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684 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 grudnia 1938 r. 
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania 
od zamknięcia celnego niektórych skhldów , celnych! przeznaczonych do przechowywania 

pe~nego rodzaju towarów. . 

Na podstawie art. 62 ust. 7 i 135 rozporzą· osobno nie wymienionych, nasion i owoców 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia oleistych, oprócz osobno w taryfie wymienio-
27 paździer,nika 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. nych, kopry, ryżu surowego, słodu, kalafonii, 
R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam co następuje: drobiu bitego, śledzi solonych przywożonych w 

§ '1. Paragraf 1 rozporządzenia Ministra opakowaniu becz~owym, jaj, mas!a, blo~ów 
Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie pIaskowych, kost~I brukow~J, blokow gramto
zwalniania od zamknięcia celnego niektórych wych, rud wszelkIe g? ro~zaJu, .~ntracy~~, smo· 
składów celnych, przeznaczonych do przecho- ły, asf.altu, tłuszc~ow 1. oleJow ro~llDnych, 
wywania pewnego rodzaju towarów (Dz. U. ~!uszczow z 'Y'szelkI~h ZWIerząt !D0rskIc~, ole,. 
R: P. Nr 11, poz. 58) zmieniony rozporządze- l.oW ~ ,,:sze~klch z":lerząt morskIch, mąkI s~a. 
mem z dnia 27 października 1937 r. (Dz. U. R. P. zonej, ~~tow skazonych, otrą~, ~a~~chow, 
Nr 80, poz. 578) otrzymuje brzmienie następu. wysłodkow buraczanych wszelkIch, zuzh Tho· 
jące: masa, drewna, beczek próżnych, skrzyń próż· 

,,§ 1. Od zamknięcia celnego mogą być zwal- n~ch: łomu. żeliwnego i żelaznego. oraz p!zed
niane poszczególne składy celne przeznaczone m!oto~, ktore ze wzgl~du na rodzaj, wagę. l roz
do przechowywania pszenicy, żyta, jęczmienia, mIar me mogą by,~ umIeszczone W zamkmętych 
owsa, gryki, tatarki, prosa, kukurydzy, końskie. ' składach celnych . 
~o zęba, zbóż osobno nie wymienionych, gro- § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
chu, fasoli, bobu jadalnego, soczewicy, łubinu, życie z dniem. ogłoszenia. 
wyki, peluszki, seradeli, bobiku, strączkowych Minister Skarbu: E. KwiatkQwski 

685 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 21 grudlnia 1938 r. 
O wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi. 

Na pod!stawiea'l"t. 2 i art. 3 us.tawy, z dnia 
31 maj,a 1921 r. o nadlzOtf'ze nad kotłami paro
wymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz.. 303) w brzmieniu 
uSltawy z d!nia 6 grudnia 1921 r. (Dz.. U. R. P. 
Nr 108, pOIZ. 786) zarządzam 00 następuje: 

§ 1. Nadz,ór na.>d Wlszystkimi kotłami tak 
rządowymi jak i prywatnymi, z wyjątkiem ko
tłów podlegających nad/zorowi Mioas,tra Komu
nikac.ii i Ministra Sp,raw Woiskowych O<raz ko· 
tłów wymienionych w § 1 I'IoJZalorządzenia Mini
stra . Przemysłu i Hanclllu z dnia 13 lutego 
1924 r. w przedlmiooie wytkonywania diozoru ko
tłów parowych na statk.ach oraz w UTządze· 
oaa'ch portowych (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 173), 
sprawują właściwe władize przemysłowe woje
wódzkie (II instancji). 

§ 2. Bezpośredni dozór nad wszystkimi 
'kotłami, p'odidlan-yrni w myśl § 1 nadzorowi wła&i 
przemysł,owych wojewódizkich, zleca się: 

1) StowarzyszeniU) Dozoru Kotłów w War· 
szawie na obs!Z,arze: 

m. st. Warszawy oraz województw biało
stockiego, kieleckiego, krakowskiego, luJbel
skiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, 
poleskiego, sltaJIl~sławO'Wskiego, tamopolskiego, 
wołyńskiego, wileńskiego i warszawskiego 
z wyłączeniem powiatu działdowskie'goj 

powi:!tów lipnowSlkiego, nieszawskiego, ry· 
pińskiego i wł,ocł.awskiego województwa pomo'r~ 
Slkiegoj 

powiatów kaliSlkiego, kolskiego, konińskie
go i tureckiego województwa poznańskiego; 

powiatów biel'Skieg'Oo, bie1s'kiego miejskiego 
i wschodniej częśd powiatu cieSJZyńskiego wo
jewództwa śląskiego. \ 

2) Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Pozna· 
niu na obszarze: . 

wojewód!z.Łwa poznański.ego z wyłączeniem 
powiatów kaliskiego, kolskiego, konińskiego 
i tureckiego; \ 

wojewód1z,twa pomorg,kiego z wyłączeniem 
powiatów lipnowskiego, nieszawskiego, rypiń· 
skiego i włcx:.ławslkiego· 

powiatu dlziałd~iego województwa wal'· 
szawskiego. , 

3) Stowarzyszeniu DOlzoru Kotłów tParo· 
wych w Katowicach na obszarze: 

wojewódlztwa śląskiego z wyłączeniem po-
wiatów bielskiego, bielskiego miejskiego 
i wschodniej części powiatu cieszyńskiego. 

§ 3. RozporządZ,enie niniei:sze wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 1939 r. , 

Jednocześnie tracą moc obowiązującą roz· 
porządzenia Ministra Przemysłu i Handlu: z dnia 
10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru 
oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami paro· 
wymi (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 579) oraz z dnia 
25 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany, tego roz· 
porządzenia (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 42). 
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 




