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9) po art. 18 dodaje się art. 19 w brzmieniu: 
,,(1) Kto wykracza przeciw przepisom o 

obowiązku zatrzymywania w magazynach cu
krowni określonych ilości cukru, 

, podlega karze grzywny od 50 do 100 zło
tych od każdego rozpoczętego kwintala 
brakującego zapasu cukru. 
(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się, jeżeli 

brakujący zapas nie przekracza uby~ku, wolne
go od opodatkowapia w myśl przepisów o po
datku spożywczym od cukru. 

(3) Kto przekracza wyznaczone kontyn-
genty wywozowe cukru, , 

podlega karze grzywny od 50 do 100 zło
tych od każdego rozpoczętego kwintala cu
kru, wypuszczonego do obrotu pon~d kon
tyngent. 
(4) Kto sprzedaje .cukier po cenie wyższej 

od ustanowionej przepisami, 
podlega karze grzywny od 50 do 100-krot
nej różnicy ceny. 
(5) Kto narusza przepisy: 
a) o warunkach dysponowania ' przez cu

krownie cukrem, nie objętym kontyn
gentem wewnętrznym, 

h) o opłatach specjalnych, związanych 
z gospodarką cukrową, 

c) o zaliczaniu cukru surowego na pokry
cie kontyngentÓw i zapasów cukru oraz 
o przeliczaniu cukru surowego na cukier 
biały, 

d) o warunkach, jakim powinien odpowia
dać cukier, wprowadzony do obrotu 
oraz jego opakowanie, 

podlega karze grzywny od 100 do 50.000 
złotych. 
(6) Kto narusza inne przepisy o regulowaniu 

gospodarki cukrowej i buraczanej, 
podlega karze grzywny do 3.000 złotych. 
(7) Orzecznictwo w sprawach o przestęp

stwa, określone w ust. (1) - (5), należy do wła
ściwości sądów grodzkich, w sprawach zaś o 
przestępstwa, określone w ust. (6) - ' do wła,dz 
administracji ogólnej." j 

10) art. 20 otrzymuje brzmienie: 
"Uznaje się za wygasłe uprawnienia do 

udziału w kontyngentach wewnętrznych tych 
cukrowni, które nie były czynne w okresie 

, kampanijnym 1934/35 i tych, które do dnia 4 
. grudnia 1935 r. nie przystąpiły do produkcji cu
kru w okresie kampanijnym 1935/36."j 

11) art. 2,1 otrzymuje brzmienie: 
"Wykonanie dekretu niniejszego porucza 

się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w 
porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prz-e
mysłu i Handlu.". 

Art. 2. (1) Rozporządzenia i decyzje, prze
widziane w przepisach artykułów: 1 ust. (1), 
2 .ust. (2), 3 ust. (1) i (3), 4 ust. (1) i (2), 5 ust. 
(1), (3) i tS), 6 ust. (1), (4) i , (6),7 ust. U), 8 ust. 
(2), 14, 15 ust. (1) i (2), 17 ust. (1) i {3) oraz 18 
dekretu Prezydenta RzeczypospoHtej z dnia 
3 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 548), 
W)"daje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Mini
strem Prz€mysłu; i Handlu, a co do art. 17 ust. 
(3) również w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości. . 

(2) ' Rozporządzenia i decyzje, przewidziane 
w przepisach artykułów: 8 ust. (3), 11 i 12 de
kretu, powołanego w ust. (1), wydaje Minister 
Rolnictwa i Reforln Rolnych co do art. 8 ust. 
(3) lit. a) i art. 12 w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu, li co do art. 8 ust. (3) lit. a) i art. 12 
lit. b) również w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu. 

Art. 3. Upoważnia się Ministra Rolnictwa· 
i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ob
wieszczenia jednolitego tekstu dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 19315 r. 
o regulowaniu gospodarki cukrowej i buracza· 
nej (Dz. U. R. P. Nr 88,poz. 548) z uwzględnie-

, niem zmian, wynikających z przepisów, wyda
nych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu. 

Art. 4. Skreśla się w dekrecie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. Pra
wo karne skarbowe (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 
581) w części I, dziale I, wart. 1 pkt 19) oraz 
rozdział dwudziesty pierwszy "Naruszeme prze
pisów o re.gulowaniu gospodarki cukrowej i bu-

• " I raczane). . . 
Art. S.Wykonanie ustawy niniejszej poru

cza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu. , 

Art. 6. Ustawa niniejsza wlchodzi w życie 
z dniem 1 października 1938 r. 
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468 
' USTAWA: . 

z dnia 5 siel'lPnia 1938 r. 

O zmianie rozporządzenia Prezydenta RzeczYPQspolitej w sprawie uregulowania obrołu' zwie
rzętami gOSipodar,skimi i drobiem ora·z obrołuhurlowego mięsem. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze .. 
czypospolitej z dnia 27 października 1933 r . w 
sprawie uregulowania obrotu zwierzętami go
spodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego 
mięsem (Dz. U R. P. Nr 85, poz. 639) wprowa
dza się zmiany nastę'puj~ce: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,(1) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu po za·sięgnięciu opinii samorządówgospo

. darczych może w drodze rozporz~dzeń: ' 

. ; 
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a) zarządzić, że na obszarze poszczegól
, nych województw lub powiatów bądź gmin wiej
" skich i miejskich dokonywanie transakcji sprze
daży wszystkich lub niektórych zwierząt, wy
mienionych watt. 1 ust. (1) lit. a); może odby
wać się w zasadzie. tylko na targowiskach lub 
spędach, , ' 

b) ustalić rodzaje transakcyj 'sprzedaży 
zwolnionych od ograniczeń, wymienionych w 

' lit. a). 
(2) WI miejscowościach, w których odlby

wają się targi, dokonywanie tra~sakcyj sprze
daży zwierząt, wymienionych wart. 1 ust. (1) 
lit. a). poza targowiskiem jest zabronione w 
dniu tar,gu oraz w dniu poprzednim i następ-

·, nym. , ' 
(3) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu po wysłuchaniu opinii właściwych izb rolni
cz;ych ustali w drodze rozporządzenia warunki, 
jakim winny odpowiadać spędy.~·; 

, , 2) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,(1) Sprzedaż ·komisową zwierząt, wymie

nionych wart. 1 ust. (1), mogą dokonywać wy
łącznie komisanci koncesjonowani ora~ spół
dzielnie i organizacje rolnicze, uptawnione w 
myśl ust. (3) niniejszego artykułu. Te tylko oso
by i organizacje mogą oddawać zwierzęta do 
Ulboju w celu sprzedaży mięsa na rachunek zle i 

ceniodawcy. Komisantom konce.sjonowanym 
nie wolno do'konywać transakcyj na własny ra· 
chunek. 

(2) Sposób powoływania komisantów, wa
runki, jakim powinni odpowiadać, oraz ich pra
wa i obowiązki określi rozporządzenie Ministra 
Przemysłu i Handlu, wydane w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rol,nych n~j
później w ciągu sześciu miesięcy od dnia wej
ścia w życie ustawy niniejszej. 

(3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu 

\ z Mini'strem Przemysłu i Handlu, określi wa
runki, jakim powinny odpowiadać spółdzielnie 
i organizacje rolnicze, uprawnione do sprzeda
ży na rachunek własny i komisowy , zwierząt, 
wymienionych wart. 1 ust. fl). 

(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w ,porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu po zasięgnięciu opinii samorządów • gospo
darczych może zarz/tdzić w odniesieniu do po
szczególnych targowisk, że sprzedaż na tych 
targowiskach wszystkich lub niektórych gatun
ków zwierząt rzeźnych może być dokonywana 
wyłącznie przez producentów rolników oraz 
przez osoby, posiadające uprawnienia do pro
wadzenia komisowej sprzedaży. 

(5) Rozporządzenie to postanowi, iż odda
wać do uboju wszystkie lub niektóre gatunki 
zwierząt w celu sprzedaży mięsa na rachunek 
zleceniodawcy mogą tylko osoby i organizacje" 

~ , posiadające·uprawnienia do prowadzenia ko
misowej- Siprzedaży." j 

3) wart. 10 ust. (8) otrzymuj,eQrzmienie: 
,,(8) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

w porozumieniu ż Ministrem Przemysłu i Han-

dlu . może w tych miejscowościach, w którycn 
w myśl ust. (1) została wprowadzona rejestra
cja umów sprzedaży, nałożyć na rzeźnie publi
czne ohowiązek przyjmowania do uboju wyłą
cznie zwierząt rzeźnych, które stanowią wła-
sność producentów rolników lub są doprowa
dzone do uboju przez osoby, posiadające upraw
nienia do prowadzenia komisowej sprzedaży, 
albo zostały nabyte na targowiskach z zacho
waniem przepisów o rejestracji umów sprze-
daży."; , 

4) art. 11 otrzymuje brzmienie: 
,,(1) Minister Przemysłu i Handlu w poro

zumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Ról
nych może w drodze rozporządzeń wprowadzić 
na wszystkich lub niektórych targowiskach obo
wiązek rejestracji osób, handlujących zawodo
wo artykułami, wymienionymi wart. 1 ust. (1) 
oraz ustalić warunki, jakim powinny odpowia
dać te osoby i tryb rejestrowania. 

(2) Osoby niezarejestrowane nie mogą na 
wspomnianych targowiskach zajmować się za
wodowo handlem artykułami, wymienionymi w 
art. 1 uśt. (1)."; , 

5) art. 131 otrzymuje brzmienie: 
"Wykonanie rozporządzenia nini,ejszego 

porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych w porozumieniu z właściwymi mini
strami.". 

Art. 2. Rozporządzenia i zarządzenia, prze
wid'za.ane w przepisach artykułów: 4 ust. (0, 5 
ust. (1), (2) i (3), 7, 8 ust. (1) i (2), 10 usL (1), 
(3), (4), (6) i (7) oraz 14 ust. (1) ro'zpor:ządzenia 
Pre'zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 639), 
wydaje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w 
porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
oraz z innymi ministrami, wymienionymi w tych 
przepisach. 

Art. 3. Upoważnia się Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych do og!oszenia w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ob
wieszczenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. w sprawie uregulowania obro
tu zwierzęt'aIllli gospodarskimi i drobięm oraz 
obrotu hurtowegQ mięsem (Dz. U. R. P. Nr 85, 
poz. 639) z uwzględnieniem zmian, wynikajct: 
cych z przepisów, wydanych do dnia ogłosze
nia jednolite,go tekstu. 

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej, poru
cza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

, Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
w dwa miesiące P'o ogłoszeniu. 
l 
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