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TREśC 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. 118. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 
30 marca 1934 r. w sprawie ustalenia cen za przyj-

mowane zwrotne butelki po wyrobach Państwo

wego Monopolu Spirytusowego, prowizji dla sprze-

dawców za skup tych butelek oraz warunków, 
którym mają odpowiadać skup.owane butelki. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 

marca 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbo

wych. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 31 marca 
1934 roku Nr. 28, poz. 229). 

Ustawa z dnia 9 marca 1934 r. o ustalaniu 
granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie 

ustroju rolnego. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 
28 marca 1934 roku, Nr. 26, poz. 199). 
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Zarządzenia Władz Naczelnych. 
...-000-

't 18. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 marca 1934 r. 

w sprawie ustalenia cen za przyjmowane zwrotne 
butelki po wyrobach Państwowego Monopolu Spi
rytuso.wego, prowizji dla sprzedawców za skup 
tych butelek oraz warunków, którym mają odp,o-

wiadać skupowane butelki. 

tów zwrotnych butelek po wyrobach Państwowe
go Monopolu Spirytusowe~o, wypłacaniem kon
sumentom za te butelki cen określonych w § 1 
i dostarczaniem tych butelek do punktu odbior
czego, wskazanego prze'z Państwowy Monopol 
Spirytusowy, ustala się, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. (3), w wysokości 30% 
(trzydzieści procent) od cen, określonych w § 1. 

{2) O ile Państwowy Monopol Spirytusowy 
nie wskaże inne~o punktu odbiorczego, za punkt 
odbiorczy uważa się magazyn tej hurtowni wyro
bów Państwowego Monopolu Spirytusowe~o, w 
której deta-liczny sprzedawca napojów alkoholo
wych zaopatruje się w wyroby monopolowe. 

(3) O ile hurtow11Iia, w której detaliczny spr,ze
dawcGl. napojów alk,oholowych zaopatmje się w 
wyroby monopolowe, sama dostarcza mu te wyro
by do miejlsca sprzedaży (sklepu d!eltaHSlty) , za 
punkt odbioru uważany będzie sklep detalisty, 
przyczem w tym przYlJ>adku prowiz.ja detalisty za 
czynności, o których mowa w ust. (1), wynosić 
będzie 15 % (piętnaście procent) od cen, okre
ślonych w § 1. 

(4) Oprócz tej prowizji przedsiębiorcy deta
liczne:1 sprzedaży napojów alkohoUowych otrzy
mywać będą jedynie zwrot cen (§ 1) za butelki, 
odldawane dla Państwowego Monopolu Spirytuso
wel!o w punktach odlbi.orczych, a odpowiadające 
warunkom § 3. 

ustawy z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, 
poz. 177) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z dniem 5 kwietnia 1934 r. wypuszcza 
się bilety skarbowe z trzy i sześciomiesięcznemi 
terminami płatności w odcinkach po 100, 500, 
1.000, 10.000 i 50.000 zł oraz bilety skarbowe z 
trzytygodniowemi, piędoty~odniowemi i trzymie
sięcznemi terminami płatności w odcinkach po 
1.000.000 i 5.000.000 franków francuskich. 

Obiel! biletów skarbowych, wypusz,czanych 
we frankach francuskich, nie może przekroczyć 
rówDlowartości 20.000.000 złotych. 

§ 2. Wysokość opr,ocentowania biletów skar
bowych ustalana będzie w d.rodze obwieszczeń 
Ministra Skarbu, ol!łaszanych w "Monitorze Pol
skim". Wysokość oprocentowania biletów skar
bowych, opiewających na franki francuskie, usta
lać będzie każdorazowo Minister Skarbu przy po-
szczególnych tll"an:zakcjach sprzedaży tych biletów 
przez Bank Polski. 

Odsetki będą pła'tne z~óry przez potrącanie 
od warto'ści' imiennej biletów. 

§ 3. Sprzedaż biletów ska'rbowych odbywać 
się będzie w oddziałach Banku Polskiego. 

§ 4. Bilety skarbowe, opiewające na złote, 
wykupywane będą bez żadnych o~raniczeń i po
trąceń w okresie 6 miesięcy od daty płatności \'ol 

oddziałach Banku Polskiego or,az innych upoważ-
nrollyctl-d'(f t~g(j -instyhićjach;"'''' P<)' upły'wte - te:1to---'_~-

§ 3. I okresu, do czasu przedawnienia, bilety skarbowe 
. wykupywane będą wyłącznie przez Kasę I-~") 

(1) Warunki, którym oopowiadać mają sku-I Urzędu Skarbowel!o w Warszawie. 
powane d[a Państwowego Monopolu Spirytuso- Bilety skar.bowe opiewające na franki fran •. 
wel!o zwrotne bute'lki, określa się, jak następuje: ~uskie, wykupywane 'bę.dą bez żadny~h ~~raniczcń 

a) bute:1ki te powinny posiadać oznaki cha- 1 potrącen, az do czasu Ich przedawmerua, wyłą::z
rakteryzujące ich pochodzenie monopolo- nie przez Bank. Polski w Warszawie lub. Bank 
we, a mianowicie: kształt (przy butelkach Francusko-P.olskl (Banque Fr,anco - Polonalse) w 
o pojemności l, 0,5 i 0,25 litra obrączkę Paryżu. 
wypukłą na dnie) oraz etykietę lub jej § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
część z nieuszkodzonym stemplem Pań- cie z dniem ol!łoszenia. 
stwowei \X'ytwórni Wódek, zamies'zczo
nym od st'rony wewnętrznej, a zawierają· 
cym datę nalewu i numer P,aństwowej Wy
twórni Wódek; pr:<;yczem butelki powin
ny być zaopatrzone w datę nalewu nie 
wcześniejszą, niż 1 kwietnia 1934 r.; 

h) nIe mo~ą mieć pęknięć, plam, szczerb lub 
jakichkolwiek innych częściowych uszko
dzeń; 

Minister Skarbu: 
(-) Wł, Zawadzki. 

(Dz. U. R. P. z dlnia 31 marca 1934 róku Nr. 28, 
poz. 229). 

Na podstawie § 314 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w spra- c) nie mogą .być zanieczyszczone zwłas~cza 
wie wyko'IlJania rozporządzenia Prezydenta Rze- piaskiem, pleśnią, ziemią i t. p. lub jakie-
czypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu mikolwiek płynami, jak naprzykład: mle-
spirytusowym, opoda,tkowaniu kwasu octowego ko, naHa, terpentyna, denaturat i t. d.; 
i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych 'ci) nie mOl!ą być bute1kami zwrotnemi po d1e-
(Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 746) w brzmieniu roz-I naturacie. 
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia ) B lk' . d . d . . 
1933 (D U R. P z 1934 N ' 3 12) _ (2 u!e 1, mea :powla a.łące p~wyzszym. w~-

d r. z. . t". r. r. ,poz. za runkom, me podile~ałą obOWIązkOWI skupu 1 Ole 
rzą zam, co nas ępUle: będą przyjmowane przez Państwowy MOOIOpol 

§ 
SpliryŁusowy. 

1. 

Ceny, które mają być wypłacane przez deta
licznych sprzedawców napojów alkoholowy<:h 
konsumentom za przyjmowane zwrotne butelki 
po wyrobach Państwowe~o Monopolu Spirytuso
wego, ustala się, jak następuje: 

za każdą zwróconą butelkę Q pojemności 
1 łitra - 7 (siedem) ~roszy, 

za każdą zwróconą butelkę o pojemności 
<>,5 litra - 4 (cztery) grosze, 

za każdą zwróconą .butelkę o pojemności 
0,25 Ht'ra - 3 (trzy) l!rosze, 

za każdą zwróconą butelkę o pojemności 
0,1 litra - 2 (-dwa) ~ros:ze. 

§ 2. 

(1) Prowizję, którą o'trzymywać będą deta
liczni sprzedawcy napojów alkoholowych za czyn
ności, związane z przyjmowaniem od konsumen-

Zarządzenie niniej'Sz.e wchodzi w tycie z 
dniem ogł'oszenia. 

Mini.ster Skarbu: 

(-) WI. Zawadzki. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z d'nia 27 marca 1934 r. 

o wypuszczeniu biletów skarbowych. 

Na podstawie art. l, 6 i 7 ustawy z dnia 
24 marca 1933 r. o wy\puszczeniu biletów skarbo
wych '(Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 172) w brzmieniu 

Na mocy' art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 9 marca 1934 r. 

o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy 
przebudowie ustroju ro.mego. 

Art. 1. (1) Ustalanie granic nieruchomości 
ziemskich przy przebudowie ustroju rolneRo na
stępuje przez: 

1) wznawianie granic na podstawie istnieją
cych dowodów pomiarowych i starych znaków 
granicznych, lub 

2) rozgraniczanie nieruchomości na podstawie 
zl!odnych oświadczeń obu S'tron lub na podstawie 
oświadczenia jiednej ze sf'ron, jeżeli d'ruga strona 
oświadczenia nie złoży. . 

(2) Czynności związane z ustalaniem granic 
wykonywają mierniczowie, prowadzący prace po
miarowe przy przebudowie ustroju mIneRo. 

Art. 2. Prawomocne orzeczenia właściwych 
władz, wydawane w wyniku przebu&wy ustroju 
rolnego, a dotyczące n'ieruchomości ziemskich, 
których ~ranice zewnętrzne zostały ustalone w ~o
ku t~j przebudowy, mają co do ustalenia tych 
gramc moc wyroków sądowych. Postanowienie 
to stosuje się również do spraw zakończonych 


