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§ 1. Moc obowiązująca rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Pań
stwowych w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów pań
stwowych i prywatnyc h na cele odbudowy na okres 5-letni od 1920/21 r. 
<io 1924/25 r. rozciąga się na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospo-
litej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej 
w Rydze dn. 12 października 1920. _ 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo~iązującą w dniu 
ogłoszenia. 

Ministli\r Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
w z. Z. Chmielewski 

Minister Robót Publicznych: 
G. Narutowicz 

Minister Skarbu: 
Steczkowski 

274. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 12 maja 1921 r. 

w przedmiocie utworzenia w Sosnowcu i Zawierciu urzędów skar
bowych podatków i opłat skarbowych i kas skarbowych. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1'919 r. o tymczasowej 
-organizacji władz i u rzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 N2 65 
poz. 391) zarządza się co następuje: 

§ 1. W powiecie będzińskim zamiast istniejących obecnie dwóch 
mzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i dwóch kas skarbowych 
w Sędzinie i Dąbrowie tworzy s ię dwa urzędy ska rbowe podatków i opłat 
skarbowych i dwie kasy skarbowe, w Sosnowcu i Zawierciu. 

§ 2. Do okręgu urzędu skarbowego podatków i opIat skarbowych 
w Sosnowcu włącza się gminy: Sosnowiec, Sędzin, Czeladź, Dąbrowa, Bo
browniki, Grodziec, Łagisza, OŹarowice, Wojkowice·Kościelne, Olkusko·Sie
wierska, Niwka, Zagórze i Łosień. , 

Do okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Za· 
v,ierciu włącza się gminy: Zawiercie, Choroń, Kozieglowy, Koziegłówki, Mie
-rzęcice, Mrzygłód, Pińczyce, Poręba, Rudnik:Wielki, Siewierz, Rokitno-Szla
checkie, Kromołów, Niegowa, Włodowice i Zarki. . 

Okręgi kas skarbowych w Sosnowcu i Zawierciu obejmują oznaczone 
wyżej okręgi urzędów skarbowych podatków i opIat skarbowych. 

§ 3. Przepis ostatniego ustępu § 2 rozporządzenia wykonawczego 
z pnia 30 stycznia ' 1920 r. (Dz. Ust. R. P. N2 15 z 1920 r. poz. 81) uchyla się. 

§ 4. Szczegółowe zarządzenia w przedmiocie utworzenia względnie 
przeniesienia wymier.1ionych w § 1 niniejszego rozporządzenia urzędów wyda 
;i zba skarbowa w Kielcach. 

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

Min ister Skarbu: 
w z. Rybcl1'ski 




