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240. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 22 kwietnia 1921 r; 

539 

w sprawie podwyższenia taryf na drodze żelaznej dojazdowej 
Piotrków-Sulejów. 

Na mocy dekretu z dnica 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 N!! 14. 
poz. 152), w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
zarządzam co następuje: 

Od dnia 1 maja 1921 r. na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków
Sulejów podwyższa się: 

a) taryfę osobową do 2 mk. 50 fen . w klasie III i do 3 mk. 75 fen~ 
w klasie II od osoby i kilometra, -

b) opłatę za przewóz bagażu, bez względu na odległość, od sztuki; 
do 100 kg. do 20 mk., -

c) wszystkie opłaty taryfy towarowej o 50% . 

Minister Kolei Żeiaznych: 
lasiński 

241. 

Rozporządzenie .Ministra Skarbu 
z dnia 25 kwietnia 1921 roku 

w przedmiocie przyłączenia powiatów: Grodzieńskiego, Wołkowy. 
ski ego i Białowieskiego do okręgu Izby skarbowej w Białymstoku. 

i utworzenia w nich urzędów skarb<:>wych. 

Na zasadzie art. 3, 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymcza
sowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. N~ 65· 
poz. 391) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. 
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziem ie 

'przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy Gl preliminaryjnym 
pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. 
R. P. z 1921 r. N~ 35 poz. 205) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powiaty: Grodzieński, Wolkowyski i Białowieski, przyłączone z wy
jątkiem gmin płowce, Wierzchowice, Dmitrowicze i Dworce do Województwa· 
Białostockiego w myśl art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowa
niu stanu prawno - politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru 
Rzeczypospolitej na podstawie . umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie 
podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. z 1921 r. N~ 16· 
poz. 93)-wciela się do okręgu Izby skarbowej w Białymstoku. 

§ 2. W powiecie Grodzieńskim i Wołkowyskim tworzy się urzędy 
skarbowe podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowe. 

Siedzibami rzeczonych urzędow są siedziby Starostw. 

§ 3. Dla powiatów Grodzieńskiego i Wolkowyskiego tworzy się jedea 
urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w mieście Grodnie. 
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§ 4. Powiat Białowieski przyłącza się tymczasowo w sprawach po
datków i opłat skarbowych do okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych w Bielsku, zaś w sprawach akcyz i monopolów państwowych 
do okręgu urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Bia
łymstoku.~ 

§ 5. Przepisy §§ 55 do 61 włącznie, §§ 64 do 85 włącznie, §§ 88 do 
105 włącznie i §§ 107 i 108 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 
1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. N~ 15 poz. 81) mają zastosowanie do urzę
~ów skarbowych utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Tymczasowy zakres działania utworzonych na zasadzie niniej
szego rozporządzenia urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych 
i urzędu , skarbowego akcyz i monopolów państwowych. tudzież - o il€ 
chodzi o powiat Białowieski - urzędu skarbowego podatków' i opIat skar
bowych w Bielsku i urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych 
w Białymstoku normują obowiązujące , w przyłączonych powiatach rozpo· 
rządzenia b. Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych, 
względnie rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
w z. Rybarski 

242. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego 
z dnia 26 kwietnia 1921 r. 

w przedmiocie uzupełnienia art. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
Publicznego w sprawie przewożenia , i ekshumacji ~włok (Dz. Ust. 

N!! 42 poz. 257, ,1920 r. 

Na zasadzie art. 2 ZasadnicZej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. 
(Dz. Praw N2 63 poz. 371) oraz art. 24 ustawy z dn ia 25 lipca 1919 r. w przed: 
miocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących na
gminnie (Dz. Ust. N2 67 poz. 402), w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych, uzupełniam art. 7 rozporządzenia w sprawie przewożenia i eks
humacji zwłok (Dz. Ust. z r. 1920 N2 42 poz. 257) przez dodanie na końcu 
tego artykułu słów następujących: "w Warszawie-Komisarza Rządu. Władze 
administracyjne II insta ncji, względnie Komisarz Rząciu w Warszawie, udzie
l ają swego zezwolenia, zgodnie z wnioskiem właściwych Wojewódzkich 
(Okręgowych) Urzędów Zdrowia". 

Minister Zdrowia Publicznego: 
w z. Chodźko 




