DzfeńniK ' ei~taw~
0dblót

pis~a ma' pot'wferązićpl~tn;ik, K~okol

lłłłek lj'e 'g o domowników, lub zarzą'oza,jący majątki'em
albo przedsiębiorstwem płatnika.
f

'.
.
Jęi'eli osoB~, obbwią-zan~ do odbioru VI . myśl
p'ó'~'rzednieg~ u'sfępu, odmowi przyj'ę'cii:l pisma H.I'b

~&twie'r dzenia b'dbidfl:l', tó

należ)' pismó pozostawić

~trl 'miefścu aoręctenia, a okoliczn'ość tę odnotować

Poz.
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747. .

Rt't. 'g l. .U§tawa' ~ihiejsta \iic!łtodzi ' :W "żyd.
z dn;em jej Ogtosienia na całym dbsza'rte R'teczypid-spoli1lej j ni,e: wyłącza1j,qc W0jewód~bwa Sąskiego.
Podałek majątkowy, wpłacony w Woj ewództwie
Śląski'em, wpłynie w całości do Skarbu Państwa.

Prezydent Rzeczypospol!tej:S. Wójcieo{)owski

na pokwitowaniu. Pozostawienie pismą będzie równoważne z jego doręczeniem.

Prezes Rady Ministrów: Witos

płatników, których miejsce za'mie's zka'ni2i lub pobytu je's t ni~wr3dome, należy pisma

Minister Spraw Wewnętrznych: Kierni!~

Jfr1:. '86. Dla

. 'Złożyć w 'zarządzie gminnym (magi stracie). Zarząd
:§rHiHny (m ag istrat) dgłasza rtiezwłocznie o złożeniw
'pisma 'wśposob. używany w danej miejscowości,
wżYwając adresatów, aby celem odebrania pisma
przyb.y1i do urzędu.
,
.
Doręctenie uważą si~, zą uskutecznione, jeżeli
.
'od CZ~fsu ogłoszęnia upłynęły 2 t ygodnie.
,
0 dokonaniu ogłoszenia mają zarządy gminne
(magistraty) zawiadomić właściwą ' władzę pod atkową.

Minister Skarbu: H. Lind~
Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucfjars!:i

747.
.rła

. E\rt. 88. Zeznania, wyjaśnienia i odwołanIa,
' wys'łiń'e 'Przez płatników pocztą, lub wnoszone q.o
':źchż'ą'dów 'f1ITri'nnych (magistratów), względnie do
'Władz tpbdatko'wych. uważa się za wniesione w tym
dniu, w którym nada'no je na 'pocztę, lub złożono
w,e właściwym urzędzie, który wyda bezpłatnie potWler-Qzen'ie odbioru.
_ VI faZIe w'ątpllwości płatnik powinien udowodnić
"C:łzleń mi'dańia na pocz't~ lub złozenra pisma we
" ifłaśc'iwy'in urzędzie.

CZĘ:5ĆVII.

·Postanowienia

końcowe.

Rrt. '89.. Prżewidzia'ny wart. 2 ustawy z dnia
'15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P . N2 65, poz. 505)
w przedmIocie wyrównania podatków gruntowych
Judzież niektórych podatków budynkowych oddzielny
dodate~ do poda~ku grynt?wego 'podle'ga zaliczeniu
na podatek majątkowy, będący przedmiotem niniej szej ustawy.
Sposób dokonania zaliczenia określi Minister
Skarbu w drodze rozporządzenia.

.'

na·

' z -dnia 11 sierpnia 1923 r.
O

tyrhczaso'w em uregulowaniu finansów
komunalnych.

:prżez płatnika.
Płathika, który stale przebywa poza obszarem
Rzeczypospolitej. można wezwać do ustanowienia
' pełnomocnika, zamieszkałego w Polsce.
Jeżeli tego
rlle '\JCżyńi, 'mbfna doręcż'enie uskGteczl'I'ić VI sposób
o~reśfónyw 'art. 8'6.

og~aszamustaw~

Ustawa

,. Rrt. '87.

'Wy-mi'eiiiorie wart. 85 pisma, które
winny ' być 'doręc'zone adresatom, niies~kającym poza
obszarem Rzeczypostolitej, wysyła się nstem poleconym i Uważa 'SIę je ' za doręczone w 30 dni po na' Haniu 'ich na pocztę podług adresu, wskazanego

mocy art. 44 Konstytucji

stęplljącej treści:

CZĘŚĆ 1'IERWSZf\.

1\.

V r z e p i s o g ó l n y.

f\t1:. 1. Uchwały w sprawie pobi'eran:ia ·samoistnych po:::!atków komunalnych 'podlegają zatwi~T
dzeniu władz nadzorczych; natomiast uchwa'ły w sorawie pobierania dodatków ,komunalnych do podatków
państwowych warnagają zatwierdzel1ia 'prz-ez wł a dze
nadzorcze tylko w wypadku, wart. 11 ,przewidzianym.

•

B. ·P o' s z c z e:g ó I n-e p o d a t k i.
1) Podatki od gruntów i budynków p'oza 'obszarem
'gmin rnle'j skich.

f\rt. ,2. 1) Od .gruntów ,i budynków, położonych
poza obszarem gmin miejskich, mogą być pobi erane
podatki komunalne tylko w postaci dodatków do podatków państwowych od gruntów i budynków.
2) Wyjątek zachodzi co do gruntów i budynków
w b. dzielnicy rosyjskiej, należących do. Państwa.
Grunty te mogą być obciążone tylko samoistnemi
podatkami w ' wysokości kwot, ,któremi podobne
grunty i budynki w sąsied z twie są obciążone ·dodat·
karni do podatków państwowych.

Rrt. 3. 1) Z dozwolonego ustawą z dn. 1~
czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. ,505) naj'
wyższego łącznego obciążenia gruntów i budynków,
położonych 'poza obszarem gmin miejskich :podatka·
mi komunalnemi (art. 2), korzystać mogą:
,
,I\rt. 90. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
1\) na obszarze gmin wiejskiGh:
. 'fśl'ę MHiistrowi Skarl:iu, co do 'przepis'ów, iawartych
a)" gminywie}skie ·do wysokośd 40%, ' w . b
" ~'l tirt. 13, '14, : 24' do '29, 44, '69 i 78, 85 ao 87 dzielnicy austrjackiej do wysokości .. 6(P/o; ,
"Jw,~ ~dtb'iUrniehiu"; z" Mińist\<em Spraw Wewnętrznych,
·'b) i Powiatowe czwiązki ' komunalne . do \y,ysok0śc:
obfITej t.!'ś c'hód'zi "0 'ptlefpisy · ljrt. 60"-"'W 'l'brOwmieniu ·
,~ ?OQ/~, ·w ,b. "d,zi~łnicy :,aust,r,ja~ki~d {,do ,I Wryf'>O
ił Ministrem Przemysłu i"JHafl:dlu.
kości .. 309/0. ;
".
."
.

ł

.
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._~l3t:~i:i, ! .P.~$Z~~~ch rAW9 rsk j,ch .Vo? b. 9zielni.cy pru-

~'Kł~J PQ,W~~~,QW!~ ~W\,~ ~,J k'pm;ul1ąt~~ ~o 1wySO~OSĆl 90 lo.

. wi~towe związki komunąlne do wy~okości ~O % , ~ml~
7' : !
"ny miejskie wydżielone do wyso~ośd 90 /0•.

2) Gm'iny -wi e jskie ,w ,b . dzielnicy r.osJljs kiej są
' 3} PQ.dałek .od kopalń.
,z wpływ0w z powyższego. pp :;1 atku od. .
'
.
f\r~. 5. 1) JNa rzecz związkó,\\, kQmuni;lJny,ch.
stąpiC 'gromaC!łom ,wiejskim ,)o/D pobr;anej ' k'-Yoty, a to
1,.
na pokrYGie ·wydatków tychż~ gwniad. .P.o,9 atki, po- ..na ,któryćh obszarze znajdują się kppalnie v.:ęŚ}a,
bier,a ne Qoty~hcza~ w IPo"tacl ,skł a d e ~ , n~ ', pokryci e soli lub ropy naftowej, ' z wyJ'łtki -= m kopa,Iń i eu p
wydatków gromad w,iej::;kich ,w b. dz ie lnicy 'r osyjskiej 'solnych, b~dących w zarządzie państwowym, a popr'zewipzi?lne wart. 271 Orgąpizacji ,zarządu gubernji ,dl e gających monopolowi państwowemu, ' może bt~
Królestw!'! Polskiego ,(t:,b. p'r. ces. ros. Tom . 11, wyda- u,s tanowiony samoistny podat:=k od kopalń.
ni e z 19,13 ' r.) \.lchyla sję.
'
2) Podatek wym}erzany będzie od . i1ości wydo3) ,Gminy 'v.:iejskie mpgą przekrpczy.ć normy bytego min e rału i ni'e n-lOŻe przenosić ,1 Ofo . c,~iir~
400;0, względnie 60%, tylko za zgo.dą wygziału po- .lwzględnie jN,artości ~ przedażnej. Pqdate,k może byt
wiatowego. W braku zgody rozstrzyga władza nad- ,różniczkowany w,epług gatunków minerału (.w~gi~l
zorcza, wskazana wart. 36 i 37. Władza ta decy- kamienny i brunatny, ro:p;ą ,bQry~~a.w sk,o·tust3J19.\wic#a
., ,
duje takie , w rązie zarzutu wy,dzidu powiatowego i ropa specjalna, sól kainienna i warzonka).
przeciwko uchwalonej przez gminę wiejską norm ie
3) Jako cenę, względnie w~rtość sprzedażną
4.00;0 -:-.60% i niższej; zarzut może być wniesiony soli , należy w r.oz,umie,niu ,n iniej..szej ustawY ,fl ważać
,,, ,!=iągu dni 14 ,pp otr,zymaniu wi.a domo,ści przędo ,.cenę, za którą ko.palnia odstępuje sql za,rz~dowi ropJJej o uchwąle gminnej.
nopolowemu.
.,
,4)
Obowiązane
do
,z?lpłąty
te.go
_
pbda~k.1l
,~ą
·2} 'Podatek od grunt6~ ,na o'b szarze gmin miejskich.
palnie minerdów, wymienionych w us~ęlłie 1. t}[prpl\rt. 4. ol) P.odatek komunalny ,op gruntów, wnione do wymiaru i po.boru ,są gr.niny i poyviatowe
pG>lożpnych 'na .ob,szarze gmin mi ej ~kich, może być
zwi·ązki komunaln.e, na których ob ga ~ze ,zn ~j9 uj~ , ~)~
pob,i erany ..VI postaci dpd a t ~ u do p,aństwowegQ PP- kop al nie, budowle po.mocnic,z~ i il1ne pr.zyn ~lężn9,ś<;:i.
-datku .gr.untowego, albo w pos~aci ,samoistnego ,po5) Jeżeli w myśl ustępu poprzedniego jest kUka
'C1atku.
związków komunalnych ,współuprawnionych .do po·
'2} Podatkowi komunalnemu ,od gruntów podle- ,boru podatku, wtedy co do wysokości_ i ...sPQso~U
,gają .. także grunty, wolne od państwowego podatku
pobierania podatku oraz co do podziału wpły~qw
gruntowego. !lłoda~ek komunalny od tych grul.ltów podatkowych winno nasti1 pić porozur.nięoie , mi,ę:,ąiZY
może byc pobierany tylko w postaci poda:tku samowspółuprawnionemi związkami komunalnemi. O i1 ą\Jy
istnego.
porozumienie nie było osiągnięte, spr.awę rozstrzyga
3) Grunty. położone na obszarze gmin ,wi ~j- władza, nadzorcza. wskazana w art. 36 . p. ·b. (art. 3i7).
,skich, przyłączonych ,w całości lub części po 1 stycz- Uchwały, powzięte na podstawie wyniku , porozumienia r9'1 9 r. do gmin miejskich, nie podlegają samo- nia, względnie rozstrzygnięcia władzy ,nadzorczej,
.istnemu , Ho.datk,a,wi gr.unto.wemu przez przeciąg 10 lat, podlegają zatwierdzeniu ,Ministra ' Sprąw ,Wewnętrz
nych w porozumie niu ,z ·Ministrem ,Skarbu .
nąst~p.~}ący:ch rpp )roku, w lk ~órym nastąpiłp przyłą<:zenie.
.
6) Wpływy z podatku winny : być lłż.yte wyłącz
nie
na
cele inwestycyjne w miejsco'wościąch, ' w któ. '4) 'W uchwale , z,wiąz.ku komunalnego, dotyczącej
'pobierania .samoistnego podatku, mogą pyć przyjęte, rych poło ż one są ' kopalnie, budowle pomocnicze
jako podstawy wymiaru podatku IN obu wypadkach, i inne przynależności kopalni. ,
prz.ewidzianych w popr·z ednich ustępa«h: przychód,
A) 'Podątęk od buc!yqk6wn,a ,oł?~zflr,.'f,e ' igwi.n wiejskich.
czynsz ,najmu, 'wz:ględn.ie ,·dzierżawy, , wafto~ć , czyn'szowa (wartqść użytkowa), I wartość gnll'ltQ.w we<fług
J;\t.:ł. 6. 1) Pqdatek komunalny od \ budyn~~w,
samodzielnej klasyfikacji gminnej, albo też . połąc~enie położonych na obszarze gmin miejski<;:h, mogą .po:kilku ('z "tych podstaw.
bierać tylko gminy miejskie z zastrzeien,iem t1(j)%
(5) ;;Pla~e budowl,a ne oraz grunty, "które uz;y;sk,ały dla samorządu wojewódzkiego w myśl art. 22.
c;na~akter ' plac-ów Ibudowl.anych wskutek . pociągnięcia
2) Gminy miejskie w b. dz.ięlni<;ac~: rosyjskiej
,1'i'l'Iji I regulacyjny.ch ulic , i . pI.aców miejs,kich, , mogąl.być i 1'9 ustrjae,kiej /TIo9,ą zamiast państwpwego p09atku
. Gf>odatkowaRe "na ) rzecz gmin , miejskiGh .sarnQistrwm ,od nieruchomości" przekazanego im ustawą 'z dn,' ,1 7
' pos,atkiem w , s~llro-j.ejszym 'stopniu takŻ·e po~a gr,?lnice, l,9r.udnia \1921 r. (Dz. U: . R. P. Ż 1922 r. N2-2, poz. 6),
'Q'kreślone l .w ' <itrt. t 14 ustawy z dnia r15 ~zer.wca ' l;.~43 r. [ pobierać , s~mołstl]y :po,dijltek o.d ;' oL\dYt:Jkq,w . '
'; (~z. ( U. IIR: ~ P. '.Ng l 65, :'poz. ,-505) . i .;art. : 25 u~tawy . z,·dn.
;3) t l?t:z~pis \ art. 4 _,!Jst~p 4 . ,~t_C?,~ yje ,_S!ę 'p'~ppwied
Il'7 . grudma IHf21 , r. , (Dz.t U. ··R. cP. 'z 1922 .' r. ; ]'f2 2, ~ ni.p .~ ;pp,ąstaw (wym),aru ~?lmoi~t,n~.gó podatku C?d"bu"f'oz. j .6).
dynków. Budynki, .. oie , ppdle,g.~~ące.)?ar1s!wo.werh u j PO( 6) rGFI:lf,\,ty ' państwowe w gminach 'rniejs·kkh \w b. l,dat~Awi .·od . ~je,r,ut-~..wn.Qś~i f.W ,my,śl , a~t. 1.3 ustawy
dzielniSy rosyjskiej nie mogą być obciąż~e ',samo :, z t1clA~a ,) 7 grudria ł 941 r. mz. U ...R. P. z 1922 r. Ng 2,
,.jst[i) ym.'f'0daltk>ielil1 l,gr~nto.wym pG>,I,\('Yżejr'.JjJ~rmy, wska- ; ppl.! P)rI W~ lJny ,qyć ,zV,I"oIr;ti;9pe pd ~a'!10i~tn~go pO,da-tku.
'zanej !iw 'att. ';2, <U5t~p 12.
.
(.4) Po u p ły,wie I ~erm.i,J;lU, na , ~tó r,y pąń.~twowy po,7) "' Z ~,do 4lwo}€)iJ;ego lIJs·ławą ; z .«dn. tS ,per,wca datek od nieruchomości 'został 'gminom t, miejskim
['1923.J r. f (fi'>z. I[U.NR. ; P. 1Mg ';.65, IIp>:OZ. :5~) l1najwy,żs:l:.ego i;P[~f:!~~za.li)y , {, g.minY I<!e"-;-~a~.te, w, b. 4~i~II} !,~ y, prułKiej~
" łCl(ZAego .' o·DCią~enła , 9ruiltów " na" obsz~f:3e ' lgmirhroiej :ę§9ą ,}rpj ałY Pfą~o ;.p,OR)~" flć ~i'.<?,9a,~~k ..
budynków
.. lki'c h ' p:dcdatkamift K&mun'a lllemi "9mjny " tlilJej~kJe . ~J1ie /1N l ~~~ąFi <;,?,>9-qa~ku , 40 {'P,f,9'~~~,o"o/..~l30 .P9?atRLi od
·.wyG.z ielone. mogą ;. korzys.tać ,do wysokości 70% , ~_ po- nieruchomosci, albo w postaci samóiśtrlego podatku,
, obowiązane ,
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który s,ię . wymierza we,dług ,przepisu, zawartego
., usltwie poprzednim.
5) Budynki mieszkalne i gospodarcze, położone
na obszarze gmin wiejskich, przyłączonych w całości
lub w części po 1 stycznia 1919 r. do gmin miej'
, skich, mogą być obciążone podatkiem komunalnym
, od budynków czy to w postaci podatku samoistnego,
• czy też dodatku do państwowego podatku od nieruchomości (od budynków) tylko do tej wysokości, do
, której mogłyby być obciążone. gdyby przyłączenie
· nie , nastąpiło. Przepis ten obowiązuje lat pięć po
roku, w którym przyłączenie nastąpiło.
6) Przepisy ustawy z dnia 22 września 1922 r.
o ulgach dla nowowznoszonych budynków (Dz. U. R.
P. N!! 88, poz. 786) pozostają w mocy.
5) Podatek od lokali.

·

Hrt. 7. 1) Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia
1921 r. (Dz. U. ' R. P. z 1922 r. N!! 2, poz. 6), dotyczące ustanowienia w gminach miejskich podatku
od lokali, rozciąga się na obszar b. dzielnicy pruskiej
, i na wszystkie gminy wiejskie całej Rzeczypospolitej.
2) Stopa podatku od lokali nie może przekroczyć normy, którą na każdy rok podatkowy oznacza
. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3) Wolne od podatku na rzecz gmin miejskich
i wiejskich są wszystkie lokale, zamieszkałe przez
inwalidów, wdowy, sieroty tychże, pobierających rentę
Inwalidzką, oraz emerytów, pobierających wsparcia
' na starość i niemoc.
4) Oprócz podatków od lokali gminy miejskie
l wiejskie mogą pobierać:
'
a) podatek od części mieszkalnych, które ze
względu na swe przeznaczenie lub w stosunku
do liczby osób, zamieszkujących lokal, uważać należy za zbędne (podatek od zbytku
mieszkaniowego);
b) podatek za zajmowanie lokali lub ich części
w hotelach, pensjonatach, pokojach umeblowanych, gospodach, zajazdach lub domach
noclegowych (podatek hotelowy).
.
5) Podatek hotelowy obciąża os~by, korzysta· '
Jące z lokali lub ich części. Do ściągania podatku
tego obowiązany' jest właściciel przedsiębiorstwa hotelowego, który odpowiada za wpływ podatku.
6)

Podatek od

przemysłu

i handlu.

1) Podatek komunalny od przemysłu
może być pobierany tylko w postaci dodatku do państwowego podatku przemy s łowego bez
względu na formę, w której według art. 7-9 ustawy
Z dnia 14 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N258, poz. 412)
podatek państwowy jest opłacany. Dodatek będzie

I\rt. 8.

r handlu

pobierany także od przedpłaty, uiszczanej przy nabyciu świadectw przem y słowych.
2) Sposób opodatkowania przedsiębiorstw, wymienionych w ustępach 1, 2, 8 i 9 art. 3 wspomnianej ustawy z dnia 14 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N258,
poz. 412), określa ustęp drugi art. 119 powołanej
ustawy.
, 3) Dodatek z potrąceniem lQ%-owego udziału
i0:,> pla samorządu wojewódzkiego (art. 22) przypada:
a) gminom miejskim--'-od przedsiębiorstw i zajęć,
wykony.:v~nych ' na obszarze tych gmin; ,

'1'-& 94.

b) powiatowym związkom ' komunalnym -- odprzedsi~biorstw i zajęć, wykonywanych poza
ob,szarem gmin miejskich. Powiatowe ZWiązki
komunalne są jednak obowiązane tym gminom wiejskim, na których obszarze wykony'
wane są przedsiębiorstwa i Z a jęcia, wymie
nione w ustępie 1 i 2 niniejszego artykułu
wypłacić połowę, a w b. dzielni:y austrjackie
8/4. sumy, pobranej w odnośnych gminad
tytułem dodatków komunalnych do podatkL
przemysłowego od tych przedsiębiorstw i za
jęć, a to w ciągu dni 14 po otrzymaniu do
datków.
7)

PodaŁek

dochodowy.

I\rt. 9. 1) W b. dzielnicach rosyjskiej i austrjac
kiej otrzymują gminy miejskie udział 30%. a m. st
Warszawa udział 40% we wpływach z państwowegc
podatku dochodowego, przypisanego w tychże gmi
nach, powiatowe zaś związki komunalne udział 30°/,
we wpływach z państwowego podatku dochodowego
przypisanego w gminach wiejskich.
2) W b. dzielnicy pruskiej otnymują gmin}
miejskie udział 30% we wpływach z państwoweg(
p.odatku dochodowego, przypadającego na gmin)
miejskie, a powiatowe związki komunalne udział 30°1
we wpływach z państwowego podatku dochodowego
przypadającego na gminy wiejskie i obszary dworskie
3) Postanowienia ustawy z dnia 15 czerwce
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 521), dotyczące do
datków do państwowego podatku dochodowego oc
rzecz związków komunalnych w b. dzielnicy pruskie
pozostają bez zmiany.
8) Podatek od

spożycia,

zużycia,

względnie

produkcjI

państwowych podat
ków od spożycia, zużycia, względnie produkcji, z wy
jątkiem podatku od węgla, olejów mineralnych, sol
i cukru oraz podatku, wymienionego wart. 11, i łącz
nie z temi podatkami pobierany będzie dodatek m
rzecz związków komunalnych.

I\rt. 10. 1) Do wszystkich

2) Dodatek ten wynosi 30% podatku od spiry
tusu i wyrobów wódczanych, wina i win musującyd
oraz od riwa, a 15% państwowego podatku od in
nych przedmiotów.
3) Wpływy z tego dodatku przypadają . miej
skim i powiatowym związkom komunalnym, a h
pierwszym w stosunku 60%, drugim zaś w stosunkl
40% ogólnej sumy wpływów z tego żródła. Podsta
wę rozdziału między gminy miejskie stanowi procen
towa średnia arytmetyczna, ustalona na podstawie
liczby mieszkańców w poszczególnych gminach miej
skich i podatku przemysłowego, przypisanego na icl
terenie za rok, poprzedzający rozdział, a pom j ędz~
powiatowe związki komunalne - liczba mieszkańcó",
w poszczególnych powiatach z wyłączeniem gmir
miejskich.
4) Powiatowe związki komunalne są obowiązanE
wypłacić z otrzymanych sum 1/3 część gminom wiejskim, zaś w b. dzielnicy austrjackiej 2/3 części. Sum}
te rozdzielają się między gminy wiejskie według sto
sunku liczby mieszkańców gmin wiej~kicb Ao ~ liczb}
mieszkańców powiatu Z wyłączeniem gmiiiirHej ~ kich
a gminY,wiejskie: ' ~b,O\'{I~?:~J1~ js"ą.. ~ż'y:~;j ~;a:~Li~~ c ele
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•

•

~
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inwestycyjne oraz na cele konserwacji urz~dzeń i zarządów gminnych.
5) Liczb«=: mieszkańców określa się według ostatniego urzędowego spisu ludności w całej Rzeczypo·
spolitej. Liczbę mieszkańców w uzdrowiskach, posiadających charakter użyteczności publicznej (ustawa
z dnia 23 marca 1922 r. Dz. U. R. P. N2 31, poz. 254),
ustala się w ten sposób, że do liczby mieszkańców,
objętych spisem urzędowym, dolicza si«=: l/a część
liczby gości sezonowych według urzędowej statystyki
komisji uzdrowiskowej za rok poprzedzający.
.
6) Przedmioty, podlegające państwowym podatkom od spożycia, zużycia, względnie produkcji, nie
mogą być obciążone innemi podatkami komunalnemi.

Rrt. 11. 1) Gminy miejskie na swym obszarze,
powiatowe żwiązki komunalne poza obszarem gmin
miejskich, mogą pobierać dodatki do opłat państwo
wych od patentów na wyrób i sprzedaż trunków,
przetworów wódczanych i spirytusowych, pobieranych
na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 pażdziernika 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 95, poz. 879).
2) Dodatki te nie mogą przenosić 100% opłaty
pań stw owej od patentu na wyrób, względnie 200%
opł a ty państwowej od patentu na sprzedaż trunków
i przetworów, wymienionych w poprzednim ustępie,
I będą pobierane łącznie z cpłatami państwowemi.
3) Uchwały w sprawie pobierania tych dodatków podlegają zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
4) Powiatowe związki samorządowe są jednak
obowiązane tym gminom wiejskim, na których obszarze wykonywane są przedsiębiorstwa i zajęcia, wymienione VI ust. 1 niniejszego artykułu, wypłacić połowę sumy, pobranej w odnośnych gminach tytułem
dodatków gminnych do opłat państwowych od patentów na wyrób i sprzedaż trunków, przetworów
wódczanych i spirytusowych, w ciągu dni 14 po
otrzymaniu tych dodatków.
fi

Rrt. 12. 1) Gminom miejskim, które po koniec.
czerwca 1923 r. uzyskały zatwierdzenie statutów o poborze samoistnych podatków od towarów, przywożo
nych lub wywożonych, wolno na ich obszarze pobieraĆ samoistne podatki wyłącznie od towarów, przywożonych drogami żelaznemi lub wodnemi, a nie
podlegających państwowym podatkom od spożycia,
zużycia, względnie produkcji, i nie stanowiących monopolu państwowego. Podatki te ni e mogą przeno. sić norm , ustalonych przez Ministra Spraw Wewn«=:trznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu .
2) Od tego podatku wolne są ładunki, stanowiące własność Państwa lub samorządu terytorjalnego, oraz artykuły, prz~znaczone do odbudowy zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, zniszczonych
wojną.

3) Gminom miejskim wolno pobierać samoistny
podatek od oświetlenia elektrycznego i gazowego
w lokalach z wyszynkiem alkoholu i w lokalach za·
baw, rozrywek i widowisk, a st. m. Warszaw ie na
przeciąg lat 3 od oświetlenia elektrycznego i gazo·
wego wogóle.
9) Opłata od umów o przeniesienie własności nieruchomości.

f\rt. 13. 1) Opłata komunalna od umów o przeniesienie własnoś.ci nieruchomości, przewidziana w usta-

J09)

wie z dnia 21 wrzesma 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 88,
poz. 785), nie może przewyższać 4% sumy, kfóra
służy za podstawę wymiaru opłaty państwowej" od'
tych umów.
.
2) Opłat«=: komunalną pobierają ' samoistnie;
a) gminy miejskie, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze tychże gmin,
b) powiatowe związki komunalne, jeżeli nieruchomość jest położona poza obszarem gmin
miejskich; powiatowe związki k.omunalne są
obowiązane przekazać połowę pobranej opłaty .
tym gminom wiejskim, na których obszarze
nieruchomość jest położona; jeżeli powiatowy
związek komunalny nie uchwali poboru opłaty,
wolno gminom wiejskim uchwalić ją na rzecz
swoją do wysokości 2%
sumy, która służy
za podstawę wymiaru opłaty państwowej ' od
tych umów.
10) Podatek od zaprotestowanych weksli.

Rrt. 14. 1) Od weksli, przedstawionych do
protestu, pobierany będzie przez notarjuszów, wzglę
dnie inne organy, uprawnione do sporządzania protestów, łącznie z opłatą (należytością) państwową od
protestu, podatek komunalny w wysokości 1/2%
sumy wekslowej.
2) Podatek ten przypada tej gminie (wiejskiej
lub miejskiej), w której obrębie przedstawiono weksel
do p rotestu, w b. dzielnicy pruskiej powiatowemu
związkowi komunalnemu, jeżeli weksel przedstawiono
do p rotestu na obszarze dworskim.
Rrt. 15. Podatki komunalne od aktów notarjalnych, sporządzonych w przypadkach nie wymienionych wart. 13, 14 i 16, o ile pobierane są według
stawek stałych - uchyla si«=:.
11) Podatek od spadków i darowizn.

Rrt. 16. 1) Gminy miejskie i wiejskie mogą pobierać

samoistny podatek od przedmiotów spadków
i darowizn, położo"'ych na ich obszarze, do wysokości
10% państwowego podatku od spadków i darowizn,
przypadającego na odnośne przedmioty spadkowe lub
darowane. W b. dzielnicy pruskiej, gdy przedmioty
spadkowe (darowane) znajdują się na obszarach dworskich, mogą pobierać podatek od tych przedmiotów
powiatowe związki komunalne.
2) Jeżeli przedmioty spadkowe (darowane) znajdują si«=: w obr«=:bie kilku związków komuJlalnych, to
każdy z nich pobiera podatek w takiej części, jaka
odpowiada stosunkowi czystej wartości przedmiotów,
znajdujących si«=: w obr«=:bie danego związku komunalnego, do całej podstawy wymiaru.
3) Szczegółowe przepisy o rozdziale dodatku
zawierać b~dzie rozporządzenie wykonawcze, przyczem uwzg lę dnione ' być winny na stępujące zasady:
a) m ajątek ruchomy, otrzymany w drodze spadku
(d arowizny), uważa się jako położony w miejscu zamieszkania spadkoda wcy (d ar ującego);
o ile zaś miejsce to znajduje się poza granicami Państwa - w miejscu siedziby władzy,
wymierzającej państwowy podatek od spadku
( darowizny);
b) długi, z wyjątkiem długów, zabezpieczonych
na nieruchomości, uważa się j~~o . ciążące na
.
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rem gmin miejskich, wolno pobiera.ć, i11 oprQcz, PQdat~W'. Lwymi'enlónych ' w '.'n,iniejszej" ustci~,wie." I sęmoistne
T':' J I:
ł I j
(podatki, obciążająte ) inne !'Źródła ;: nie ·,Wymi·enione
12) : P~cl4!tek,~d p(lakat~,llVi i s~yld,~~ ;i Ro~ate~ ,od anonsów. - iN nini'e jszej- 'ustawie, z uwzględnieniem ' art.. :21., "
,2) :, Wła'dza ,nadzorczą" właściwą do -zatw.ierclze"',,' [, Rrt. n~:: 1) ; Gmih 61th , miejskim wolno, ipobie- ,
,.ti
ia:
uchwał
w -sp'rawie póbierania ty~ h podatków, jest
rać podatek bd 'jnapi,s o,w ~ffli rhowyQh , i ogłoszeń, bądź
WewnE;trznych, działający Vi porolu' umieszczonych na budynkach, słupach, kioskach lub ' ;-"Minister Spraw
.'
r-";
• ;,
~.
t
'
r' .
mieni:4 z Millistrem Ska rbu,. ·
,'t,'
'IN podobnych miejscach, bądź rozlepianych, roznoszo3) Ministei- Spraw WewnętrzQych moze w
nycR ,' wyś~ietlany~h . I'ub rozpowśze.c~n i ariYch w popobny . sposób :(po~atek od , pl ~ katów i szyl~ów) oraz · r;ozumieniu z Ministrem Skarbu~rzelać s}Ve prawo
pod~t!=k od ogłoszeń , : powielany.ch c;lr!1kiem, mecha- : ~atwierązania komunaln.ycb, uchoWał. podatkowy.c h, .. ppnicznie, lub w, podol{ny sposób ,(podatek od anonsów). · :powi,?ldających , wzorqwym ,statut()m, na władze na92) Gminom wiejskim wolno pobierac podatek zorcze, wskazane wart. 36 i 37.
(h~ ł
l;
: ."
Ił
tI
.
,
. .... ,
.pd p!?'k-a,t ów I, szy,ldów ' oraz , podatek Od anonsów
· I ',,, " Ar,t. 21.. 1) Podatek odmajątkut lpo.datek od kapoza .obsz,a rem gmin miei,skich.
'
" 3) Od ' podafku są zwolnione ogłoszenia, za- · pitałów , i · ,rent nie może być pobierany na rzecz
,
,.
.;,
,
miesz,c zane w czasopismach, wychodząc'ych nie rza- związk6~, ·komunalnych .
, 2) .lród.el, .które . są obciążone podatkami, w~
dziej ; a oFieli ' w m ies ię'€ ż'nych ' odstępa ch czasu, ogło
'szE:nia , urzędowe , ogłoszenia wyborcze ,do reprezen- .mielli0nem i w tej ustawie, nie wolnp; poJ1lownie obc,iątacji publicznych, 'og'łoszenia. 'o odczytach i źgroma · ,ża,<! samoistFlemi podatkami z wyłącz~P1iem podatków,
,Cjlzenjach ,publicznych oraz ogłoszenia osób, pO.5zuku- ;przeznaczony<;h na ściś-Je określ0ne ihwe~tycyioe cele,
po.bi eranych ,w wyJątkowy,clit, wypadką'!:h . przez oz o;a, ją~ych, pracy.
"
'cz0ny
, okres czasu, a . nie przenoszą.cych .500 /o ,pod<:lt,I) ,\
4) Bliższy sposób pobierania podatku od pla' katów i szyldów ' j pbdatku od, anonsów określi wzo- ków komunalnych, dopuszcz,o nych niQiejoszą ustaw:ą.
rowy statut podatkowy, który ogłosi Minister ' Spraw czy to w . postaQi samoistny..c h p,od",tków,czy też
, Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w postaci ' dodatków dO .lpodatków 'państwow.y.ch.
, , J~ Również nie, mo,gąbyć ~ poQiefa!le" na ,l1Z,el:z
, ~ rQzpor~9dzeniu wykonaw~ze.P1 '
związków ,komunalnych poc;l:atkj od . lp'~siadania przed13) Podatek -od p~blicznyc,h zabaw, rozr.ywek I widowisk. rni0tów majątkQwry'ch z., w:yjątkiern ,podatków od . pPsiadania ,przedm i0Łów: zbytku; .słutącycb J do <, os,obistel\rt. ,18.. . 1) Gminy miejskie willny, gminy zaś
go użytku (samochodów, ekwipaży, wierzchowców
wi-ejskie mogą pobierać ' podatek od publicznych zat. d.).
baw, rozrywek 'i widowisk,
' _
'
.. J' l..'; 2) '... Oprócz ' pddatku' od wstępu na wyścigi i poC. Udzi 'a l samo 'l" ·z ·ądu wojewódzkiego
dobne widowiska pol'ączone z grą ' lub zakładami,
w źródłach p o da t k o W'yiC hz w i ą z k ó w
wolno pQbierać, także podatki od stawek gry lub zak o m u n a I n y c h.
kładów ' i ' od wygrany,ch. '
.
. ) ;:" <,3) Do ' przedstawień , teatra'l nych i. , występów .
l\rt 22. 'Samorządowi wojew'Ó dzkiemu zastrze" 0 wyższej wartości ' arty'stycznej lub naukowej., or az
ga się prawo korZystania zna-jwyższego dozwolo ne . ),do prtedstawień utworów i filmów ' krajowych winny
g'o obciążenia gruntów, bCldynków oraz przemysłu
być stosowa ri e ulgowe stawki. 'podatkowe. , .,
i handlu podatkami komunalnemi (art. 3, 4, 6 i l8)
,;<
'4) ' Od żawod<i>w i' 'popisów, ' un:ąd~anych pr21ez
do wysokości 10% .
i" towarzystw'a 'sportowe i gimnastyoż ne; których uźy
1
l'\.
' te<!ilność publiczną uzna ', zaTZąd gminy, podatek nie
I\rt.23. 11Ż do ,wprowadzenia w źycie . sam;omoże przęnosić 10% ceny wstępu.
rządu wojewódzkiego pobory, określone wart. 22,
,
I, . "
przypadają:
.
I
'
l4) Podatki od prawa polowania.
a) 'w ' b. dzielnicy rosyjsk,iej po~iatoo/y.ni związ
l\rt. 19. 1) 'Od wykonywania prawa pCjlo\v'a.kom ~omunalnYI1) . 'i _gminom ' miejs~ im, wy. nla ha mocr prawa w'łas!1'~ś ci gnin'tu, d.tiHżawy prawa
9zielonym z po:w iatowych związków komunal·
; 'p~}?w~nia, I~~', i~ri~~ ? tY"~P ł~ p.r~wh'e~b " wolłiO ' gmi':!om
nych, na. pokrycie wydatków•. 'k tóre w myśl
Wiejskim I mieJskim . pob rerac pcrdate'k :komunalny;
' art. ' 2 ust,a wy". z 'dnia , 26 'wrżeśni'a . 1922 r.
,w b. , dzielnicy ' pruskiej ' mb~'ą 'powiatowe ZWiązki ko' (Dz. 'U. R. P. N2 90,' poz. 829) obc'iążać mają
'tpunąln e; pobie rać t~k i p 'o datek o'd ' prawa polowania,
'. ; samqr~A:d r?je·';Vq,90~i; . :: . r: -; ,,~, ('- .
Wykó·ń}A.iian'~ g_ą,'na abs,zarie( d~orskim ;
,. \
b) , w,' q~" dzrelnl~y _, ~ us~J')ac;kleJ- ~na : .ppkrY ~ le .w,y.~ ,
2) 'Najwyrsie I]ormy pod~tku określi dla. poszcZe·; ~~t~0':Y' P9.ł.~cz<:ny~b : ''f-r~ ~pęlniafliem ! z;ad~ ~,
"gólnych stref pa'ństwa Minister Spraw ~Wewnętrznych
pq;ewldzlany~h W ustawie : z \' dn. ,3q styczma
'j '; ' p'o roziJmienr u" i: Mih'istrem Skarbu i Ministrem Rol1920 r.. (Dz. U. R. P. N2 11, poz. 61).
nictwa i Dóbr . Pi:lń'stwowich :
',
I'
'
.~ , , . 3) Rożppriądzenie 'wykonawcte mbże uzależnić
l\rt. 24. 1) Postanowienia, zawarte wart. 22,
'" wykbDywanie ' prawa polowania od wykazania zapłaty nie .- bęąą , rpia ~y ·~fis,toso)Nania, w., b .. d~ iel \l~C::Yr pru~ kiej
, podatku.
aż do wprowadzenialamźe samorządu wojewódzkiego
w żY,ci~ . .fU , do tego ,q:aS-p ,pobory, określone
-,
. :15) Inne podatki.
'yr art. :22, · ,prżypada~ ' bE;dą :g~in9m mi'ej~krfl1 11a , i,ch
;) ). r:, ~
~
, l\rt. '2Ó. '1) ' G'riii hom miejskim' ha 'iCh obszarze, . 'bbszarze, a' powiatowym" zv. iąikom komunalnym poza
• powiatowym związkom komunalnym ,poza ob sza- obszarem gmin miejskich.
l
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~) iD~;'\;~t~}:~~ \" kt~i:~w~~P; iP~:,J~tk~j~ ' !~b~i~~- :,:' h~l~ą; ,-, ~Y~b'~~'~ ttQ'~~ ,':;~·~. 'Wy.płją~Qny'~h ; ~~:r;,:orząqo-

~fednil=h są pbowiązane gminy miejskie i powiatowe ,'wi , WQjeW~QQz;ki~m~, ~ ,ty.tuluJ~,Qp.atku~ i~ar:pj ęoi!::~nY~~·
lWi~\z'ki '~oin'uriafnb, ' : n' ' ;;i ,,:,' "
', " ,\
" ; ' , . ,1 II'tL:Przy ,wym\GłfZe podatku .. fUaJą QiI'pQWl,ę~gle
" 3) P6!pstawę roikI8d~~ 'pqd~tk6w ~ k.rafóWch : ~a zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 ,m,aja J ~.e3j r.
~ rniny mJeJskię i p<;>wiptow,e związki kom~h ~,lr e $fa- ',', w przedmioNie, państw.owego 'podatku prz'e~lYsłowe
.J1Rwią sumy katas~ ~alnego ,~y.m!~ru państw()'fy~h po-go., (Dz.• U. R, ,.P• .N2.. 58, poz.AI2. Ro,zpp(ząp~,enie
a~ t liów: _gruntowego: i . budynkoY'egb, slużących I ~ a
wykqnawq,,e Jusfali ,'ppstE:po,w a'lie-'przy wym.iarze:i 1'0;pod,s~~wę Rob,or~ dod,atków ~ ~0!1ll;lnalnych w gminę <::h 'borze , 'p6da$u , _oraz okfesli sposób miano~a f! ia
miejskich i .powiatów,yc~ , zVfią~\<~sr ko,milhal ~y~b. czlonków i sklad ,komisji szacunkowych i odwola,w.~ozkJ ad wini~h być dokonany wedlu~g sta p,u lianezych. powolanyd:i ,do współdiialariia 'przy wymi'(u~e
.~tw.owych podatków: gruntowefl o ;-i pódY, l)k <?' Vfę9,O ' podąt,ku. , J . ' "
,.'
:fI. dl~iu 1 lipca rqku, poprzedz~jącego rok rachuh1<b~
5) FU do wp,wwiadzenia w życie. sam;orządu .wowy krajowy<;:,h związków komunalnych. .
)ew?dz~i,e~,? p,od~ ~e~ ,ok~~ś! ?ny -v:' ustępie, 1, 'po~ie," ' 4) Kr~jqwe związki ~om~nalne nl<;>.g'ą 'o\dl\V~fić rany b~,~zre_, na rzecz ?I<arbu ~a_nstwa w b. dZI~lnl,~Y
pdmienną , ppdstaw'ę . rozkładu podatków. Uchwała
rosyJ,skleJ; na 'rzecz Skarbu Panstwa na pokrycie
pod lega zatwierdzeni'u .Wl~dzy nadzorćZej.
.
.;
:datków w b.dzielnicY ;austrjackiej - pbłąc'zonych ''Za
5) Uchwała sejmiku krajowego w śpraw i'e "po- ' spełoieniemzac;!ań, przewiCizianyth w usta'w je 'z ~ n.
boru podatków w sumie, przewyższającej 10.000-krotną " 30 's tyczni'a '1'920 "r. (D'z. U. 'k. 'P. 'N2 11, p'bz. 6l),
.j

w,y-

sumę katastralneso , Vły~i~ru pęństwqwych podatków:
gruntowego ' i budynkowego, podlega zatwierdzeniu
władzy n adzorczej. ,
,
6) W §§ 27, 28, 29 i 33 ustawy ' o .daninach
:powiatowych i prowincjonalnych z" dnia 23 kwi etnia
1906 r. (-Zbió r Ust. prus~ich str. 159) zastępLlje 'się
słowa ' "powiatowy" , i "powiaty wiejskie- i miejskie"

.

r~~~t'n~~~:'~.

hgminy miejskie i powiatowe

,ą 0/ P:

dzielnicy pruskiej

'n~a , rze~z

krajowych . zwią~·

ką,'ł' komunalnyi::~ , na rachunek dotacji, wymieni0'

nych , w,nt~ 3? ust. 2: , .
.".
.,
6) Ustawę z dnia 20 grudnia 1905 r. o . PC?piel atl iu . na o.bszarze. b. : Galicji o płat szynkars~ich (Dz.
'\.!st. Kr. z 1906 r. N~ ,}1) oraz ustąwę '?, dnia 13 I~tego
1903 r. o pobier aniu , na ty~że Q~sz,a rze Qplaty kon-

związki ,~~~~~j~e~~~~~w~r~~~~~st; ~l2 ~~ 2(5r~U~r~~zc~~
N290, poz. 831) uchyla

się

z dniem 31 -grudnia

- Podatek woje~6dzki od ' wysz,y oku i drobnej sprzedaży
trunków.

1923 ~f.

w

'li p ~ d z i i:dw p I Y w ó W z p O d ci t 'k ó 'm ię I:ł zi)'
'Rrt. ;"~5. 1\ Ną~ rzęsz 'sarjj 9r~ądu ;Wpr~\yód~~~- w s pół u p r a w n i o n e z w i ą z k i k o m u n a'l n e . .
go pobier'ać 'się będzie ' odlsŁycznia 192'4 r. b bók ~" r l\,rJ. 2~ . . '1:) ~ O ile ni,~ iej sz:a' ,~ sfJw?1 nie, ' Vi~ka 

p aństw owE7go podatkI,.! przemysłowego i koml! Dalnych
. ,d 0datków ,do! tego rPod,a tku:, p r;.zewidzi ą nych w ,a rt. 8,
JIo.So!;> ny Ji>0,d ąte,k " w.Qję,wód z ki w wy!?o kości . 3?/o, p d
'i(1).b-rotu trunkami w wyszynku i w drobnej sprzedaży
, trunków.
,2) Za wyszynk i drobną 'sprzed~ż trunków
leży uważać w rozumien iu niniejszej 'ustawy:
a) sprzedaż spi.rytysu" wyrobów wódczanych,
wina, ' pólwjna/ wina -sztucznego, wi'o a. owocowego, moszczu owocowego, miodl,l, napoj.ów m iodowych i 'piwa do spożycia w lokalu
pr,zedsiębi0rstwa, '. . ,
,
b: sprzed aż trunków, wymieniony~h pod a), bezpośrednio spożywcom, jednak nie ,do sp:> Ź',y
cta. w lokalu p,rzedsiębiorstwa, w ,naczyniach
*ltwartych , lub zamk niętych w ~posób, w han'rd lu .nie używany" a t,o w ' ilościach poniźej
25 litrów-, spirytusu i wyro bów wódczanych,
. a poniżej , 50 litrów innych trunków,
,
c) sprzedaż trunków, wymie'nionyc;:h pod a), bezpośredni0 spożywcom , je'd nak nie do 'spoż..y
cia w lokalu przedsiębiorstw.a. , w r.:lad yniach
;łza'mkniętych sposobem. w h'3:ndJl,I , używanym,
a to w ilościach poniżej 10 litrów piwa,
względni e ~wąjtej 5ą , I* ów innych trunków.
3) W Imiaru i pobOru podatków oraz wymiaru
kar , ptef:l i ęt l) ~ <;}l , Vj; .'fYJ>~dka gh t R,~z,e~i ąz'a,ny'~,~ , ~ art. 65
i 67, dokon jwać będą na rzecz samorządu wojewódz!~ki ego h,ę dbś:Za~~e '~gniin miel ski2h iahą~y· tychże
tiumin, ' poza iCih Obszarem -wydz!ały powiatowe., tytulem zwrotu kosztów za wspomniane d ,y loo:śti f:tl ł:5gą
(lminy miejskie, względnie powiatowe związki komuJ

,

,

,

"

na-

żuje 'sposobu -obliczenia Lidzi a łOw ki'lkiJ \vspolupr;awIJJooych z"'{iązków , ko.mun.? lny~h we, wpływach z"

po-

~z~żeg91 nych ,pod'atkó'w, Mińi s(~r, Spraw W'ewnętrz'
' hyc), " iN ' pordzumieniu z -'Ministrem _Ska i"bu 'wyq a
w rozporządzeniu wykonawczem ' sżcZegolo we ' p rze ·
pisy o obliczaniu tych udzi alów.
2) Minisfer ' Spr a w Wewnętrz'nych , w porozumie. niu f Ministrem Skarbu , wyda w" rp zpor~ądzeniu wykonawcz,e m także przepisy, " zmierdjące do iapobieżerlia , wielokrotnem1u opodatkdWahiu p'ł'atn'ików 'f~D
'rzecz ' związków kornunalńych.

' CZĘSĆ

6rmtrF\.

' Opł~ty i specj'';'lńe dijpłaty.

'H.
"I'

~rt. _, ~?:

.1,)

OpI

at y.

~wi,ą,~Ki . k~mu ~al~e .~inny p,obierać

,opł~ ty za uzywa'me k9,r:n.unalp ych, ~rząd;ień i iakładów

do,~r~ . pubJI ~.~ P ~!il,9, _zat~ .J~lqgą, J~,.', R?bl~!ać ( z~ ' dynnoscl I po~w}'~,9,CZ~~l ? , . ur~ę'40we O'rg~now kom unal·
nych (opłaty : a8mlmstracyme).
,
:
>,;' 2) " q,ch~a!~ . w,' p/rż~1~ i b~ie .: R~?i~~~ ~ia (" pow'y~,~zyc:ą opłat me podlegają zatwlerdzehlU ' władiy
nadiorcz.~j.

3) 'Władża nad zOrcza moze jed ~~k ż~'daew 'każ
, dym qasie zmia~y lub zlliesienia 'I ~~fiwal. "dó'tyc:lą
. ~y~h' :opląt' y-t ~iHiejśzyłn a'rtYJ(ule' w! us'tępie 1 v/zdaniu
.~rit~! ~,m . wyi1jlen iO'tiyćh 'gćlypy")się'\8~azał'o, ~e ' 'o~laty
:,~#f.rij ni~'fratxj ~~ -~śą , ' )i.ie'w~p'?ł~i~Jl?i,e '\vy~okle "w "stosunKu 00 KbszŁów. ' utrzy rHanl?1 tej " gałęzf 'zhriąau 'lko " m u'fial n'e-gb/ t a: kt8r~j : czyh'rióŚci "oplaty ' ~ą ~óbl~i"atie

DzIennIk, (jsta;,;;~póz. 747.
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I\rt. 28. 1) Przedsiębiorstwa ko~unalne mają resie publicznym; uchwała taka podlega zatwierdzeniu
w ten sposób administrowane, ażeby dochody . władzy nadzorczej (art. 36 i 37).
z nich uzyskane pokrywały conajmniej koszty eksploI\rt. 32. 1) Na pokrycie kosztów założenia
atacji łącznie z oprocentowaniem i amortyzacją kapii
utrzymąnia zakładów i urządzeń dobra publicznego
tału zakładowego.
2) Uchwały w przedmiocie pobierania opłat za mogą krajowe związki komunalne oraz Tymczasowy
. Wydział Samorządowy pobierać specjalne dopłaty
używanie przedsiębiorstw komunalnych, względnie
cen za dostarczone przez nie przedmioty, nie podle· także od gmin miejskich i powiatowych związków
komunalnych, którym te zakłady i urządzenia przvgają zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
Jeżeli atoli
te opiaty (ceny) nie pokrywają kosztów łącznie noszą korzyści lub udogodnienia, a to stosownie do
z oprocentowaniem i amortyzacją kapitału zakłado wartości tych korzyści lub udogodnień.
2) W razie sporu, wyłaniającego się o stosowego, władza nadzorcza może w takim wypadku
wanie
postanowień niniejszego artykułu między związ
nakazać podwyższenie opłat (cen).
kami komunalnemi, rozstrzyga Minister Spraw WeRrt. 29. 1) Związkom komunalnym wolno ce- wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3) Do specjalnych dopłat stosuje się odpowielem uzyskania funduszów obrotowych na utrzymanie
dnie
postanowienia, zawarte wart. 31 ust. 1. 2
komunalnych urządzeń i zakładów dobra publicznego
oraz przedsiębiorstw pobierać zahCLki na opłaty i w drugiem zdaniu ustępu 3.
(art. 27 i. 28) od osób, korzystających z tychże zaCZĘŚĆ TRZECll\.
kładów, urządzeń i przedsiębiorstw.
2) Wysokość zaliczek może być różniczkowana
Inne źródła dochodowe.
według stopnia
zamożności tych osób.
W razie
udowodnionego ubóstwa zaliczka nie powinna być
Rrt. 33. Uchwały
związków
komunalnych
pobierana.
.
w sprawie zaciągnięcia pożyczek i objęcia poręki, z wy3) Uchwały w przedmiocie pobierania zaliczek, jątkiem pożyczek, przeznaczonych na czasowe zasileprzewyższających trzykrotną opłatę miesięczną, ponie funduszów kasowych, wymagają zatwierdzenia
. dlegają zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
władz nadzorczych (art. 35 i 37).
.

być

I\rt. 30.

1) Przepisy

dotychczasowych

ustaw

b komunalnych opłatach na cele specjalne pozostają

Pobieranie opłat targowych od arty'
dostarczanych przez producentów
rolnych, jest dozwolone tylko w razie sprzedaży tych
artykułów w miejskich halach targowych.
. 2) Wysokość tych opłat podlega regulacji w myśl
art. 68.
3) Uchwały w przedmiocie ustanowienia i zmiany
wysokości tych opłat nie podlegają zatwierdzeniu
władzy nadzorczej.

bez zmiany.
kułów

żywności,

B.

S p e c j a I n e o p ł a t y.

,
I

f\rt. 31. 1) Związki komunalne winny pobierać
na pokrycie kosztów założenia i utrzymania urządzeń
i zakładów dobra publicznego specjalne dopłaty od
tych właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, którym ·te urządzenia i za·
kbdy przynoszą szczególne korzyści gospodarcze lub
udogodnienia. Wysokość specjalnej dopłaty winna
być stopniowana w stosunku do wartości osiągnię·
tych korzyści gospodarczych, względnie udogodnień.
2) Rozporządzenie wykonawcze określi sposób
zawiadomienia płatników o uchwale w sprawIe pobierania specjalnych dopłat i oznaczy termin do
wniesienia odwołania przeciwko uchwale.
3) Odwołanie, wniesione w terminie, podlega
rozstrzygnięciu władzy nadzorczej, WS kazanej w art ~6
i 37. Dopóki rozstrzygnięcie nie nastą i-" i, uchwała ~Ie
może być wykonana w stosunku do· osoby, ktora
wniosła odwoł a nie .

I\rt. 34. Powiatowe związki komunalne powinny ze swych dochodów udzielać zapomóg tym
gminom wiejskim (w, b. dzielnicy rosyjskiej także gromadom), których dochody, mimo wyzyskania wszystkichżródeł dochodowych, są tak szczupłe, że nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących.
Rrt. 35. 1) Ustawy, przewidujące dla związków
komunalnych dotacje ze Skal bu Państwa lub z funduszów innych związków komunalnych na określone
cele komunalne, lub ustanawiające udział Skarbu Pań
stwa lub innych związków komunalnych w pokrywaniu wydatków na takie cele, pozostają w mocy.
2) F\ż do czasu wprowadzenia w życie samorządu wojewódzkiego krajowe związki komunalne
w b. dzielnicy pruskiej otrzymują dla spełnienia zadań, przewidzianych w ustawie z dn. 30 kwietnia
1873 r. o dotacji związków prowincjonalnych (Zbiór
. Ustaw pruskich str. 187), w ustawie z dnia 8 lipca
1875 r. w przedmiocie wykonania § § 5 i 6 powabnej ustawy (Zb iór Ustaw pruskich str. 497) i w ustawie z dnia 2 czerwca 1902 r. w sprawie przekazan ia
związkom prowincjonalnym dalszych rat dotacyjnych
(Zbióli Ustaw pruskich str. 167) zamiast kwot, o kreślonych w tych ustawach, tytułem rocznej dotacji ze
Skarbu Państwa ryczc/tową sumę, równ a jącą Się2/ó
częściom zapotrzebowania na pokrycie bieżących wydatków w ramach obecnej ·działaJnoŚ ci krajowych
zwi ązk ów komunalnych, jakie się ok aż e według budżetu po wyzyskaniu wszystkich źródeł dochodowych.
CZĘŚĆ CZWF\RTF\.

Władze nadzorcze i ich postępowanie.
4) Związki komunalne mogą na skutek osobnej
uchwały nie pobie r a ć specjalnych' dopłat, jeże~i. poRrt. 36. Władzami nadzorczemi, właściwf'ml
krycie . kosztów założenia i utrzymania ~rządzen I za: do działa nia w m y śl mmejszej ustawy, o ile ona Ul a kładów dobra publicznego komunalneml podatkamI, czej nie postanawia, są:
opłatami lub innemi dochodami jest wskazane winte·

,Nr. 94.
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a) Vi stosunku do gmin wiejskich (w b. dzielnicy . właściwej

władzy nadzorczej, która w dniu otrzymarosyjskiej także do gromad) i gmin miej· nia ' uchwały wyda poświadczenie odbioru.
skich, niewydzielonych z powiatowych związ
2) Jeżeli uchwała jest należycie poparta daków komunalnych z wyjątkiem gmin miej- nemi, wskazanemi w rozporządzeniu wykonawczem,
skich w b. dzielnicy pruskiej, małopolskich władza nadzorcza wyda swą decyzję w przedmiocie
gmin miejskich, liczących powyżej 15.000 zatwierdzenia w ciągu dalszych trzydziestu dni, w ramieszkańców według ostatniego spisu ludno- . zie braku tych danych zwróci ją w ciągu tygodnia

ści wydziały powiatowe;
.
' b) w stosunku do gmin miejskich, wydzielonych
z powiatowych związków komunalnych, gmin
miejskich w b. dzielnicy pruskiej oraz mało
polskich gmin miejskich, wymienionych pod
a), z wyjątkierg gmin miejskich, wymienionych pod c), i w stosunku do powiatowych
związków
komunalnych - wydziały woje·
wódzkie;
c) w stosunku do gminy m. st. Warszawy i gmin
miejskich, liczących powyżej 100.000 mieszkańców, oraz w stosunku do krajowych związ
ków komunalnych-Minister Sp'raw Wewnętrz
nych, działający w porozumieniu z Ministrem
Skarbu.

I\rt. 37.

1)

F\ż

do wprowadzenia- w życie sa-

morządu wojewódzkiego władzą nadzorczą, właściwą
do działania w miejsce wydziału wojewódzkiego
91 myśl niniejszej ustawy, jest Minister Spraw Wewnętrznych, działający, z wyjątkiem wypadków, prze-

widzianych wart. 3 ust. 3, w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
2) Minister Spraw Wewnętrznych i Minister
Skarbu mogą w obopólnem porozumieniu przekazać
swoje uprawnienia w · tym zakresie całkowicie lub
częściowo podległym im bezpośrednio władzom pań
stwowym.
I\rt. 38. 1) Przeciw orzeczeniu władzy nadzorczej służy. o ile ustawa niniejsza inaczej nie postanawia, związkom komunalnym, a w wypadkach,
przewidzianych wart. 31, także osobom interesowa, nym, prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni po
doręczeniu orzeczenia.
2) Władzą, powołaną do roztrzygania tych od·
..olań i decydującą ostatecznie, jest:
a) w stosunku do orzeczeń wydziału powiatowego - wydział wojewódzki, przyczem aż do
wprowadzenia w życie samorządu wojewódzkiego art. 37 ma odpowiednie zastosowanie;
b) w stosunku do orzeczeń wydziału wojewódzkiego - Minister Spraw Wewnętrznych, działający w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3) Pozatem mają zastosowanie przepisy ustawy
l dnia 1 sierpnia 1923 r. w sprawie środków prawnych
od orzeczeń władz administracyjnych (Dz. U. R. P.
N2 91 poz. 712) oraz przepisy ustawy z dnia 3 sierp" nia 1922 r. o Najwyższym Trybunale F\dministracyj. nym (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 600).
,

;

.

I\rt. 39. 1) Uchwała, podlegająca zatwierdze. nfu, winna być w ciągu dni. piętnastu po jej powzię
.. eiu skier9wana wraz z danemi , które wskaże rozporządzenie wykonawc:ze, bezpośrednio do przełożonej
';'~Jwc~~fl~Y,")lB,9t9~.c~ej~ , J~żeli władza ta ni~ jest ~ła
,,::o~~!!~'(a} ~.o..}.~J~lęr,R~~w?uchwały, . obowJ~zana )est
\
Ił cIągu dalszych dm SiedmiU ucQ\V~łę. ,skleroWaC do
'; ".::' -';: .-]

~ '::. ~'-'n ~!·':::.: t !!~~ J ...:

po otrzymaniu uchwały do uzupełnienia.
3) Gdyby władza nadzorcza w powyższych terminach nie doręczyła związkowi 'komunalnemu zawiadomienia o odmowie zatwierdzenia, ani nie zwróciła mu uchwały do uzupełnienia, uważa się uchwcł~
z upływem 30 dni po jej otrzymaniu za zatwierdzoną.
4) Za dzień zawiadomienia o decyzji władzy
nadzorczej w razie nadania na poczt~ - uważa si~
dzień nadania na pocztę.
I\rt. 40. ' Uchwała zatwierdzona ma moc obood dnia jej powzięcia, jeżeli w uchwale lub
w zatwierdzeniu nie jest oznaczony dzień póżniejszy.
wiązującą

I\rt. 41. Władza nadzorcza może odmówić rozpoznania uchwały, nie przedłożonej w terminie, oznaczonym wart. 39 ust. 1.
I\rt. 42. O ile według innych ustaw uchwały,
związków komunalnych w sprawie pobierania podatków, opłat i dopłat, względnie składek, oraz zacią
gania pożyczek podlegają zatwierdzeniu władz nad. zorczych, władzami właściwemi do zatwierdzenia tych
uchwał są władze nadzorcze, wskazane wart. 36 i 37,
pr~yczem

art. 38-41

mają

odpowiednie

zastosowani~

CZĘŚĆ PII1TF\.

Wymiar i pobór danin komunalnych.
I\rt. 43. 1) Wymiar i pobór samoistnych po·
datków komunalnych uskutecznia zarząd związku komunalnego, lub organ, prz~z ten zarząd upoważ·
niony.
2) Wymiar i pobór dodatków komunalnych do
podatków (opłat) państwowych uskutecznia władza,
powołana do wymiaru i poboru podatków •
3) Wymiaru i poboru dodatków komunalnych
do państwowego podatku dochodowego VI b. dzielnicy pruskiej dokonywa władza komunalna.
4) Za czynności organów, współdziałających
przy wymiarze, poborze i ściąganiu komunalnych dodatków do podatków państwowych od gruntów, budynków, prze,mysłu i handlu (art. 3, 4, 6 i 8), Pań
stwo może pobrać 2% sum, wypłaconych związkom
komunalnym z tytułu tych dodatków.
5) Minister Skarbu może związkom komunalnym za ich ' zgoda poruczyć pobór i ściąganie podatków państwowych w całości lub w części. Związki
komunalne uprawnione są za te czynności pobierać
odszkodowanie do wysokości 3% sum, wypłaconych
Skarbowi Państwa z tytułu pobranych podatków.
Przepisy, obowiązujące w b. dzielnicy pruskiej w sprawie współdziałania związków komunalnych przy poborze i ściąganiu ' podatków państwowych, nie ulegają zmianie.
f\rt. 44. 1) Celem uzyskania podstaw wymiaru samoistnych danin , komunalnych , zarżąd związku

· i6fuoiń'ŻIlrite§B . 'tuJS' ;(3rgati; '.::pf%~ !teM ' ~tjf'Vc!d ; i1p{§wb't-

tfJaQ;zleż ,w :;~oatmk~:: dl) :..W!~i~J@w J!?ęwiatoniony, mająprilwo! · ·' .... : ,~,
\
~.:..
,.: ". '.',
!'
" ' lWYOO ~ 'wycd$iały, , ;)wQjewód~~i~ ; Jąt : do wpro' ił) :żąCla'C ~daSł:~oIF ltib 'lch rźastęipt{;'~ ptawnych
':; ; _J wadlzel11~a :: zaś ,:':w,: ~Y~~ :.:saffl()rz~u , *,ojewódz
' braz 00 sWi'atlk'6w i :znaw~ow odpó'Wie8zhla
.. i kiego ~ , Mil(l;~ter SpJ1~ww,e,~F1t:tcZ:<łilijTch, który
:dkresloAe pytani'il, 'w f 'azi'e zl;ls watpliwljścih;t,<D~e. pr4:e~aĆswe illl pi(awlllefl'ia 'Qa ,:bezpośred'co croudżielonych ' e'opow'tedii, ,Ź'ądac "15d
nio mu :podleg.~e wla4ł:le;;,
strort 'IJ-b ich zastępcow prt'lwn:ych 'przedłoże! cl '~' ·'stósul"lkll. ,dt> tri.: 'st: 'Wars'Ziwi1 :;+ Minister
nia ksiąg handlowych i gospodarczych oraz
Spraw Wewnętrznych. ,
innych dowodów;
.
,:
)
.
.
b) zwracać się doz!=,rząd,. ów in'n,y th związków
5." Poza tem mają ,za.St~,spwaFlle przepl~y usta,
'
. . , ' !v"Y 'z dnia 1 sierpnia 192:3 r. w , sprawie . środków
komunaląych, jako też do władz panstwo· 'pra,w nych odorzecz'eń , władz ;administracyjnych (Dz.
wych o podanie podstaw opodatkowania lU. R. , P. NQ 91 poz~ n2} ,.;i, pr,~e,~is'y u~tawy z dnia
ujawniono/ch ,przy wymiarze poda'tków pFlrl'- '3 'sierpnia 1922 ir .'0 Najwyższym Trybun(11e F\dministwowych i 'komum3Ińvch. ·.
'.
",
,
.
O
,,,
2) Whdz:e i :orgąnykomunalne, ,zarówno jak rstra'cy~nym(Dz. ,W. R. P. N!! :67, ppz. 6 : OJ.
i znawcy, winni zachować w tajemnicy o~.oli:Clnqś'Si
Art. 49.
Odr~bhe OaWOłc~hiii przeciwko wy~ . pane, które 90szły. do ich wi~domości przy wyko- ,miarowi dodat-ków do podatków . państwowych są dońyWańiu W'Sp'o rh'n'j'anych c-zynności.
. puszczalne tylko VI 'raziezaprieqenia prawa ' związku
" ,
I 'A rt 45.1) " F\ż do ustalenia wysokosd di:>da-t.komunalnego
d'o ,pobieranl,a ddd'iHków wbgóle lub
ku komunalnego na rok bieżący pobiera się doda- , :według stopy, określortej w· orzecieniu wymiarowem.
lek ty'mcZa~owo (\Vedłtig normy, ustalonej na 'rok po- ,Do takich odwolań stosuje 'Si~ ':oapowiednio posta'przedni; .
,
nowieńia, zawarte
'art.' lI8. "
.
2) Kwota pobranego ,tymczasowo :dodatku lko. 2) Poza wypadkiem, wspomnianym ' w ust. 1,
munalnego będl:ie zaliczona na jego należność, osta- 'oaw6'łania p'FZ:edwktr 'w,ymi-ar'owi ,aoda'tków do po'tecznie u5taloną.
.
datków winriybyć Wr:fO:SZOFle cłącżriie :z -re,klamac}arpi,
'skarg'a mi lu'b odwółaniamipnzedwko wymta f;owi . po.
I\rt. ' 46. 'o wymil:lI'ze ' samoi'stnyćh podatków 'datków państwowych.
-RoITlljrl'atoych winien być każdy " płatnik 'zawładomio.
f,ny indywidualnie prżez doręczenie orzeczel1ra wy_
tArt. 50. ·Prz,e pisy o ś'rCl'dkach ,prawnych, 'slu~ą
,miarowego, o He 'ustawy 'Iub statuty 'podatkowe 'nle cych płatnikom w b. dziel.nICy pruśKlej _przeciwkd ,p'O'Prze'widuJą bdrniennegospbsdbu 'zawiadó·mieni:a. .
. ciąg<;\niu ich do opłacam a danin , komunalnych, poI\rt 47. W razie poboru podatku komunalne- . zostają bez zmiany.
;
go do podatków (oplat) ' państwawych zarząd zwiazku
Art. 51. Podwyższenie,zniżeńie, uchylenie"ęd
komunalnego winien normę dodatku podać do wia- . 'pisanie, odroctenie zapłaty, ilub tzwrot podatku , p1lń
domdści ·publicl riej ' prżez ' ogłOSzenie w sposób, w dastwowego pociąga za sobą z mocy same,go :.pr~a
· nej miejscowości , przyjęty. Tak 'samo winne być og/o- f-odpowiednie " podw;yższenie,zni,żenie, uchylenie, odpi-

lf'

w

.

-(szorie Lićhw'a/y ~ wprżedmiooie ;'pcibierania samoist- ' sanie. odroczenie,
nych ~odatków PO,Jicl-t.
'nalrtego.

'zapłatę

.

·Iub .zwwt ,. dodatku ;koI1lP,

.
8rt. 48. 1) ., Przeciwko ,wymiarowi samoistnych
'Art. 52. ~l) , ZwroLdodatków , zarządza władifl,
'danin korr1l1nalnych ' słiJży płatni'kowi , prawo 'Wniesie· która pobrała podatki (opłaty) , jJallstwowe.
'.;
" lila ódwołania w dc,gucztefnastudni ' ao v:iładz ' l1ad(2) ,O , He itwota 'dodatku -~ornuna.jnego,. ulegaz:orczych za pośrednid'wem włciClzy, -'kfóra ' dókonała jąca zwrotowi, ' nie be::dzie , m:O.gła . qyć :-PQkI;yta . ,drG,oSJą
· l~v'Ythiat'u.
. potrącenia z Iwpływów, należnych związkowi komu'2) 'iTe hń in ' cit~i'nastodnio\Yy ' biegńie ' oa cltria nalnemu, ,pr?,y tnast,;;:pnej Vfypłade ' (art. 58),' winien
na~t~pne'go 'p'o ' zawi ac.omieniu ' p/atnika '0 wym'i'at±e , związek ·komunalny dokonać 'zwrotu na wezwanie
:ptrd:Jt~lI, .;wżg11dnie "po wezWanHJ .l,go do uiszczenia ·W ciągu ,dni czternasty.
"d'anih . ih'he'go ' ibtliaju, ' o il'e ' Ustawy! lub' uchwały opbLfrbrze danin nie za'wi'YaJą ' cidni'ieńnych : pdśtańoWi'en .
Rit. ' S3. 'f\rt. ' 51 rS2 niemilją 'zastosowania
3) WnieSIenie odwołania nie wstrzymuje ' bbo- w : b.dzielnicy ,.pruskiej, _gdy'cloClatRi "komunalne do
podatków państwowych . pobierane sąs-amodzielnie
' wiątku 'term'iriowego uiszezeni'adan'f'ny.
,'przez
' i\Viązkikomuna·lne. \W \,ych 'wypadkach obo'
.
4) Władzami, powołanemido ' It<i>zstrzygania
" wiązlrją dotyćhczasowe I przepisy.
\ O'dwołań j . dec::ydująCE'mi ostatecznie, są:
.
'a) w stosul'1ku 'd3 :gniin wiejskich · (w --b. ,dzIelrIUt. ) 5'4. 1) :Statuty ' sam0łstQych da,r.dn ',komuttiey ' 'fQsyjs~e,l także ,'gromad) hgtnin uffitej- ',rra'i'nyi::h 'winny ' ściśl'e ' omacz'ać "terminy pła'm'ości, t~ch
"skkh, ' :nie "Wydizie~dnych' z,-powiatowych f'z,wiąz danin. W braku ~takie:go :oZlnaCil:enila zapłata ..w.i.r.ma
"ków "kO'mimaln:rbh, ! z wyjątkiemmełopolskich nast?lpić w terminie, ustalonym w orzeczeniu wymia"'gmin miejskich. - liczących ,'powyżej ',1.5.000 ' rdwehl.
j

ł1ltes21ka'ńców I wrJd:ług ~statnieg'o ~ $Pisu'; ltłc!lno
(sti....o.wyCiilały

') 2)

f)C:)dc1l'tki ' komurtdhte i~do pod'a!fk~w ilpaństwo

p'e\Wiatcrwe;
, Wych ' Win'tty i;>yć ' uiszcZ'OFie ( r'Ówrtoc~Mfl.Fe "zcpodatb) w stosunku do gmin miejskich ,'{ z \lwy:ją'tklem r· Rathi i '(ł>płil'tarril) "'ptłń~'bw(jwetni. ·'ZWiątki ~ komona-lne
, ~yp~iel<?ny,ch . 7. , I?owi~~owxch , związ(ków ko- 'w b. ,idzi~lhicy ' pruskIej mogą ' uchwi:1łić>odmienne " ter
munafnych oraz małop~ls~ich . gmin. miejskich, " mIny " pbb9ru .' dddatków, któ;rych ' wjT'f11iaru dekony-

'wymięniót\ygh · pOd"lit. ' a), ' m.' sfoł: 'Wars'zawy,

\>lalą" Ślmiódzfelnle.

.·H!!

qJ.

lht,>5.

l}: l\'I,ięui~AP:Ol)e

J;/iŃniesiif,lilo,istne

' w..~' wią,śc,iY'ym ter.Qillmf:lY,' kCi>,~u;n9Inę , ś~i.ąga ~,~fZ~d

l" .:. ,J) ,\Pł~tll~k,p,m pr;z;y~ł49ui~l~l\odkł prąlPn~ ;y! myśl
§ 1A \I,lst. ? i ~ .11 uS,t. ,4, -I ~ ust$:lwr ~ c;lę,ni(lf1C;~, ,P.fr.

( lMlią~~I!I : :kom,una IO(t99 W . ~,r,0,dze ęgz.ekucli, d9 ,k;~9rej wiatowych i prowincjonalnych z anIa 4'7l k\V~~~n~,
stosuje się odpowiedr:tio pr~e~l?i!?y ,o egz,ęk,wcjj 'Roc;lat- 1~6 r. (Zq.(,I~t. Pf.\.l*Jl= ~tr. 1?91.
ków i opłat .p\:lństwowy~h. ,.
'
Art. 61. 1) Na p0czet ,krajowych podatków
2) Powiatowe związki komunalne mogą ścIągać
bezpośrednich w b. dzielnicy pruskiej (art. 24) gminy
I podafki albo samodzie'lTrie, ' albo przy pomocy zarzą
aów gmin miejskich i wiejskich, w b. dzi~lnicy pru- miejskie i powiatowe związki komunalne są obowią
skiej na obsza'r ach dworski~h '- przy pomol=Y przeł9- zane wpłacać do kasy krajowego związ!~u ,komunał'
nego co miesiąc zaliczkę, równającą s:ę ,1/tO części
żonych . ~ych obszarów.
.
wpływów, uzyska.nych ze wszystkich ,podatków miej:;I) Na obszarze b. dzięlnicy austrjac.kiej nJ~ skich i powiatowych w ubiegłym miesiącu kalendauiszczone we właściwym tęrminie samotstne daniny -rzowym. Zglliczki winny być uiszczone W ciągu czterkomunalne mogą być ściągane w drodze ' egzekucji nastu dni po upływie każdego miesiąca kale.~dElFZo
sądowej na podsbwie ustawy z 27 maja ' 1896 r.
wego. W przeciw.nym razie krajowy zW, !zek komlł:
(austr. Dz. Ust. P, .NQ 79).
nalny będzie mógł sam zastosow81t , względem opi,6łl'
4) Przepisy o 'ści a ganiu danin w drodze egze- . szałych gmin miejskich i powiatowych związków kokucji sądowej w b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej nie munalnych środki przymusowe śc.iągnJt:cif! , n~le?~9śsL
ulegają zmianie.
2) Celem wykonania nadzoru ,rm4 glT1iną!1l'
1\rt. 56. W razie nieuiszczenia we właściwym miejskiemi i powiatowemi związkami Komunalnemi
· termini'e danin komunalnych związki komunalne mp- co do .śc:i~łego spełnienia obo)Njązku, n..ąło~Qn.ego na
:nie w niniejszym artykul,e , k~ajQWY ,2;Wiązel< .kQO'1\.ł"
' gą pobierać odsetki i ka-ry za zwłokę oraz koszty
' egzekucyjne według przepisów, zawartych w ustawie naloy , może wysyła,ć swych deLeg~t9W, ,I<tórym słuty
z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwł-ok~ -oraz prawo badania ksiąg podat.k owych praz ~oty.c,zą(y,<+h
i akt gmin mięjs~ich i PRy.'i,Ątow.y~h z)o.'{iązkó ...
, o kosztach egzekucyjnych (Dz. U, R. P. NQ 31, poz. 189). . ,pism
Komunalnych.
.
.
,
,
ł\rt. 5-7. Wpłaty na podatki (opłaty) państwo
3) Krajowy związek komun.a lny mQże usta'nowił
we" do których przypisane są dodatki komunalne, zaliczkę w odmiennej wysokości. Uchwała ' podle~a
zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
:
,"
rozkłada się proporcjonalnie na podatki państwowe
i dodatki wszystktch związków komunalnych z '.przy·
4) Kwoty wpłaconych zalkzek ' p'ędą potrą~o\')e
należnemi odsetkami i karami za zwłokę.
z należności kraj0""rych c;lodatkpVJ , d9 pod,atk9w' bezpośrednich.
. ,
'
"
Rrt. 58. 1) Sumy wpływÓw z dodatków komunalnych do podatków (opłat) państwowych oraz z odsetek i -kar za zwłokę z każdeg-o miesiąca będą wyCZĘŚĆ 'SZÓSTR
płacone związ'kom komunalnym. uprawnionym ' do
, ich poboru, w nąjkrótszym czasie-najpóźniej do dni
K a ·r y.
· czternastu po upływie miesiąca.
.f\rt. (;2. 1) Kto w zamiarze uchylenia się od
2) Postanowienie. zawarte w ust. 1, stosuje się obowiązku płacenia danin komunalnych składa wobeł
odpowiednio do komunalnego udziału w państwo- właściwej władzy komunalnej nieprawdziwe lub nie"ym podatku dochodowym.
zupełne zeznania, albo w tym s,amym zamiarze od·
3) Dodatki do podatków od spożycia, zuiyc.ia, mawia odpowiedzi na określone pytania, albo usuwa
. ltnględnJe produkcji (art. 10), będą przekazy.wane co
przedmioty, podlegające daninom komunalnym, albo
dni 15 na rzecz związkó1w komunalnych.
przedmiotów takich nie zgł?sza do .opodatkowaniapodlega karze pieniężpej po V{ysoko.~ci ?O·kro.~nej
.f\rt.59. Przepisy o poborze podatków (opłat) sumy daniny, utraconej lub na , I,Itrat,ę narażonej.
· 'państwowych, w szczególności o obowiązku zapłaty,
2) Kara nie uwa.1nia płatlJika 9d o):>owiązku z,aterminie płatr'ości, sposobie przymusowego ściągania płacenia daniny.
'
z m a jątku rUl.. ;,omego i nieruchomego, prawie zasta3) Współwinny podlega karze ,r.wr.ó wni ze sprawcą.
wu na nieruchomości, odpisaniu z powodu niemożności ' ściągnięcia, przedawnieniu wymiaru i prawa
1\rt. 63. Kto wezwany w charakterze świ~Qka
ściągania oraz o prawie pierwszeństwa zastawnego
albo znawcy, w zamiarze ' uwolnienia innej osoby od
-na l'1ieruchomościach - stosuje się odpowi'ednio ·do ob.owiązku płacenia ,da,nin komunalnych, wob,ec' wła
poboru dodatków do tych podatków (opłat) na rzecz ściwej władzy komunalnej odmawia ~łożenia żeznania,
związków komunalnych,
lub składa fałszywe zeznanie - podlega karze pief\rt. 60. 1) Powiatowe związki komunalne w.b. niężnej do wysokości 30.,000.000 fTIK.
dzielnicy pruskiej pobierają dodatki bezpośrednio od
Rrt. 64. Kto, jako członek zarządu komunałIndywidualnych płatników.
nego, urzędnik lub funkcjonarjusz komunalny, bez
, 2) Postanowienia ·ustawy , .0 'dani.nach ·komunal- upoważnienia właściwej władzy ujawnia osobom nre" nych z dnia 14 lipca 1893 r . (.zb, Ust. pruskich str. 1.52), powołanym okolicz.ności i . dape, które .doszły ,do jego
dotyczące komunalnych
podątków bezpośredpich,
wiadomości przy wykonywani,u ,czynności, wymienioz ,wy.jątkiem · przepis.ów o ., śr,.odkacil prawnyc;h, stosujenych wart. 4.4, podlega kj:m:earesz.tu, ill w b. dzieł
się odpowiednio do be,zpośrednich podatkÓw .po'l'janicy pruskiej - karze ' ares~tu lub więzlenia, na _czas
towych, ze 1;mial1ami, wprowadzone mi póżniejszemi " do .. trzech miesi~cy ; i , k~r,Ze . pi~nili:~nęj :w , Vo(ysokości
ustawami, jak 'równieŻ'.t:isŁawą niniejszą.
.~o .3Q:J)OO.OOO rok. ·ll;tb ie:dGeLz .łMch " kąr.
--

n,

•

Dziennik' Ustaw·: Poz~ 747.

, " I\rt. 65. 1) ' Kary pienJE:zne za ~zyny, wymienione wart. 62 i 63, wymierza zarząd związku komunalnego.
2) Jeżeli strona nie zgłosi w ciągu dni czternastu po doręczeniu zawiadomienia o karze ustnie
lub pisemnie żądania rozpatrzenia sprawy w drodze
sądowej - kara ulega wykonaniu. W razie przeciwnym
zarząd związku komunalnego ' winien sprawE: skierować do właściwego sądu powiatowego (pokoju), który
wdroży postępowanie karne w myśl ogólnych przepisów.
3) Kary pieniężne, nałożone na mocy art. 62 i 63,
podlegają egzekucji na równi z daninami komunalnemi i wpływają do kasy związku komunalnego,
uprawnionego do poboru daniny.
4) Do orzeczenia w sprawach o czyny, wymienione wart. 64,
towe (pokoju).

są wyłącznie właSclwe sądy

powIa-

, I\rt. 66. Karę pieniężną, wymierzoną na mocy
ert. 62, 63 lub 64, w razie niemożności ściągnięcia
zamienia sąd pokoju (powiatowy) na karę pozbawie·
nia wolności na czas do 3 miesięcy.
I\rt. 67. 1) W uchwałach związków komunalnych mogą być przewidziane kary porządkowe do
wysokości 10.000.000 mk. za wykroczenia przeciwko
przepisom o wymiarze i poborze danin komunalnych
oraz statutom i uchwałom podatkowym, opartym na
tych przepisach.
2) Uchwały takie (ustęp 1) podlegają zatwierdzeniu władz nadzorczych.
3) Kary wymierza zarząd związku komunalnego.
4) Do kar, nałożonych na podstawie niniejszego
artykułu, mają zastosowanie przepisy, zawarte w ust.
2 i 3 art. 65. W b. dzielnicy pruskiej stosuje się
w wypadkach, objętych niniejszym artykułem, przepisy §§ 459-469 ustawy postępowania karnego.
CZĘŚĆ SIÓDMR.

P r z e p i s y o g ó l n e.

Rrt. 68_ 1) Dodatki komunalne do poszczególnvch podatków (opłat) państwowych ulegać będą
podwyżce, względnie zniżce, według wzrostu wskaź
nika cen hurtowych, miarodajnego dla podwyżki,
względnie zniżki, podatków (opłat) państwowych.
2) Do komunalnych podatków, samoistnych
,opłat, . dopłat i kar pieniężnych ma odpowiednie zastosowanie art. 10 ustawy z dnia 24 marca 1923 r.
w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz
podatków spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P.
N2 44, poz. 296).
I\rt. 69. O ile ustawy

nałożą

związki kozapewnić dosta-

na

munalne nowe zadania, winny one
teczne źródła dochodów na pokrycie wydatków, połączonych ze spełnieniem tych zadań.
I\rt. 70. 1) Budżet związków komunalnych
winien być zarówno pod względem okresu budżeto
wego, jak i pod względem jednostki obliczeniowej
dostosowany do budźetu Państwa.
2) Rozporządzenie wykonawcze określi termin
r:arówno wyłożenia budżetu związków komunalnych
do publicznej wiadomości, jak ł uchwalenia budżetu.

N!~

94.

I\rt. 71. Wyrazy "związki komunalne", użyte
w niniejszej ustawie beż bliższego określenia, oznaczają powiatowe i krajowe związki komunalne, jak"
też gminy wiejskie i miejskie.
nrt. 72. Przepisy niniejszej ustawy, dotyciące
gmin miejskich, mają zastosowanie także do gmin
wiejskich o charakterze miejskim, a przepisy niniejsze)
ustawy, dotyczące gmin wiejskich mają zastosowanie
także do gmin miejskich o charakterze wiejskimr
Gminy wiejskie o charakterze miejskim, jakoteż gminy
miejskie o charakterze wiejskim oznaczy Minist,e r
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem'
Skarbu.
CZĘŚĆ ÓSMR.
Przepisy

końcowe.

f\rt. 73. Wpływy z państwowego podatku obm'
towego, pobranego w b. dzielnicy pruskiej za r. 1922przekazuje się gminom mi:!jskim, o ile chodzi o wpły
wy z ich obszarów, a powiatowym związkom komu'
nalnym, o ile chodzi o wpływy z gmin wiejskich
i obszarów dworskich.
f\rt. 74. 1) Ustawa niniejsza obowiązuje nil
obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
2) Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące b. dzieJnicy austrjackiej, obowiązują także na ziemiach
Spisza i Orawy.
całym

f\rt. 75. 1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
.
2) Przepisy, dotyczące poboru podatków k.o munalnych, wymienionych wart. 2, 3, 4, 6, 8 i 9, obowiązują od 1 stycznia 1923 r.
3) Przepis art. 35 ustęp 2 obowiązuje również
od dnia .} stycznia 1923 r.
4) Minister Spraw Wewnętrznych oznaczy w porozumieniu z Ministrem Skarbu termin, w którym
nabiorą mocy obowiązującej postanowienia, zawarte
wart. 10.
.5) Komunalne podatki samoistne i dodatki do
podatków, pobrane na rok podatkowy 1923 na zasadzie przepisów, obowiązujących do dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, podlegają zaliczeniu na
poczet właściwych danin, należnych związkom komunalnym na podstawie tej ustawy.
6) Związki komunalne są obowiązane uzgodnić
swe uchwały (statuty, regulaminy i t. p.), dotyczące
danin komunalnych, z przepisami niniejszej ustawy
najpóżniej do końca 1923 r.
Uchwały te tracą moc
obowiązującą z dniem 31 grudnia 1923 r.
Przepisy ustaw, sprzeczne z niniejszą
moc obowiązującą. O ile inne ustawy
na takie przepisy, należy zamiast nich
odpowiednio stosować przepisy niniejszej ustawy.
f\rt. 76.

ustawą, tracą
powołują się

f\rt. 77.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza

się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu

z Ministrem Skarbu.
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