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2. Przez magazynowanie w naczyniach transporto
wych rozumiec nalezy przechowywanie spirytusu w na
czyniach. do ktorych przelano wyprodukowany spirytus 
bezposrednio z adbieralnika bqdz z aparatu odp~dowe

go (rektyfikacyjnego). a w ktorych spirytus zostaje wy
dany z gorzelni. 

§ 2. Norm zanikow, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 1 
pkt I, nie stosuje sit: w przypadku bezposredniego od
prowadzania spirytusu z aparatuodpE:dowego wpros t 
do urz~dowo zabezpieczonego magazynu (tzw .. systernu 
zamkni~tego magazynu). 

§ 3. 1. ad wartosci sprzedaznej ubytkow spirytusu 
przekraezajqcyeh normy zanikow, ustalony eh w § 1, na
lezy uiscic podatek we~Hug najwyzsze.j stawki. przt!wi
dzianej dla spirytusu przeznaezonego do spozyeia. 

2. Za wartosc sprzedaznq ubytkow 1 litra 100°" 
: spirytusu przyjrnuje sit.: obowiqzujqcq cenE: de ta liCi':nq 
spirytusu zbutelkowanego moey 950 0 pojemnose i 1 iit
ra Iqeznie z butelkq. 

§ 4. ad ubytku ' spirytusu podalek jest platny w ter
minaeh okreslon:yeh w § 16 powolanej na wstt:p ie uehwa
ly. liezqc jako dat~ dokonania obrotu dzien zais tn ienia 
bqdz stwierdzenia ubytku przez organa fin an sowe. 

§ 5. 1. Za podatek obrotowy, przypada)qey od war
tosci sprzedaznej ubytkow spiry tusu. 'przekraczajqcyeh 
norrny zaniku. okreslone. w § 1. odpowiada: 

11 w przypadku powstania ubytkow magazynowyeh 
-- gorzelnia, klora SQiFvttlS wytwarza bqdz maga
zynuje; 

2) w przypadku powstania ubytk6w drogowyeh : 
a) gorzelnia. ktora spirytus wysyla - . z wyiqcze

. n iem przypadku. 0 ktoryn1 mowa pod lit: b). 
b) przewoinik - w przypadku przewozu spirytusu 

publieznymi srodkami przewozowymi. jezeli na 
podstawie przepis6w szezegolnyeh ciqzy na nim 
odpowiedzialnosc za ubytki drogowe spirytusu 
oraz fezeli naezynia transportowe bqdi zabezpie
ezenia urz~dowe zostaly w czasie przewozu uszko-

wdzone. 

2. Jezeli przy urz~dowym odbiorze w mie jscu prze
znaezenia przesylki spirytusu. dostarczonej publieznymi 
srodkami przewozowymi. stwierdzono. ze naezynia tran
sportowe nie ulegly uszkodzeniu. a "nalozone na nie za
bezpieczenia nie zostaly naruszone. wpisuje si~ nad
mie rne ubytk~ drogowe na przychod w ksit:dze mag<;l
zynowej gorzelni wysylajqeej. "-

§ 6. Ujawnione przy przyj~ciu przesylki nadwyzki 
spirytusu zapisuje si~ na rozehod w ksit:dze magazyno
wej' gorzelni wysylajqcej. 

§ 7. 1. Zarzqdzenie w ehodzi w zycie z dniem oglo
szenia z mocq od dnia 1 styeznia 1951 r. z wylqczeniem 
§ 1, ktory wehodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

2. ' W okresie czasu od 1 styeznia 1951 r. do dnia 
ogloszenia ninie jszego zarzqdzenia stosuje si~ normy za
nikow okreslone w § 60 rozpqrzqdzenia Minis tra Ska r
bu z dnia 8 marea 1949 r. W sprawie wykonania dekretu -
z dnia 25 paid?:iernika 1948 r. 0 podatku obrotowym (Dr. 
U. Nr 17. poz. 108). 

Minister Finansow: K. DqblOwski 
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ZARZJ\DZENiE MINISTRA SZKOLNICTWA WYZSZEGO 
• 

z dnia 26 maja 1952 r. 

w sprawie utworzenia specjalnych 

f'Ja podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 usta.wy z dnia 
15 grudnia 1951 r. 0 szkolnictwie wyZszym i 0 praeow
n lkach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6. poz. 38) zarzqdza sit:, 
co nilst~puje: 

§ 1. W szkolach wyzszyeh podleglych Ministrowi 

studi6w wychowania fizycznego. 

Szkolnictwa Wyzszego tworzy siE: specjalne studia wy
chowania fizycznego. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wrzes.
nia 1952 r. 

Minister Szkolnictwa WyiSzego: A. Rapacki 
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ZARZ.t\DZENIE MINISTRA ZEGLUGI 

z dnia 8 !ipca 1952 r. 

w sprawie okreslenia przelozonej wladzy sluzbowej uprawnionej do wydawania imiennych upowafnien do nakla
dania i Scii19ania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie § 2 pkt 2 zarzqdzenia Nr 4 Prezesa Ra
dy Ministrow z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nada
nia niektorym organom wladzy uprawni,en do nakladania 
i sciqgania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor 
Polski Nr A-9. poz. 84) zarzqdza sit:. co nast~puj e: 

§ 1. Wladzq uprawriionq do wydawania imiennych 
upowaznien organom administracji zeg,lugi na srodlqdo-

wych drogach wodnych do nakladania i sciqgania grzy
wien w drodze mandatu karnego jest zarzqd okrt:gowy 
drog wodnych. 

§ 2. Zarzqdzenie wchod:l.i w zycie z rl ~'~ 'T1 oglo
szenia. 

Minister Zeglugi: w z. L. Bielski 




