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Rozporządzenie Ministra · Skar»u 

z dnia 11 lipca 1922 r. 

W przedmiocie ~twoi'll:enia izby skarbowej i urzę
dów skarbowych na obszarze ziemi Wileńskiej. 

Na zasadzie art. 3, 4, 14 i 15 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarb3wych (Dz. P. P. P. N265, poz. 391), 
oraz p. 1, części I, § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 czerwca 1~22 r. w przedmiocie tymczaso
wego ustrojll władz skarbowych na ziemi Wileńskiej 
i rozciągnięcia na tę ziemię niektórych ustaw i roz
porzlIdzeń (Dz. U. R. P. N!! 51, poz. 458) zarządza 
się co następuje: 

§ t. Na obszarze powiatów wilerlskiego, osz
miańskie€lo, święciańskiego i trockiego ziemi Wileń
skiej, tworzy się następujące władze i urzędy skarbowe: 

1) izbę skarbową z siedzibll w Wilnie; 
2) urzędy skarbowe podatków i opłat skarbo

wy<:h, a to jeden dla miasta Wilna, jeden 
dla powiatów wileńskiego i tro~kiego, oraz 
po jednym dla powiatów oszmiańskiego 
i ' świ.ęciańskiego; . 

3) ~rząd skar~0':'łY akcyz i mono~olów państw~- \ 
wych w WilnIe ria cały okrąg Izby ska rbowej; 

4) kasy skarbowe: jedną dla miasta Wilna, po· 
wiatów wileńskiego i trockiego, oraz po je
dnej dla powiatów oszmiańskiego i święciafl
skiego. 

Istniejące dotychczas na obszarze ziemi Wileń · 
skiej władzę i urzędy skarbowe znosi się, zaś ich 
agendy przechodzą według właściwości na utworzone 
niniejszem rozporządzeniem (§ 1 ustępy 1-4) władze 
i urzędy skarbowe. 

§ 2. Przepisy §§ 4, 6-14, 26-28, 34-36, 
43-45, 53, 63, 87, 89 i 90 rozporządzenia wykonaw
czego z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie or
ganizacji władz i uuędów skarbowych (Dz. · U. R. P. 
Ng 15, poz. 81) ori!lz rozporządzenia z dnia 20 stycz
nia 1921 r. w przedmiode utworzenia wydziału V 
w izbach skarbowych (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 150) 
mają analogiczne zastosowanie do izby skarbowej 
i urzędów skarbowych ntworzonych na zasadzie ni
niejszego rozporzl\dzenia. 

§ 3. Tymczasowo zakres działania izby skar· 
bowej i podległych jej urzędów utworzonych na za
sadzie niniejszego rozporządzenia normują obowią
zujące na obszarze ziemi Wileńskiej ustawy i rozpo
rządzenia. 

. § 4. Rozporządzenie niniejsze WQhodzi w życie 
z dnteln ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
JastrllUlhski 

523. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 27 czerwca 1922 r. 

w przedmiocie taksy aptekarskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani
tarnej z dn. 19 lipca 1~19 r. (Dz. P. P. P. N2 63' 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekar$kiej 
z Bn. 18 grudnia 1906 r. (a ust. Dz. U. P. r. 1907 
N2 !5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ms. Zbiór 
Praw t. Xlii wyd. 19(0), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej oraz rozporządzenia Ri!ldy Mlnistrów 
z dn. 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Ng 21 poz. 169) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze· 
nia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w po' 
rDzumieniu z Ministrem b. D.zielrnicy Pruskiej z dn. 20 
stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek 
środków letlzniczych oraz określenia ieh ceny (Dz. U. 
R. P. N!! 11 poz. 100) mogą za pracę przy ręcepŁurze 
zamia&t cen, ustanowi~mych w załączniku "Taksa za 
prace przy recepturze" do rozporządzen i a f'<\ini:sIra 
Zdrowia Publicznego z dn. 26 kwietnia )922 r. 
w przaClimiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N2 39 
poz. 329) pobierać ceny maksymalne podług załą· 
czoni!go cennika (załącznik). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuj·e moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowja Publicznego: 
C!;adźko 

Załąc.znik do rozp M. Z. P. 
l ~ .• _ Z d. 27.VJ.22. poz. 523. 

Taksa za prace przy recepturze. 
(TAXA LABORUM). 

1. Za odwazenie według recepty leka
rza środków leczniczych o He nie j!lobiera 
się opłaty wyn'i~ającej z następnych pozy' 
~ji.~ wyjątkiem 18, 19 i 20, bez względu na 
!Iosc . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Za zmieszanie cieczy w ilości nie
przekraczającej 500 gramów wraz z filtrowa
niem, bez różnicy liczby i ilości składników. 

Za każdą następną ilość nieprzekracza
jącą ~O gramów . . . . . . . . . . 

3. Za rozpuszczenie w cieczy, a rów
n ież za rozpuszczen ie ze zmiesza~iem ifiltro
waniem jakichkolwiekbądź środków leczni· 
czvch, bez względu na ich liczbę i ilość, gdy 
ogólna waga płynu nie przekracza 500 gra-
mów .............. . 

Za każdą następną ilość nieprzekracza
jącą 500 gramów • • • • • • • • • • 
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