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S31. 
Rozportądżenie Miriisita Skatbu 

żclnia 111ipt;;a i922 r. 

~ ~fZ~amiljct~ ~oJj6tu na fz@ć:ż SkMBU Państwa 
dódat,ku do podatKU bUdtiilttiW@gd ha ob§Mrze 

\łtoj~wadżtW ł:JezI1an§łłi~go i fjBitidrśklego. 

" ~a .ż~sa,~tie aą. 5 l "1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1~2i r. (Dz: u. R. P. N!! 59. poz. :j72) o poborze na 
fzetź Skgtb\i t::lanstwa dodatkÓw do podatków: gtun
towegoj podymnego, dolTioVJo-ldaśowego i budynko· 
wegq; tltaż t1hotmowanit.i poboru podatku gfUhtdwego 
na obszarze woj~wód;dw: t1owbgródż~ie90; poleśkiego 
j '!JlDłyńskiego lakoteż po~HHó\l( białestotkiego. biel
skiegoj sdkólsUiego; wolkol.tyskiego; białowH~skiego 
I ~t-~i::Iźleflsklego \ł!ojew6dd a bialostockie!jo mat 
att,j? usta,Wy IN prżedmibcl~ zniesienia Ministerstwa 
b; tlZlel~.1ty prUskJ~j (bz. U. R. P. r. 19f!2: N2 3(1, 
pdż; B41). 

§ 1. Podatkiem budynkowym, obowiązt.ij~cym 
W myśl ustawy z dnia 17 czerwca 1921 r. ha obsza
rż~ wojetvt5ćłztw poźHZlnsklegd i ptitnorskiego jest 
p()#atek budY!1ko~y, . słu~ący za podstawę dd d.po
datltdwariig ~dmtJnaltieg~ tlZi mdty list~w: 1 J. ź dnia 
21 , maja 186J ,r~ (Zb. UsłaW fjHg/{. str. ~17) doły
dącl:!j pddatkóW gtl:liitdw~gd I btJdyHRdWegd wraz 
z" odno~żące.tiil si& ~9. ,nieJ źftliati811ii l uźUpellileiiiami; 
2) ż d,nla 14 lipca 1893 t. d ptżekaHiniU !l~nidtźł'ldom 
h~ź~ośH;tłnich . podi:Hk&W fjiiA~H~ovJytA (Zb. UslaW 
pruskitli ~tt. 1l9Ji 3) i tłHid 1~ ilpd! i~13j t. d dl!
nlH2ich ~t?fti~H§if1ytH (zb~ "UstaW ptU!klth, ~H. l ~zj 
i ił) z dfi ili 23 kWI~thi8 1006 r. o d8HiriatH pbWJ?itQ· 
*yt:łi ł pro\1J lftt jCSniilliyd'l (Źb. UstaW prus~łtłi str. 199j. 

Dtstlafek p'ańsfwdwy do poclMkti Budyi1kowego 
pobleh'i si~ ~ą , zNajdujątych sl~ w ob r~.bie tjmin 
wiejskich butlynków, pdHleg~Jątyi::h .dPl.acie komU
nalnego podatku budynkdwego, z ~YJątkleni bUdyn
kóW ttiieszkalnyth przeltlatzotiydi titt stał @ wyfiajmo-
wilt1l@ W tileh ft1ł@!;1:kail I I ht1y~h IdReli. ' 

, , § it , DodatekpClństwottry dd pqdatku budyti
kowego oblicża si~ jednocze:śHie i dodatkiem komli
nalnym. 

§ 3. Obliczenia ao~tHku pa~słWbwego cl6kb
r1"j~ dla łfmih WlejskiC:ł1..:...gł11it1t, dla dfj~ź8toW dwor
skich-powi§ty-. 

Wysetktiśc rlbtłźiŁkU Usfała ~ Ię jJtźei ~fjitlii6żenie 
kWbfy pt1dlHku , btlatHkbWe~(j wytilit;Hej łIł .ks i&ga~h 
katastralnych przez 173; t j. Iicząt za każdą tHatłt& 
podatku obowiązującego 175 marek polskiCh. 

ft.ł, p/:'jl1af tło8aHHI pź1iiśhvtlWegtl do pt:id~tkti 
b(jtłyHłttlWe~ti H~st~pUje ttJwHt1tź@~i1I~ z fjt1l:Hjt~m 
dddt3tko Iłdniltt1Blti~g~ t tatH(jW8fil~ni pt:tYJ~tegtJ dIs 
ż~Wlad~tt1I/:!i1 ia j:1łatHlk6* t~~tlż podatkU sposcioul:1ti
bbi'U f2 w Sltze~~ltil:łstl ~/:1Mt:!bu źaWlatlBtt1iatii ii phlt
nikóW W t@trrlłf1a€H, llstiiho~ldiiyth Vi tJt1sźtiegelł1yEh 
gminach dla po b OTl-l, . bezpośredn ich . podatków gmin
nych na mocy ~.sf,§\VY ,o ddrililatli komunalnych, 
a z obszarów i:tW6r~Kich a a bezpośrednich podatków 
powiatowych na mocy < ustawy o daninach powiato
wych l prowim:jonalnych. 

.,.. . ~ ~",~ . , ._ . ;.:r. . __ re ;... "_ , . ... ,, .... • c. ~ " ... ,. - - ... -- :!:'et; 

§ 5. Tytułem odszłtoClowania za pobór do
datku państwowego do pddatku budynkowego przy
znaje się gminom i powiatbm udział w dodatku pań-
stwowym w wysokości 3%. . , 

UdżicH tE!h ohzyt1it.Jje każda gmina od pobra
nego przeź nią dothitku pclńshiJbwego, fi każtły po
wiat c;>d dodatku panShVdW!!go, tJbbtaIi~gd l t)bsża~ 
rC;W dworskich ~ j:ibwiecl~. 

§ G. 9rhirty wihHy źestaWic dla Wśtystkkh f1u· 
4Yr1kow podle~ajątycl; dpMd~ dt1dtHkt! p'aństwow~,!;Jó 
do podatkU bUdytiktHveyo listy pOdatkowej Mate 
~d9ą służyć rtJWł1tJttesHle ja,kd listy jJbbOtowe, /j iI~ 
rii l! źbsŁalią Spbtzą~źblie bsbbtie lIśty pobotoweó ' 

Dlci tJbsźat6W dwotskltli ies{aWlajEł {t!ldei Hsfy 
powiaty. 
- Do iist podatkowy,ch, wymienionych w częś
ciach poprze~rlitH iilnh:!jst~~o paragrafu, należy do
łączyć oddzielne i esŁawienie budynków zwolnionych 
od dodatku państWowego do podatku budynko
we go. 

§ 1. Utz~dy państwowej pdWbłati~ do wy
miaru pbd~tku ~tuHtbwego i budynkowego (urzędy 
katastralne) są bbdWlązane przesiać właściwej izbie 
skarbowej z końtetf/ pietWsżego RWatfałll każdego 
roku podatkowego, według stanu na dzień 1 kwie
tnia, wykazy sum podatku budynkowego, przypada
jących na poszczególne gminy i obszary dworskie 
z osobna oraz na poszczególne powiaty w ogólności; 
wykazy służyć będą za p'ddstawę do obliczenia do
datku państwowego do podatku budynkowego. 
RóWnież urz~dy te obowl~:Żl!ńe są żawiai:łamiać włei; 
śdwą Izbę skarbową d zacHodzących w tiągu roku 
podatkowego zmlariacH f!3 stani~ wymiaru podatku 
budynkowego. 

§ 6. Ddtlatl!łk p!5tlstWbWy dt:i podfitlm Buc1ytł
kowego pobrany prź~i ~ftl\f1y wlHlen być wpłacony 
do właściwych kas skarbowych w ratach kwartal
nych najpożn iej db końca każdego kwtirtilłu. W tychże 
t~tmlt1atł1 ttil:lją wplt:ttać dodafek feli i bl;jsl'cSty 
dw· tskle. ' 

KWoty należrle: za toR 1921 i piefWsle ~5łfaEż@ , 
ttlR U. 1922 ttliiją b~c wpli3cbńe dt:! 1 pg!dziettilkit 
192:2 tdkU. 

Mlriiśtet §k~tbU: • 
JiisttzęliSkl 

532. 
Rozporządze~ie fJ\łfti§ha I'fi@ffiy§łu. J 

i HaftdłU 
i eHlli 2S lipca 1 ~ż~ r. 

' vi przedrltJ.deie :r.akazu śto!ło:wahia W SbftJcie 
publicznym t(jśyjskitlh fUnt! ł łilłd~ 

, , Nli ~dtl~laWH! eH. 24 tI@kfe~U d, ~iat&tb ~ ż dnia 
8 łUŁe~d Hn9 r. (tJz. jj. p; ł:I. ~ 13 I1Bz. 211) oraz 
rdż~8riądi@ftlłł P!ticly MirHśfróW t tinta 11 ii§t8pt1d~ 
1921 r. (Dż. U. R. P. N!! 100 f3ć;i ; 719J I t tłhlii 115 
czerwta 1922 r: (Dż. U. R. P. ~ 5~ . f3óz: 410j , za
rZZ4d%4 sł~ te tta$ł:~pUI~: 
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§ 1. Od dnia 1 stycznia 1924 raku tabraniil 
sł~ stbś6waHia iii óIJfotie put1ll~tf1yftt j~dr1a!n@k triasy 
(w mowie potocznej zwanej wagą): funta rośyjskiego 
i łUta tosyjskiego. . 

.§ 2. W oktesie ctc:l§U; poprtedtajątym t€ltmlfJ, 
wYff1/eftiotly w § 1 f1lhiE!jstefjO tmpdfzftdt~nia, zhaj· 
dtiJ~te §i~ w dbtotie publitznyft1 hatżEidtia ffll~tftl
cze, wywzorcowane W łtlt1~ath fćJsYJskkh lub hitach 
rssyjskith, pbwiHtiy być taśtctplalie pfż~t tlafźędzia 
fflleftil E;ze, wyWt&t~/jWaHe w jedftostkatli mlMI wy
mieniehyćl1 vJ an. e dektE!tu 6 ttllafclth (Dt. ~. P. P. 
f: Hn 9 M 15 poz. 211) I att: l'1 t6żpofz~dt@hi1! MI· 
ii!§łfa Ptż@ftJy§łU I H~f1dlu i. dnia '1 kWletfilcł 191 g t. 
o legalnych jednostkach miar (9t, P. P. P. NI! 41 

, pot. 299). W okresie tym stosowanie funtów i łu
tów rosyjskich dozwala si~ . tylka Vi WypadkC'tćM, gdy 
iWiątarie jest oM t. Używcil1letf! Mtzt=lrlżi ffli~rrtlczydl, 
VJywzótc6Watlyt~ w tyth jeclrlostkach I pód WtUUH" 
kiem, że tiatźędźla te odpoWiadaj'1- Wymc1~ahloti1 Mł. 
14 powołan!:!go dekretu Ó tf1latach, to J. ~ą 1E!~ałizó
wAhe. l~galł1e i ttet~tt1e. 

. ~ . ,6~. ~rź~ktbcźetlla_ t!!f1ieJ!;te~b ta~pott,~dti!f1ła 
k!raRe BE!dą na podstawie fjrzef>~s6w s~&lrlych uktaW 
karnych. 

. § 4_ ~otRórtądtefllt! filflleJste Wchodzi 'fi ży
~Ie t dtllełfl bgldszeriiii. 

Minister Ptterfly~łu I HaNl:llu: 
St~ft1ff OMtJwśłl 

- , ~:r xc -e 

53j. 
~6zpdrźądźertte I'fezesa (lh~Wrlegd Uf!ędu 

Ziemskiego . 
t dtii!i 10 Iip6t\ 1922 f. 

w przedfflldclS utworzenia powiatowych urzę
dów ziemskich na obszarze okr~g6Wych urzę
dów żitrhSktth: '''lOłyńskiego, poleskiego i no-

wogródzkiego. 

Na moty art:, 2t Ustawy t dnia 6 lipca 1920 r. 
o organizacji urz~dów ziemskich (Dz. U. R. P. N2 70 
poz. 46'1) oraz' § 1 punkt b) rozporządzenia Ra(ly 
Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 30 poz. 178) zarządza sie co następuje: 

~ 1. Zami~s~ . dotythdaś61Jtyth powlat~wy€h 
komisarjatóW tł~ffiskłtli tworzy si~ fi!§l~pu}ą€~ ~8 · 
wiatowe urzędyziemski~: 

i ha obszarte okr~gowego urżędu żiemskiego wołyń-
SRł!łłb: 

na powiat dubi~ński z siedzib'ł . w Qubnie, 
" "HbrohóWleckf II .. H6f6RbWi@, 
" "kowelski ,," K.owlu, 
" "kfżeffil~tiieckl II lO Kttett1l~n€ti, 
II "luborrtelski II " LuiJ6rfilLl. 
" " łucki . Ii II ŁUtl<u j 
.. powiaty faWl~f1śi<i i dstraffski z śieat. Vi RÓWfi~ffl, 
" powiat wlodzimierski z siedzibą we Wł6dzimiertu~ 

- - - f - ' , 

" ha ó!:i8tarU ókr~goWego Uffędu ziemskiego pole
skiego: 

na poWiaty brt~śkb·łitewski 
i bialow-ieski z sledz. w Btżeściu-UŁewsklm, 

* powiat drohlctynski " "DroHiczynie, : 
.. "karńlet'iskó · kdsźyt. n "Kamieniu-Koszyrsk., 
.. .. kobryński .." KobrY"lu, 
" "kosowski .." Kosowie, 
" "łuhlniecki .." Łu n ińcu, . 
" "pińśkl "" Pińsku, 
.. "ptLiźanskl ,, ' li PtUżanach, 
.. "s~ttiM1Skl "" Sarnach. 

Ul na atm:al'it! aHręllow@9o tff!~thi tł!ltmskłegG nowe;. 
gr6dzklego: 

na fH:JWiat baral10WIGki z §iedzibą W Baranowitzach, 
" .. duHiłóWltl9wski lO II DUhiłbwiGZ6Ch; 
" .. dziśńienskl ;,,, Głąeokiem, 
li li grodżleński "" Gtbdnie, 
" " IIdźkl " li Lidzie, 
" "hleŚwleskl " .. Nieświeżu, 
" "fJ6wdgtćdzkl "lO Nowogródku, 
" "śłohitnskl "" Slonimie, 
" " §ta.łpEickl ". 5tolpcach, 
" " wilejski " .. Wilejce,! 
i iI "błl~owyskl li .. W6łkowysku, 
li fi W6łó:żynśld ił" WOłbżYhle. ~ 

. ~ 2. Itetpbtl~dt~fiie tlltiil:!jst@ Wchodzi w ży~ 
ćl! ! dhle~ bgłoszenia. 

tezes tlł6wt1e~b Ufi~du llemśklegó: 
S. Ludkiewlc2: 

534. 

Rózpofządzehfe Naczelnego Nadzwy~żaJ" 
nego Komisarza do walki z epidemjami 

t dNia 24 IIpel!1 1922 r; 

,v',dane w. ~orbźUmłeniu t Ministrem Koiei 
~l!laznYch l. Mtnlsttem Spraw WewnqŁrznych 
o ziiriądzenlach wyjątkowych, zapobiegających 

zwalczeniu cholery. 

Na mocy art. 2 punkt. c) art. 3 i art. 8 ustawy 
i dnia) 4 lipca 1920 t. o litwol"ieniiJ międiJ Nikzel .. 
~~gt;) Ni3dtwyctajh~go kornisatzs do walki z epidem
lfifHl; g ttWt c/! tf1 I f:)Sl1stwLl k~tlsk~ powsżechną (Dz. 
U. R. P. N!! 61 poZ. 388), oraz p. p. 3, 'l i 8 art. 11 
I aft. 12 u§tswy z dfilM 25 IIjJca 1919 f. \II I'ft t:! d
miocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych 
thoH!lb. Wyśt~~Ujątyt:11 H~f1f11irlni~ (Dz. U. R. P. N2 67, 
poz. 402), zarządza się, co nastEi}:>Uj!: 

., . § J. Na obszarze województw: fłowd§r6dz
~1~g8j Pól~~klego. WOłyń§łuego, 1arnof'0lskiego oraz 
~!t!ffll _Wil~~~kieJ tarżącliB . sl~ pbWstechhe pttyl1iu
sow~ SZCl~pl~Hi~ tltAtbrthe pl"z~clwko cholerze. 

ł'~nśhlJowe władte adihihistracyjńe 11 Instancjt 
Ha 6B~ii!W! łych WóJ@W6dżtyt Upo\\1alhlone SZ'ł: 


