
436 Dziennik Ustaw. Poz. 246, 241, 248 i 249. 

do 128 pruskiej ustawy o rybołówstwie z dnia 11 
maja 1916 (Zbiór ustaw pruskich str. 55). 

§ 27. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia, a jednocześńie tracą moc 
obowiązującą wszystkie dotychczElsowę rozporządze
nia, wydane na podstawie pruskiej ustawy, o rybo
łówstwie z dnia 11 majj;l 1916 r., a dotyczące rybo· 
łówstwa morskiego. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Wybicki 

247. 

Ustawa 

% dnia 7 kwietnia 1922 r. 
I 

w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. DIli!I!O 
nicy Pruskiej. 

. Art. 1. Znosi sIę Ministerstwo b. Dzieltlky Prus
kiej. 

Rrt 2; . 1\Ompeteilcje, przysługujące Ministrowi 
b. Dzielnicy Pruskiej, przechodtą n~ właściwyc.h mi
nistrów. 

Rada /VUnistr6w · władna będzie wptoWadzać 
zmiany w kompetencjach poszctególhy~h fhinisttów, 
wynikających z ustaw oboWiązujących VI b. "11~lnicy 
pruskiej. ' 

· flrt~3. Uchyla si«=: moc obowiązującą wszyst
kich· przepIsÓw niezgod~ych ż poviyiszeml . ,pdstano
wieniainl, dotyćzącyćh Mlni'sŁershvab. Dz\etnic:y Pru~
kiej, a w szczegóI'nośd zawartych wart. 4, 5,6, 7. 
n, ' 12, 13, 14, 19 i 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1919 r. o tymczasowej otganiza<i:ji żafiąau b. dżiel
nicy pruskiej (Dz. P. P. P. N2 64, poz. 385), tudzież 
w nit. 8; 10 usŁt:p czwarty i 13 ustawy ż dnia 23 
czenvca 1921 r. ·o wprowadżeniu dekretów, listaw 
sejmowych i rozporządzeń Rtąduoraz o daJs%em 
użgodnieniu ustawodawstwa na oDs2atże b_ dzielnicy 
pruskiej (Dz. U. R. P. N2 15, poz. 511.). 

l\rt. 4. Rrt 12 ustęp drugi ustawy z ~illa 23 
czerwca 1921 r. (Dz. U. R. 'P. N2 75, poi. 511) bti'ży
muje brzmienie następujące: 

;,Rózporządzenia, które zostaną w,przysżłoś<i:i nil 
mocy. art. 11 wprowadzone do b. dzielnicy pruskiej, 
uważane będą za prawnie ogłoszone w tej dzielniCy 
o ile razem z rozporządzeniem je wprowadzającem 
będzie ogłoszony tekst danego rozporządzenia z eweh
tualnemi ,zmianami". 

Rrt. 5. Wykonanie ustawy IiiniejszeJ PQrUeża 
'się Prezydentowi Mińistrów w porózumierliut Mini· 
strem Skarbu. · . . 

I\rt. 6 • . Ostawa niniejs.za wchodzi w { iyde 
z dniem ogłoszenia. 

Marszałek:. 
Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowskl 

Mil'ii.st&r Skarb m 
Nieba/ski 

248. 

ROJpOf:tąthenie Ministra Skarbu 
z dnia 31 rtiird 1922 t. 

o zmianie źakresu działania Izby Skarbowej 
w Krakowie. 

: Na za5ą~ie art. 15 ustawy z dni~ · 31 lipca 
W19 r. o tyrT}tzasGwej orginil8<;ji\vłądl . i urzE:dów 
skatbówych (Dt. P. P. P •. Ni! 65, pot. :391) zarządza 
si€! co następuje! 

Zmi~nla si~ QląSclowo . § 4 i'Ólportądzenia Mi
nistra Skarbu z dt1ia 27 kwietnia 1921 r. w przed
mioch~ utworzenia Izb skarbowych na. obs?:arze wo
jewddltw! krakowskleg<;>, IWowskieQo, stanisławow
skiego i tarnopolskiego (Dz. U. R. P. NI! 41, poz. 254) · 
w ten sposób li wyłącza si~ z 18krElsu działania izby 
skatbowej . We Lwowie przydzielone jej czasowo na 
obSzarze aziałahia Izby skarbowej VI Kr!ikówle spra
wy, dotyclł\te atC1hlWutn rtll:lp kata!ittalnyth i oddzia
łóW dla tekohśttukćJi opetatów kata!ltralnyc;:h (§ 4 ustęp 
dtl.ł~1 punkt .3) oraz spraWy osobowe . urzędników 
miernICtWa (§ 4 uśttlP dtLigi jnihkt 7) I przeka-' 
zuje siE: je izbie skarbowej w KraKowie. 

Mlilister Skarbu: 
Nieba/ski 

. -~ .. ~ . ~ . .. , ....... . -

249. 

Rózporząd!etUe Mińistra SkarbU 
z dnia 7 kwietnia 1922 t. 

w prżedmiocie uzupełni~~ia § 12 rozpot%ądże
tiia t dn. 13 grudnia 1920 r. o pbstępowaniu 

celnem. . 

Na zasadzie art. 21 rozporządzenia Ministrow 
Skarbu otat Pi"iŻernysłu I Han~lu z art 11 <zżerWca 1920 r. 
o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N!i! 51 pat. 314) zertą
dla si~ co nastąpuje: 

'§ 1: Końcowy ustęp § 12· rożpofiądzenia Mini· 
stra Skarbu z "dn. 13 grudnia 1920 r. · o postt:pówa' \ 

,I 


