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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N ił c z e l n y c h: 

Poz. 255. "OkCSlnik T. 38 Ministerstwa Skat'bu 

z dnia 14 września 1935 r. L. D. IV. 26133/2/35 w 

sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej 

(dotyczy poz. pOl. 221 i 222). 

Poz. 256. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 

16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietaCh 

członków komisyj klasyfikacyjnych dla klasyfika

qi gruntów dla podatku gruntOwego. 

WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 70 DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 25 WRZEśNIA 1935 R., 'ZAWIERAJĄCY 
TREśC NASTĘPUJĄCĄ: 

" 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 438 - Spraw Wewnęlrzych z dnia 14 
września 1935 r. o nadzorzę policyjno-budowlanym 
nv.d wykonywane mi robotami budowlanemi. 

Poz. 439 - Poczt i TelegraFów z dnia 17 wrze~ 
śnia 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocz-
towej. . 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz. 440 - z dnia 24 sierpnia 1935 r. w spra
wie przystąpienia Finlandji do porozumienia z dnia 
20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji porozumienia o 
ujednostajnieniu przepisów leków silnie działają
cych. 

Poz. 441 .....: z dnia 24 sierpnia 1935r. w spra
wie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji 

. z dnia 26 sierpna 1931. r. między Polską a Wielką 
Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i 
handlowych. 

Poz. 442 - z dnia 24 sierpnia 1935 r. w spra~ 
wie przystąpienia niżej wymienionych państw do 
porozumienia z dnia 19 czerwca .1934 r. o statysty~ 
CP. przyczyn zgonów. 

Poz. 443 - z dnia 24 sierpnia 1935 r. w spra
wie rozciągnięcia na Hongkong, Osady Cieśninowe 
i Wschodnie Indje holenderskie międzynarodowej 
konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie 
życia na morzu. 

Poz. 444 - z dnia 28 sierpnia 1935 r. w spra
wie zgłoszenia przystąpienia Chin do konwencji i 
statutu z dnia 12 lipca 1927 r. o utworzeniu Unil~ 
Międzynarodowej Niesienia Pomocy. 

Poz. 445 - z dnia 28 sierpnia 1935 r. w spra
wie złożenia przez Węgry dokumentu ratyFikacyj
nego międzynarodowej konwencji telekomunika
cyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. 

Poz. 446 - z dnia 28 sierpnia 1935 r. w spra
wie ratyfikacji przez Japonję konwencji z dnia 13 
lipca 1931 r. o ograniczeniu Fabrykacji i o uregulo
waniu podziału środków odurzających. 

Poz. 447 - z dnia 29 sierpnia 1935 r. w spra
wie przystąpienia sfederowanych i niesFederowa
nych Państw Malajskich do traktalu handlowego z 
:Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r. 
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Zarządzenia Władz Naczelnych. 
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255. 

OKÓLNIK T. 38 MINISTERSTWA SKARBU . 

z dnia 14 września 1935 r. 

L. D. IV. 26133/2/35 

w sprawie wyjaśnień do przywozowej wyły cel
ne; (dotyczy poz. poz. 221 i 222). 

Do 

wszystkich Dyrekcyj Cel, Urzędów Cel
nych i Inspekłorat~ Cel w Gdańsku. ' 

Na podstawie art. 13 ust. 4 prawa celnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610 z r. 1933), Minister
stwo Skarbu wyjaśnia, co następuje: 

za kwasy tłuszczowe, tłuszcze, oleje ~ uwo
dornione, przewidziane pozycjami 221 i 222 tary
fy celnej, należy uważać tylko takie kwasy tłu
szczowe i tłuszcze, które zawierając ślady niklu 
są przy 15°C. w stanie stałym; 

kwasy tłuszczowe, tłuszcze i oleje, które są 
przy 15"C. w stanie mazistym (pół ciekłym) lub cie
kłym, nawet w wypadku stwierdzenia w nich śla
dów niklu, należy clić według właściwych pozycyj 
taryfy celnej, przewidujących kwasy tłuszczowe, 
tłuszcze, oleje - nieuwodornione, ponieważ towa
ry te ze względu na konsystencję nie odpowiadają 
wymogom stawianym w rozumieniu taryfy celnej 
do kwasów tłuszcżowych i tłuszczów - uwodor
nionych (zestalonych), t. j. doprowadzonych w dro
dze przeróbki chemicznej (nasycenia wodorem) do 
stanu stałego . 

Wyjaśnienia sprzeczne z niniejszem tracą moc 
obowiązującą· 

Dyrektor Departamentu: 

:(-) St. Fr. Królikowski. 
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256. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA' SKARBU 

z dnia 16 września 1935 r. 

o kosztach podróży i dietach członków komisyj 
klasyfikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla po

datku gruntowego. . 

Na podstawie art. 8 ust. (3) ustawy z dnia 26 
marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku 
gruntowego (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 203) zarzą
dzam, co następuje: 

§ t. 

Członkom komisyj _ klasyfikacyjnych, utwo
rzonych na podstawie art. 4 ust. (1) i art. 7 usta-

wy z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów 
dla podatku gruntowego (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 
203) oraz powołanym przez Ministra Skarbu do
radcom fachowym (art. 7 ust. (4)) przysługują die
ty oraz zwrot kosztów przejazdu. 

§ 2. , ł ... , 

Dla członków komisyj klasyfikacyjnych nie 
będących funkcjonarjuszami państwowymi diety 
wynoszą za udział w posiedzeniach komisyj 
dziennie: 

a) dla członków Głównej Komisji Klasyfika-
. cyjnej w wysokości 30 zł; I 

b) dla członków wojewódzkich komisyj kla
syfikacyjnych w wysokości 15 zł; 

c) dla członków powiatowych komisyj klasy· 
fikacyjnych w wysokości 10 zł. 

§ 3. 

Powołani przez Ministra Skarbu doradcy fa
chowi do udziału w Głównej Komisji Klasyfikacyj
nej otrzymują diety za udział w posiedzeniach ko
misji w wysokości 30 zł dziennie, zaś do udziału 
w wojewódzkich komisjach klasyfikacyjnych VI 
wysokości 15 zł dziennie. 

.§ .4 •... ' :- _ .....•. 

. Przy p;zejazdach koleją, statkiem ltib autobu
sem zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletu, 
przyczem członkowie i doradcy fachowi GłÓwn.e) 
Komisji Klasyfikacyjnej mają prawo przejazdu ko
lejami lub statkiem w klasie I, członkowie i do
radcy fachowi wojewó~zkich ~omisyj klasyfi~a: 
cyjnych oraz członkowle powiatowych komiSYJ 
klasyfikacyjnych w klasie II. 

§ 5. 

Zwrot kosztów przy przejazdach kołowych 
przewozu bagażu służbowego oraz za ~oj~zdy do 
budynku, w którym mieści się lokal komlsJl, nastę
puje w myśl przepisów §§ 15 - 19 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o na
leżnościach w razie pełnienia czynności służbo:' 
wych poza z~y~łe~ miej~cem s!u.żbowem. oraz 
w razie przemeSlema na mne nueJsce słuzbowe 
(Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 320). 

§ 6. 

Wszelkie rachunki diet i kosztów podróży 
powinny być przedstawiane przewodnicząc) m ko
misyj klasyfikacyjnych najpóźniej w ciągu ośmiu 
dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

§ 7. 

Członkowie komisyj ktasyfikacyj~ych będ~
cy funkcjonarjuszami państwowym~ otrzymują 
diety i koszty podróży według zasa.d.l n?rm okr~
ślonych w rozporządzeniu Rady Mlmstr~w z d~la 
28 marca 1934 r. o należO(~ściach w raZle peł~l~
nia czynności służbowych poza zwyk~e~ mieJ
scem służbowe m oraz w razie przemeSlema na 
inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr. 35, 
poz. 320). 

§ 8. 

Wszelkie zmiany rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach VI 
razie pełnienia czynności służbowych 'poza . z~V'
kłe~ miejs~em słu~b?wem o.raz w razie przeme" 
siellla na mne mleJsce słuzbowe (Dz. U. R. P. 
Nr. 35, poz. 320) mają również z~s!o~owanie do 
diet i kosztÓWpOOróży objętych D1D1eJszem zarzą
dzeniem. 

Za Ministra Skarbu: 
(-) W. Staniszewski. 

Podsekretarz Stanu. 


