
Ni. 94. Dziennik Ustaw. Poz. 695, 696 i 697. ' 1763 

z dnia 16 stycznia 1909 r. i odnośnej taryfy z dnią 15 gru~nia 1898 r. aż do 
czasu zmiany tych przepisów. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 grudnia 1921 r , 
Z dniem tym traci swą moc obowiązującą: 
1) taryfa opłat za prace wykonane przez zarząd katastraln y z dnia 

15 listopada 1920 (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. N2 80 Poz. 544). 
2) rozporzą dzenie z dnia 18 czer:-vca 1921 r. dotyczące zmi a ny taryfy 

opłat wymienionej w punkci'e 1 niniejszego paragafu (Dz. Urz. 
Min. b. Dz. Pr. N2 23 poz. 152). 

Za prace rozpoczęte przed dniem 1 grudnia 1921 r. na leży opIaty o bli , 
czać według dotychczasowej taryfy. 

Minis ter b. Dzielnicy' Pruskiej: 
Dr. W )'bicki 

696. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
, z dnia 25 października 1921 roku 

O utworzeniu wydziału VII w izbie skarbowej we Lwowie. 

Na zasadzie ' art. 15 ustawy z'dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. N!~ 65, poz. 391) ora z 
w uzupełni enie § 2 rozporządzenia wykonawczego z dnia 27 kwietnia 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 254), zarządza się co następuje: 

Wydziela się z·zakresu działania wydziału III izby skarbowej we Lwo 
wie sprawy emerytalne i ustanawia się dla nich przy tejże izbie odr~bn y 
wydział VII ,jEmerytalny ". 

Minister Skarbu: 
lrfichals/?i 

697. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 31 października 1921 r. 

w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań 
i innych pomieszczeń w gminie miasta Rypina. 

Na mocy art. 11 p.2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r . 
o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. U. 
R. P. N2 92, poz. 498) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie 
zmian w powołanej ustawie (Dz. U. R. P. N2 60, poz. 371) zarządza się 
co następuje: ' 

§ 1. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, 
jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu może się odbywać na obsza
rze gminy miasta Rypina jedynie za uprzednią zgodą gminy. 




