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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a NV I a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 41. Zarządzenie Ministra Wyznań Re

ligiJnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 stycz

ala 1937 r. (Nr IV. N-13591/36) o powołaniu od

Ulał6w p..utwowe; Rady Ochrony Przyrody. 

!»M. 42. Obwieszczenie Ministra Skarbu w 

porozumiem. z Ministrem Rolnic:twa i Reform 

Rolnych z dnia 30 stycznia 1937 r. o ustaleniu ilo

ści spirytusu, j.Ją Państwowy Monopol Spirytu

Sowy zakupi w ciągu kampanii 1937/38 n.ą cele 

kou1llDCyjne (koIltyngent zakupu). 

Rozporz4dzenie Ministra Skarbu w porozumie

Illu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 

z cbala 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia pod

stawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r. 

. , (P~ .. U. B .. "'. z dnia 3 lutego 1937 r. Nr 7, paz. 59). 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 

stycznia 1937 r. o zawieszeniu obowiązku przed

siębiorców detalicznej sprzedaży napojówalkoho

lowych przyjmowania od konsumentów zwrotnych 

butelek po wyrobach Państwowego Monopolu 

Spirytusowego. (Dz.. U. R. P. z dnia 3 lutego 1937 

r. Nr 7, paz.. 60). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000--

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

-000-

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OśWIE
CENIA PUBLICZNEGO 

z dtnia 22 styamia 1937 t". (Nil" IV. N-13591/36) 

o powołaniu oddziałów Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody. 

Na ~a.'Wiie § 16 rozporządzenia Ministra 
W-ytmań Re1igijn"}"Ch i OśWlieoema PubLiJcznego 
z .<łn1;a 14 l~?pada 1936 .r., wyda.ne~o w porozu
tmemru z M~nasrtrem RiolmclWla li Ref,orm Roln'}"Ch 
o Państwowej Radzie Ochrony Pr:zyrody (Dz. U. 
R. P. Nr 94, poz. 660) zarządzam, co następuje: 

§ 1. P~ua,ę n1a1Stępu6ące oddZliały Państwo
we; Rady Ochrony Przyrody: 

OddJz~ał krakoW1Sllci, obejmujący ohSUlJr woje
wód:zrtw kraloows1ciego, kiieleokiego i śląskiego 
z ~edzihą w Knkowie; 

Oc:Mzilał lwowski, ohejmt.lj8JCy obsza:r woje
wódwtw l'WlOlWSkiego, st8iIl'ilsŁaWlO'WSlkiego, tamo
pol&lciJego i wotyńslciego z siedzibą we Lwowtt1e; 

OdJdlział poonański, obe;jmujący obs.z.a.r woje
wództw polZlIl!ańskiego i pomol'lSkiego z siedlzibą 
w PoznatI1!iu; 

OddziJal WIalrSlZa.wskli, ohe!jmu;~cy m. Sit. W M
szawę i Qlbszar WQfewódiztw warsza.wskiego, łód'z
kie.g"o, lliał'OiStockiego, lubeWU-ego i poleskiego 
z siled.lz:ibą w Wanza.wie. 

0ddrr.D.a.ł wileński, obejmurący obszar woje
wódlz:tw w.ileńskiego i nowogtoommego z siedzibą 
w Wilnie. 

§ 2. Z8.Il"Ząldzeme nioie;sze wchodzi w życie 
z dniem 1 lute.go 1937 r. 

Minister Wymań Religijn:Y'ch 

i Oświeoenia PubJliczmeg<>: 

,(-l W. $więto8Iaw8ki. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

w porozumiewu z Ministrem Rolnictwa i Reform ' 
Rolnych 

z dniIa. 30 styoznila 1937 r. 

o ustalewu ilości spirytusu, jaką Państwowy Mo
nopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 
1937/38 na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu). 

dla wojIew. walf'SZla~ - 62,78 zł 
" "łódzkie·go - 62,72 " 

" "kieleckiego - 62,42 " 
... "lubelskiego - 60,44 " 
" "białostockiego - 65,26 " 
" " • wileńskiego - 72,21 " 
" "nowogródzkiego - 68,08 ,. 
" "poleskiego - - 66,40 " 
" "wołyńskiego - 63,68 " 
" "poznańskiego - 61,64" 
" "pomorskiego - 62,56 " 
" " krakowskiego . : ~: -64, ~O " 
" fi lwowskiego - 63,84 " 
" " stanisławowski~o - 62,34 " 
" "tarnopolskiego - 60,41 " 
" " śląskiego - 71,33 " 
Ceny te rozumie się franco wagon lub statek 

najibliższej stacji towarowejl normalnotorowej ko
lei żelaznej lub przystani. 

§ 2. Rozporządzenie nin~jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
(-) E. Kwiatkowski. 

. (przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 3 lutego .Nr 7, 
poz. 59). 

--000--

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 27 stycznia 1937 r. 

O zawieszeniu obowiązku przedsiębiorców detali
cznej sprzedaży napojów alkoholowych przyjmo
wania od konsumentów zwrotnych butelek po wy_ 

robach Państwowego Monopolu Spirytusowego. 

Na podstawie art. 60 ust. 4 pkt c) i art. 71 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opo-

N datkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprze-
a podstawie ari. 28 i 71 ,rozporz~en:ila Pre- daży napojów alkoh6lowych (Dz. U. R. P. Nr 63, 

zydlell1ła Ru..eczypospQlit.ej z dnia 11 lipca 1932 r. poz. 586) w tbrzmieniu rozporządzenia Prezydenta 
o ~ spilI'ytusowym., opoda:tlrowaJOiu kwasu R li d ootowego . drożd' daiży" alk zeczypospo 'tej z nia 27 października 1933 r. 
holQW'}"Ch (Oz.. U.1..P.N~~~ poz. ;-J):~~ ' :~(D~ .. U. R. P. Nr 84, poz. 615) zarządzam co nastę-
ilość spirytusu, jaką Państwowy Monopoł Spiry- PUle. .. 
tusowy zakupi z procłukqi got1zelm rolniczych w I 8 1 •. ZaWIesza Się aż do odwołania obowią
okresie k'ampanii 1937/38 na oele k.OIlISumcyjne zek przYJlllowania od konsumentów zwrotnych 
(kontyngent zaik.upu) .na. 29,5 (dwadzieścia. d!z.iIe- butelek po wy:roha.<:h monopolowych, o którym 
więć i pół) IIlIiIDiIOIna litrów spirytusu 100". mowa w § 314 U'st. 3 rozporządzenia Ministra 

Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wy-
Minister Skarbu: ~OI~ania ~ozpor~ądzenia Prezydenta Rzeczypospo-

. hteJ z dOla 11 lIpca 1932 r. o monopolu spiryŁuso-
(-) E. KWIatkowski. wym, opodatkowaniu ,kwasu octowego i drożdży 

oraz sprzedaży napojów alkoh·olowych (Dz. U. R. 

--<>00--
P. Nr 88, poz. 746) w brzmieniu rozporządzeń Mi
nistra Skarbu z dnia 30 'grudnia 1933 r. (Dz. U. R. 
P. z 1934 r. Nr 3, poz. 12), z dnia 16 kwietnia 1935 
r. (Dz. U. R. P. Nr 33, poz .. 235) oraz z dnia 14 sty
cznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 49). 

§ 2. Butelki o pojenmości 0,25 i 0,1 litra, na
byte przez detalicznych sprzedawców napojów al
k.oho~o~ych do dnia. wej~cia w życie rozporządze

w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform n1a nłlOll.'e')S z:e go., p4"z;y1)mowane będą od tych sprze-
Rolnych dawców przez hurtownie wyrobów Państwowego 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 stycznia 1937 r. 

w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus 
na kampanię 1936/37 r. 

Na podstawie art. 34 i 71 roz.porządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolite; z dnia 11 lipca 1932 r. o 
monopolu spirytUJSi()wym, opodatk'Owan~u kwasu 
octowego i d.rożdży oraz sprzedaży napojów alko
holowych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586) zarządza 
się co następuje: 

Monopolu Spirytusowego w terminie do dnia 28 
lutego 1937 r. włącznie. 

8 3. 1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

2) Jednocześnie traci moc obowiązującą roz
porządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 
1936r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 10 W1l"ześnia 1932 ·r. w sprawie wytloonama 
roz,porządzen1.a. Prezydenta Rz,eczypospoHtej z dnia 
11 lipca 1.932 r. o monopolu spirytusowym, opo
datkowaDlu kwasu octowego i drożdży oraz sprze
daży IIJapojów al1koholl()W}'ICh (Dz. U. R:. P. Nr S, 
poz. 49) . 

§ 1. Podstawową cenę za 1 hl 100% spirytu- Minister Skarbu: 
su. surowego, który w ciągu kampanii 1936/37 bę- (-) E. Kwiatkowski. 
dZle dostarczony na kontyngent zakupu przez gO-I 
~zel~ie rolnicze, ustala się w wysoko·ści następu- (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 3 lutego Nr 7. 
JąceJ: poz. 60). 


