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D. URlf\DZENIl\ WÓD Gf\ZOWYC.!-ł. 

, Za sprawdzenie wytrzymałości zbiornik6w włą
cznie z próbą 'wodń~, sprawdzenie zaworów bezpie
czeństwa i zwrotnych . . . . . . • . . 35 zł. 

§ 2. Właścicieli warników, którzy są członka
mi stowarzyszenia dozoru kotłów w Poznaniu obo
wiązują opłaty o 20% niższe od § 1 pod lit. f\ wy-
mienJOllych. . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Z dniem i:ym ,tracą moc obo
wiązującą rozporządzenia wydane VI przedmiocie 
unormowanym niniejszem rozporządzeniem. 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

730. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu 

z dnia 22_ sierpnia 1924 roku I 

W sprawie domieszek dopuszczalnych w myśl 
. przepisów probierćzych. 

" Na mocy art. 1 ustawy z dnią 16 lipc.a 1920 r. 
o upoważni€niu Ministra Przemysłu i Handlu do wy
dawania zarządzeń w zaKresie nadzoru nad przemy
słem złotniczym i handl em wyrobami zlotniczemi 
oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach 
b. zaborów: austrjackiegoi rosyjskiego (Dz. U. R. P. 
N2 70, poz. 470) zarządza się co następuje: 

§ l. Jako domieszki prócz metali wymienio
nych w rosyjskiej ustawie probierczej , obowiązującej 
na obszarze b. taboru rosyjskiego i w austrjackiej 
ustawie probierczej, obowiązującej na obszarze b. ta
boru austrjackiego, wolno używać również palladu 
i niklu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z' dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: J~zef l\iedt'oń 

731. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 9 sierpnia 1924 r. 

w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowa
nia i składu komisji szacunl.;:owych dla podatku 
dochodowe~o na obszarze m. st. Warszawy. 

Na mocy art. 32 ustawy o państwowym podat
ku dochodowym w brzmieniu, ogłoszonem w rozpo
rządzeniu Ministra . Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. 
(Dz. U. ,R. P. N2 77 poz. 607), zarządza się co na- ' 
stępuje: 

• 

§ 1. Na obszarze m. st. Warszawy tw~rzy się 
35 komiSj i szacunkowych dla .podatku dochodowego, 
a VI szczególności dla okręgu: 

, a) I urzędu skarbowego podatków i opłat skar
bowych dziesięć komisji szacunkowych, 

b) II urzędu skal'bowego podatków i opłat skar
bowych osiem komisji szacunkowych, 

c) m urzędu skarbowego podatkóv) i opłat skar
bowych osiem komisji szacunkowych, 

d) IV urzędu skarbowego podatków i opłat skar
bowych Sieść komisji szacun kowych, 

e) V urzędu skarbowego podatków i opłat skar
bowych trzy komisje szacunkowe. 

MIejscem urzędowania komiśji jest siedziba 
właściwego urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych. 

§ 2. Komisje szacunkowe, o których mowa 
w § 1 niniejszego , rozporządzenia, należy tworzyć 
w składzie 8-miuczłonków i tyluż zastępców. 

§ 3. Z chwilą ukonstytuowania komisji Szacun
kowych na podstawie niniejszego rozporządzenia roz~ 
wiązuje się dotychczasowe komisje szacunkowe dla 
podatku dochodowego na obszarze m. sto Warszawy, 
z równoczesne m przekazan iem niezałatwidnych spraw 
nowoutworzonym komisjom szaaunkowym. 

§ '4. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi w. życie ~ 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od roku ! 
podatkowego 1924. • - . ' . I 

Jednocześnie traci moc obowiązującą. ' § 3 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. : 
(Dz. U. R. P. N2 75 poz. 517). , . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: C. Klarner 

732. 

Rozporządzenie l\\inistra Skarbu 
z dni,a 13 sierp!1ia 1924 r. 

w sprawie znajdującego się na obszarze woje~ 
wództw: wars'zawskiego, łódzkiego, kieleckiego~ 
lubelskiego, białostockiego, 'nowogródzkiego, 
poleskiego, wołyńskiego i okręgu 'administra
cyjnego wileńskiego mienia osób niegbecnych,,1 
u znanych ta zaginione łub za ~ri1arłe; mienia, 
znajdującego się w zarządzie, ustanowionym 
priez b. okupantów łub przymusowym zarządzie 
państwowym; mienia, należącego do osób praw· 
nych, pozbawionych możności wykonywania 
swych praw, oraz mienia, przechodzącego na 
własność Skarbu Polski~go na żasadzie 'art. 
XII Traktatu Pokoju między Polską a Rosją . 

i Ukrainą. 

Na I podstawie art. 2 i 8 ' ustawy z dnia 4 lipca 
1923 r. o organizacji i zakresie działania Głównego 
Urzędu Likwidacyjnego (Dz. U. R. P. N2 75, poz. 583) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Główny Urząd Likwidacyjny ustali stan 
faktyczny, wzqleqnie przeprówadzi rejestrację, wszel,· 

• 


