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DEKRET POLSKlEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

, z dnia 20 listo~ada 1944 r. 

o zmianie dekretu o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej. 

Na podstawie uśtawy Krajowej Rady' Narodo
wej z ,dnia 15 sierpnia 1944 r, o tYmczasowym ' 
trybie wydawania dekretów Z, mócą ,ustawy (Dz. U. , 
R. P. Nr' 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia 

' Narodowegopostan'awia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Przepis art. 11 dekretu Polskiego Ko
n:J,itetu Wyzwolenia Narodowego z , dn.ia 25 paź

dziernika 1944 r. o zwalczaniu spekulacji i lichwy 
, wojennej (Dz. U. R. P. Nr 9, póz. 49) uzupełnia 

, się 'przez: 
./ 

1) dodanie w ustępie b) po słowach "VI art. ,3" -
słów "lub ceny nadmierne", 

2) zastąpienie w ustępie c) cyfry ,,100.000 zł." - ' 
., cyfrą ,,500.000' zł", 

3) dodani.e ,na końcu nowego ustępu w brzmie:" 
niu: "Orzeczenie karno-administracyjne jest 
natychmiast wykonalI?-e". ' 

, 'Art. 2. Wykonanie nip,iejszego dekretu porucza 
się Kierownikom Resortów: ' Sprawiedliwości i Ad
ministracji Publicznej. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem. 
ogłoszenia. 

, Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej : Bąlesław Bierut 

Przew~dniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: \ ' , 

Edward Osóblea-Morawski 
, \ 

Kierownik Resortu Sprawiedliwości: ' 
Jan Czechowski 

w /z Kiero~nik Resortu' Administracji Publicznej: 
Mgr Adam Ostrowsh 
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DĘKRET POLSKIEGO KOMITETU ~YZWO+ENIA NARODOWł!GO 

z dnia 20 listopada 19~4 r. 

O zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru. /' 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodo-I , 
wejz dnia ,115 sierpnia 1944 r. o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy '(Dz. U. . 3) 

rowe, pobiera się od , wagi ' 'brutto, 
. łącznie z papierem i sznurem", 

'R. P. Nr 1, poz. 3) - Pol~ki Komitet Wyzwolenia 
Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co nast~puje~ 

Art; 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pOSJi>olitej z dnia 13 września 1'927 r., oopodatko
waniu cukru (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 700) Wl:az 
,z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany 
następ~j ące,: 

l)w art} skreŚla ' się słowa "tudzież cukier 
sprowadzony z zagranicy i z Wolnego 
Miasta Gdaiiska", 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Podatek spożywczy wynosi: 
1) 300 zł. od 100 kg. wagi netto cukru 

przeznaczonego dla ludności cywil
nej w kraju, ' 

2) 200 zł. od 100 kg. wagi 'netto cukru 
przeznaczonego na eksport. 
Podatek spożYwczy od cukru w gło
wach, kostkąch i kawałkacH, 'opa
ko'w,:mego w drobne p'aczki papie-

) ' 

art. 5, ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 
"Cukier przeznaczony ' na, potrzeby
Wojska Polskiego i ,Armii Sp rzymie

: rzonych", 

4) uchyla się: 
a) wart. 5 ust. 1 pkt. 2) 

, ' b) att. 6 
c) wart. 8 ust. 2. 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Gospodarki Narodowej 
i Finansów. ' 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem. 
ogłoszenia z mocą obowiązując4 od dnia 22 paź

I dziernika 1944 r. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego 'Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: , , 

. Edward Osobka-Morawski 

Kierownik Resortu Gospodarki' 
Naroąowej i Fińansów: Jan Stefan Haneman 
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