E. Kwiatkowski 
Ministe r Przemysłu i Hand lu: Antoni Roman 
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U S T· A W A 

z dnia 16 marca 1938 r. 

'Vi sprawie zatwierdzenia układu z dnia 29 kwi.elnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską 
a Wolnym Miastem Gdallskiem o ubezpieczeniu społecznym. 

Art. 1. Zatwierdza si~ układ m i ędzy Rze
cząpospolitą Polską a Wolnym M.iastem Gdań
skiem o ubezpiecz(;niu spol'ecznym, podp isany 
w .Warszawie dnia 29 kwietnia 1937 1'. wraz 
z protokołem końcowym . 

Art. 2. Wykonanie ustawy nIl11eJSZCj l po
stanowień układu wraz z nrotokołem ko rico
wym porucza się Ministrow t Opieki Społecznej 
.wraz z innymi wła ściwymi ministrami. 

Art 3. Ustawa nie ie jsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

P rezydent Rzeczypospolitej: l. 'Mościcki 

Prezes Rą;dy M i:nistrów: Sławoj Skladkowski 

Mini.ster Opieki Spo łe czne; : 
iVI arian Z y nd ram-Kościał kowski 

136 
USTAWA 

z dnia 16 marca 1938 r . 

o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. 

Art. 1. :W: art. 3 ustawy z dnia 22 paź 
dziernika 1931 r. o opodatkowaniu piwa (D z. 
U. R. P. Nr 99, poz. 762) wprowadza się zmiany 
następujące: 

1) dodaje się nowy u st . (3) o brzmieniu: 
,,(3) Minister Skarbu może zniża ć w drodze 

rozporządzeń stawki podatk u, określone w ust. 
(1) i (2)."; 

2) dotychczasowe ust. l3) i l4) otrzymują 
kolejną numerację (4) i (5) . 

Art. 2. \'(ly konanie ustawy niniejszej po
rucza się M.inistrowi Skarbu. 

Ad, 3. Usla·w·a ninie jsza wchodzi w życie 
1 • ~ l • 

Z ome m oglOsZenIa. 

Prezydent R zeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rad y Ministró'N: Sławoj Skladkowski 
Minister Skarbu: E. Kwia tkowski 
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USTAWA: 

z dnia 16 marca 1938 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rol
nych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy R olnej. 

Art. 1. Art. 16 ust. (3) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 24 paździer 
nika 19341'. o obniżeniu za dłużenia gospodarstw 

rolnych z tytułu należności Funduszu Obroto
wego Reformy R olnej (Dz. U. R. P. Nr . 94, 
poz. 842) otrzymuje brzmienie następujące: 



Str. 209 Dziennik Ustaw Nr 18 -.------- Poz. 137, 138 i 139 

,,(3) Uprawnienia, przewidzia ne w ust. (l) 
i (2), służą Ministrowi H.olniciw a i Hdonn H. o i
nych w granicach ~umy 30 lnil ionó w :dotyc h." 

Art. 2. Wykonanie ustawy nini<::j:izcj po
rucza się Ministrowi Rolnictwa i R(~ f()rm Rol
nych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z d niem O !~t \) sz cnj<J . 

I' rcl.y d <2>1c Ezccz'YP' lspolitcj: l. Mościcki 
Prezes Rady Mini,;Łrów: Slawoj Składkowski 
Miilisl·~ ( Ro.lnidwa i Reform Rolnych: 

. J. Poniatowski 
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 7 marca 1938 1. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społeczn ej w sprawie gazowania napojów. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dn ia 18 mar
ca 1935 r. o opodatko waniu kwa su węglowego 
(Dz. U. R. P. Nr 23, po z. 151) za rząd zam co na
stępuje: 

§ 1. Zabrania się używania przy wyr,obie 

napojów Razowanych innego l{wasu węglowego 
niż skroplony z butli stalowych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
ży cie z dni em 1 maja 1938 r. 

.Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 marca 1938 r. 

wydane w porozumieniu z Minis h"ami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych 
w sprawie częściowej zmi.any rozporządzenia z dnia 6 października 1937 r. o obniżeniu cel wy
wozowych na niektóre artyku ły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego 

rolnictwa. 

Na podstawie a'rt. 13 u;sL 5 i i i. bl rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 r. {} prawie celnym (Dz. U. 
R. P. Nr 84, poz. 610) oraz § 3 ust. 2 umowy 
między RzecząpospoJitą Polską a W olnym Mia
stem Gdańskiem o zastosowaniu ceł wywozo
wych, podpisanej w Gdańsku dnia 12 sierpnia 
1925 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 14, poz. i23J, 
a zatwierdzonej rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 f. {Dz. 

U. R. P. Nr lO, poz. 81), zarządzam co nastę
pUJe: 

§; L Ustaloną w § 1 rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 6 października 1937 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 74, poz. 543) listę kontyngentów 
wytworów gdailskic go przemysłu, gdańskich 
ręlwd'zieł oraz gdańskiego rolnictwa uzupełnia 
się przez dodanie wy mienionych niże j towarów, 
przy czym okreslonc kontyngenty obowiązują 
od. dnia 1 lipca 1937 r. do dnia 31 marca 1938 r. 

Poz. tar. celnej 
wywozowej 

(Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr 96. 

poz. 873) 
Nazwa towaru 

Kontyngent 
za czas od 
l.VII.1937 r. 

do 31.111. 
1938 r. 

Ulgowa 
stawka 
celna 

w brzmieniu 
obowiązującym 

31 b p. 2. 

31 C 

31 d 

43 

Grzyby jadalne: solone , marynowane-we wszelkim opakowa
niu - z bezpośrednim opakowaniem. 

Konserwy rybne w hermetycznym opakowaniu - z bezpo
średnim opakowaniem 

Ogórki, z wyjątkiem świeżych, we wszelkim opakowaniu-
z bezpośrednim opakowaniem . 

Szmaty, skrawki tkanin, materii i wyrobów dzianych 

48 ton 

21 ton 

150 ton 
135 ton 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogło szenia. Minister Skarbu: E: Kwiatkowski 

bez cła 

fi ,. 

,. " 
ff ,. 




