
Oplata pocztowa uiszczona ryczałtelll • 

Nt 3. Warszawa, Wtorek . 5 stycznia 1932 roku. . Rok XV • 

PRENUMERATA 

kwartaloa: 

OGtOSZENfA: 
CeDa za wiersz t mim. IZpalf~ 
redakcyjnej po telUcie 65 grolZ1+ 
Cena za wiersz 1 mim. upali, 

ogłoszeniowej 60 gr. 
w kraJu • • • • tS złotych: 
,a granic, ••• 20 złotych; 

Numer pojedyliny 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cytrowe 95 gr~ 
Ogłoszenia o za~ubi8nycb doku.! 

mentacn 1S grany za wyra:l. 
Każde o;!łoszenie oajnmiej 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogłoszei 
Wydawnictwo nie odpowiada~ 
Osobom i firmom prywatny~ 
kredytu ns ogloszenia i preo., 

KOAte pocztowe cllkow. 
. Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

• W Y C H O D Z l C O D Z I E N N I E Z W Y JĄ T K I E M N I E D Z I E L I S W I Ą T~ meratę Wydawnictwo nie . 
udziela. 

Op , 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. Tel. działu red. 644-05. Tel. dział'4 
handlowego 644-50. Tel. prenumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp. 625-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp" w soboty do godz. 12. . 

• ,.- Ę 

'TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c,h: 

Poz. 5. Rozporządzenie Rady Ministr6w z 
dnia 21 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmian 
statutu przedsiębiorstwa państwowego "Pań
stwowe Zakłady WodocIągowe na G6rnym 
Śląsku". 

Poz. 6, R<nporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 28 grudnia 1931 r. o utworzeniu urzę
du notarjusza we Włocławku w okręgu Sądu 
Okręgowego we Włocławku. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozpo
rządzenia Prezydenta Rzecznw8politej z dnia 20 
czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych. (Prze
druk z Dz. U. R. P. z dnia 15 grudnia 1931 r., 
Nr. 107, poz. 831). 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 
grudnia 1931 r. w sprawie zmiany numeracji nie
kt6rych urzęd6w skarbowych. ('Przedruk z Dz. 
U. R. P. z dnia 31 grudnia 1931 r., Nr. U3, 
poz. 887). 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 
grudnia 1931 r. w sprawie zwrotnych naczyń 1"0 
wyrobach monopolu spirytusowe~o. (Przedruk z 
Dz. U. R. P. z dnia 31 grudnia 1931 r., Nr. 113, 
poz. 888). 

. Sprostowanie. 
C .A li 

DZIAŁ URZĘDOWY, 
-:0:·----

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-:0:-

5. 

ROZPORZĄDZENIE RADY M'INISTROW 

z dnia. 21 grudni~a!931 r. 

O zatwierdzeniu zmian statutu · przedsiębiorstwa 
llaństwowego .. Państwowe Zakłady Wodocmgo-

we na Górnym Śląsku". 

Na pt)dstawie art. 2 Rozporządzenia Prezy
denta RzeczypospoJi.tei z dn'i.a 17 marca 1927 r. 
o wyclrielaniu z adminislracii państwowe,j przed
sięb !:orsłw państwowych przemysłowych, handlo
wych i ~órniczych, oraz o ich komercja:lizac,ji 
(Dz. U. R. P. Nr. 25, poz, 195) oraz rozporzą
&enia Rady Min;strów z dnia 5 liiPca 1928 r. o 
poddaniu przedsiębiorstwa pańistwowego "Pań
stwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Ślą
sku" przepilsorn powołanego Il'ozpo,rządzenia Pre
zydentaRzeczypospol'.jJtej z dnia 17 marca 1927 r. 
(Dz. U. R. P; Nr. 74, poz. 670) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 

Za.twierdza się nalStępujące ,zffil:lany s,ta~:tttu 
przedsiębiorsrtwa państwowego pod nazwą "Pań
stwowe Z3.'kłady Wodociągowe na Górnym Ślą
sku" (załącz'nj'k dIo rozpoTządzerua Rady Mini
st,rów z dntfia 5 lipca 1928 r. "Moniitor Polskf ' 
Nr. 180, poz. 393): 

1) w § 14 ustępi'e drugim lit. b) otrzymuje 
n'a.stępu·ją'ce brzmienie: 

"w stosunku do budynków mUTowanych 2%"; 
2) § 16 otrzymuje nasrtępujące brzmienie: 
"Fundusz ~nweiS,tyc)(:Ily bęwi€l t wOt'oZOn,y 

z sum, osiągn!iętych z zla!okrąglemia opłat za wodę 
do połówek, względnie do. całych groszy (§ 21), 
z sum uzys'kanych z operacj:i kredytowych na cele 
inwestycyjne, oraz z dotacyj otrzymywanych ze 
~karbu Państwa"; 

3) § 18 okzymuie następujące brzmienie: 
"Wi&Z.y'stk~e wydatk~z\~zane z prQlWlad~e

niem przeds;j ębiw-srtwa łącz,niie z wyda,tkami na in
wes1ycje, o ile te ostaitn~e nie będą pokryte po
życzką lub dotac~ą Skarbu Państwa (§ 23), po
krywać będzi.e plr'Ziedsiębioll'sitwo z własnrych do
chodów. i fundmzów. 

Wydatki na iiJ1!wes,tycje, wykonywane z fun
d:uszówwła.snych prz,edsięb.iiorstwa, nie mogą 
pnekr:aa:-ać 50% preliminowanego zysku brutt,o. 
YI dan.ym !fO>ku operacy,jnym; O ilebyzCl.Ś zasda 

po;łrze'ba przekroczenia tej granicy (50%), to na kach t chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. 
dokonarue takich wydatków rinwestycyjnych mus i Nr. 115, poz. 980) zarządzam, co następuje: 
być uzr->,kana zgoda Ministrów Robót Publicznych § 1. Przepis § 1 rozporządzenia Prezvdenta 
i Skarbu. Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. Q pie-

Zysk brutto ' pl-zedsię bio rstwa stanowić b~- częciach urzędowych (Dz. U. R. P. Nr, 65, 
dzie saldo powsta ł i! po potrąceniu z o,gólnych poz. 593) uzupełnia s i ę przez dodanie jako usteou 
wpływów eksploatac)~nych przedsiębrorstwa drugiego postanowienia o następującem brzmie
wszystkich w~- 1atków eksploatacyjnych i ha,ndIo- niu: 
wych"; "W wypadkach wyjątkowych. gdy wym~ 

4) w § 20 lit. d) o1r;qmuje następujące używaI?-ia .pieczę~i metal,owych może. stanowić 
brzmienie: utrudi:ueme w d~lałalnoścl władz, urzędow, zakła

• "oprccentowanie kapitałil z" ld adowego "';·WY,- . ~:t:>,~,~n'śtytotł':ł\t ?rze?siębiorst~ państw~wxch,
so<koścl 2 7~ w stosunk u roczn ym, przyczcm .opro- właścrwy m~~s·~e[ ;moze, zezwohć na 'WvrOb.l cza
cenŁowanill podlega kapitał zn:k!adowy po potrą- sowe ,uzywame pieczęcI urzędowych z mnego 
ceniu kapitału amort yzacyjn~~o";. m.aŁeqału" , .. . . . , 

5) w § 23 po ustępie drugim uodaJe się jako § 2 .. Wykonan1e. nlnle)sz~g? r?zporządze~a 
ustęp trzec,i nowy ustęp o następu:jącem brzmie- porucza Się PrezesowI Rady Mlnlstro~, wszystkllll 
niu: ministrom oraz Prezesowi NajwyższeJ Izby Kon-

"Koszt oprocen towania i amortyza~cj,i . poży- tr~li w~ właściwym każdemu z nich zakresi~ 
czek inwestycyjnych, zużytych na wykonanie in- dZlałallla. . ,'. .. 
westycyj o charakterze zastępczym, do kt6rych § 3 .. Rozporządz.c.l11e nlDleJs,Ze wchodZI w 7.y. 
zaticza się budowę wodociągu z Biał'eij Przemszy, cie z dniem ogłoszema. 
będzie pokrywany dotacljami Skarbu Państwa"; Prezydent .Rzeczypospolitej: 

6) w , § 23 dodaie ~,: ę nowy ustęp końcowy (_I I Mościcki. 
o następuJ~cem brzmI,emu: Prezes Rady Ministrów: 
. ."Dotacje Skarbu Państ~a, , udziel~ne~rzed- (_) A. Prystor. 

~ lębiOrst~wu na o~rocentowan~e L rumo>r.yzaclę po- Minister Spraw Wewnętrznych: 
zycze,k I ,~wes'! YCYJnyc':, o ktorych mowa w ustę- (_) Bronisław Pieracki . 
ple. trzeclO.l. ~ędą zaplsyW'an~ na .dob;ro, ;ra:chullku Minister Spraw Zagranicznych: 
pozyczeik l. me będą bezposred!L'o w.p1>:,wały ~ (_) Au~ust Zaleski. 
wzrostkapdału :za~ładowego., 'PrzedSlę~lor.stwa ; Minister Spraw Wojskowych: 

7) § 25 otrzymul~ następujące brzml,e~e: . r-l J. Pilsudski. 
"Cała 5uma wY,nakła. z opro~entowa:ua .kapl- Minister Skarbu: 

talu zakładoweg~ [§ ~O hL d) wmna byc przeka- (-l Jan Piłsudski. 
zywana SkarbOWI Pa?s.tw~~ , '.. . Minister Sprawiedliwości : : 

Sumę tę w cał'osct l~ ~ częSCl: "!oz~ Mmt- . _ l_l Czesław . MichałDwski. 
~terstwo ~karbu poz'Os,'tawlc . PI1"Zecli&lęh~shvu M.inister Wyznań Religijnvch 
Jako .dotacJę Skarbu Panstwa .. na fundusz ~nwe- i Oświecenia Publicznego: 
stycy~ny, lub na .poczet dot,~cil Skarbu .P.ans,t~a (_) J. Jędrzelewicz. 
11Ia op~ocentow~nle w cał?ścl.lub w CZęSCl pozy- Mini!lter Rolnictwa: 
c~e~ łnW es tycy)llych , za<;-ląg.nlętych ~rzez przed- (_) Leon J. Polczyński. 
su~b!orstwo na ,,:,ykonanr.e mwes'tycYIJ O> char a,k- Minister Przemysłu i ijancllu: 
terze za!stępczym . f_I Zarzycki 

§ 2. Minister Komunikacji: 
Rozporządzen.ie 

dniem ogłoszenia. · 
nmi'eisze wchodz.i w życie z . (-l Kiihn. 

Minister Robót Publicznych: 

Prezes Rady Ministrów: 
f-l A. Prysior. 

Minister Robót Publicznych: 
(-) Norwid Neullebauer. 

Minister Skarbu: 
(-) Jan Piłsudski. 

o 

6. 
ROZP' ORZĄDZEN!E 

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 28 g.rudnJa 1931 r. 

o utworzeniu urzędu notarjusza we Włocławku 
w okręgu Sądu Oltręgowego we Włocławku. 

. Na podsiawie art. 4 ustawy nołarjalnej z 1866 
roku, zarządzam, co. następuje; 

§1. 
TWQ;rzy się PL4ty urz·ąd: notarjusza przy 

wydziale Mpotecznym Sądu GrodzIklego we 
Włocławku z siedzibą notarjllslza we Włocławku. 

§ 2. 
Rozporządzenierunl'ejsze wchodzi ,w życie 

z dniem 1 marca 1932 r. 

Minister Sprawiedliwo8ci: 
(-) C. Michałowski. 

---:0:'---

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 2 grudnia 1931 r . 

w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pie

częciach urzędowych. 

. (-l Norwid Neugebauer. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

(-l Hubicki. 
Minister Reform Rolnych: 

(-l L. Kozłowski. 
Minister Poczt i Telegrafów: 

(-ł Boerner. 

(Dz. U. R. P. z dnia 15 grudnia 1931 r., 
Nr. 107, poz. 831) . 

---:0:---

ROZPORZĄDZENIE MmISTRA SKARBU 

z dnia 21 grudnia 1931 r. 

w sprawie zmiany numeracji niekt6rych urzędów 

skarbowych. 

Na zasadzie art. 4, 12 i 15 ustawy z dnia 3f 
lipca 1919 r. o tymcza~.owei crganizacii władz 
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, póz~ 
391) zarządzam, co następuje: · k 

§ 1. V urząd skarbowy w Łodzi otrzymuje 
numer koleiny I, a I urząd skarbowy w Lodzi 
otrzymuje numer V. 

§ 2. IX urząd skarbOwy w Warsz:lwie ohzy
muje numer ikolejny I,a I urząd skarbowy w War
szawie otrzymuje numer IX. 

§ 3, III Urząd Skarbowy w Wilnie otrzymuje 
numer koJejny I, a I urząd skarbowy w Wilnie 
otrzyrnuie numer III. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1932 r. 

Minister Skarbu: 
.(-l Jan Piłsudski. 

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej i dnia 13 grudnia 1927 r: . (Dz. U. R. P. z; dnia 31 grudnia 1931r. 

. Qgodłacn Oj barwach p'aństwowych oraz o ozna- _ Nr. 113, poz, 887). 


