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Rozporządzenie' Ministra Skarbu 
z dnia 28 kwietnia 1921 roku 

541 

w przedmiocie utworzenia Izb skarbowych na obszarze ziem, obję
tych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Ry 

dze dnia 12 października 1920 r. 

Na zasadzie art. 3, 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymcza
sowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Praw P. P. z 1919 r. 
N!! 65, poz. 391) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. 
w przedmiocie rozciągnięci a rpocy obowiązującej ustawy z . dnia 31 lipca. 
1919 'o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie 
przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym 
pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 jJaździernika 1920 r. (Dz. U. 
R. P. N!! 35, poz. 205) zarządzam co następuje: ~ 

§ 1. Na obszarze województw, utworzonych w myśl art. 3 ustawy 
z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu p rawno-politycznego na zię
miach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy 
o prel iminaryjnym pokoju i rozej mie, podpisanej w Rydze dnia 12 paździer 
nika 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. 1921 r. N!! 16, poz. 93),-tworzy się dwie Izby 
skarbowe, a mianowicie jedną Izbę skarbową na · obszary województw no
wogródzkiego i poleskiego i drugą tzbę skarbową na obszar województwa 
wołyńskiego. 

Siedzibami rzeczonych Izb skarbowych są siedziby wojewodów pole
skiego .i łuckiego. 

§ 2. Przepisy §§ 4, 6 do 14 włącznie, §§ 17, 27, 28, 35, 36 i 44 roz 
porządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. 
N!! 15, poz. 81) mają zastosowanie do Izb skarbowych utworzonych na za-
sadzie niniejszego rozporząd zenia . . 

Tymczasowy zakres działania Izb skarbowych normują obowiązujące 
na oznaczonych wyżej obszarach rozpor ządzenia b. Tymczasowego Zarządu 
terenów przyfrontowych i etapowych, względnie rozporządzenia b. Zarządu 
Cywilnego Ziem Wschodn ich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Po
dolskiego. 

§ 3. Wyda ne w tym samym przedmiocie rozporządzenie z dnia 20 
grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. N!! 5, poz. 25) uchyla się. 

§ 4 . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Skarbu: 
w z. Rybarski 




