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§ 60. Rozporządzenie- niniejsze wchodzi w~ życi~ 
z dniem ogłoszenia. " " ',' , " 

Minister ' Skarbu: W. ' arabski ' 

, 65~ 

Rozporządzenie MinisŁra Sk,a'rbu 
z dnia 14 stycżnia1925 r~ , 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych w 'sprawie przekazania gminom czyn
ności , poborupodaŁku gruntowego na obszarze 
województw: krakowskiego, .lwąwskiego, stani-

słaW'owskiego i tarnopolskiego. 

Na mocy § §. 1 i 2 rozporządzerilą 'Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca ,1924 r. (Dz. U. 
R. P. N2 '56 poz. 567), oraz art. 13 i15 ustawy z dnia 
31 lipca ,1919 r.o tymczasowej ' organizacji władz i in
nych urźędów skarbowych , (Dz.- P. P. P. N265 poz. 
391), zarządza się ' co następuje: ' , 

§t. Na obszarze wojewódz;tw: krakowsldego, 
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego po
bór podatku gruntowego od 1 stycznia 1925 r. będZie 
dokonywany przez, gminy. , 

Płatnicy, którym według rocznego wymiaru przy
pisano w jednej gminie państwowy podatek grunto
wy wraz z oddzielnym dodatkiem w sumie ,ponad 
500 złotych, mają ' płacić po'datek ten wewłaściwy~h 
kasach skarbowych bezpośrednio lub na ' konla tych 
kas w Pocztowej Kąsie Oszczędności. " 

§ 2. lnśpektoraty skti'rbowe , sporządzać mają 
odrębnie dla każdej, gminy katastralnej względnie 
politycznej w terminie do 5 marća , każdego roku, 
przy uwzględnieniu zmian zgłoszonych co do posia
dania całych posiadłości ' Illb ich części, repartycję 
podatku gruntowego i oddzielnego' dodatku do ' po
datku gruntowego (art. 2 ustawy z d,Oia 15 czerwca 
1923 r.-Dz. U. R. P. N265 poz. 505), wraz , zdodatka
mi samorządowemi według wzoru f L ,Oddzielny do· 
datek i kwoty dodatków samorządowych, ,obliczonych 
od dodatku oddzielnego; uwidacznia się w repartycji 
(wzór /1) odmiennym kolorem ponad I i)I , ratą. 

Repartycję (wzór F\) sporządza się na podstawie 
dochodu katastralnego, uwidocznionego w arkuszach 
posiadłości. r~azwisk poszczególnych płatników w re
partycji nie wyszczególnia się; , lecz tylko numery 
arkuszy posiadłości gruntowych, a o ile spraw
dzono, i~ jeden platnik w teL samej gminie posiada 
dwa lub więcej . arkuszy, wypisuje ' się i zlicza łącznie 
dochód .katastralny ze wszystkich ar~uszy, należących 
do tego samego ,platnika. ' , ' 

§ 3: Dla użytku ' urzędów gminnych załoŻą in- , 
spektoraty skarbowe gminną księgę bierczą na dru
kach według wzoru B, w której dla każdego płatnika, 
opłacającego w jednym powiecie państwowy podatek 
gruntowy wraz z oddzielnym dodatkiem w sumie do 
500 złotych rocznie, zakłada się osobne konto. Księga 

, ta ma służyć na lat kilka, a · po ' zużyciu zakłada 'in
spektorat skarbowy nową. 

Wszelkie zmiany 'w posiadańiu lub wymiarze 
podatków zaszłe w latach nash:;pnych przeprowadzają : 
w gminnych księgach bierczych inspektoraty skarbo
we na podstawie repartycji, sporządzonej wedługwzo- ' 
ru F\., tudzież na podstawie, porównawczych zesta- , 
wień zmienionych arkuszy gruntowych, dostarczonych 
przez ewidencje katastru. ;;; 

Na podstawie powyższych zestawień przypisuje 
' się także należytości ewidencyjne. 

Gminna księga biercza zniszczona lubzagubio
'na z winy urzędu gminnego " będzie ' rekonstruowana 
na koszt naczelnika gminy. ' , 

' . ~ .. 

§ 4. Inspektoraty skarbowe prowadzą wed łL.j g , 
wzoru ,D. księgę ' bierczą; obejmującą sumarytzne ' '" 
konta każdej gminy z wyłączeniem płatników,któ~yn;i "" 
przypisano podatek wraz z oddzielnym dodatkiem,' 
w sumie ponad 500 złotych. 

Dla tych ostatnich płatników zakłada si~ imien-
ne konta w księdze biercz~j: - , , '; 

§5. W terminie do.5 marca kaźdego toku do:" _ 
rt;czą inspektoraty skarbowe poszczególnym zwierzch-
nościom gminnym za potwierdzeniem odbioru: ' -

a) gminną księgę bierczą (wzór Bl, . 
b) odpowiednią ilość druków na dzienniki przy- " 

chodowe (wzór F)" . 
c) druki na kwity (wzór C) względnie książeczki 

płatnicze, 

d) druki na obrachunek roczny (wzór E); , 
Zarazem należy podać N2 konta kasy skarb,owej 

w Pocztowej Kasie Oszczędności przyrównoczesnem 
wezwaniu zwierzchności gminnych do pobrania ' od 
płatników przypisanego podatku gruntowego i wpla- ' 
cania go do odnośnej kasy skarbowej bezpośrednjo 
lub na jej kotlto IN Pocztowej Kasie Oszczędności 
w ustanowionych terminach. 

§ 6. Zwierzchności gminne wyłożą bezzwło<:in;ie 
po otrzymaniu gminne księgi biercze (wzór B) w urzę' ; " 
dzie gminnym przez dni 14-cie, celem umożliwienia ', " 
interesowanym wglądu, a równocześnie ogłoszą we
zwanie do wpłacania podatku gruntowego. 

§ 7. Umorzenie z tytułu kłęsk żywiołowych lub ,'" 
wojennych, odpisy z tytułu " nieściągalności i t. p.; 
dokonywane przez inspektoraty skarbowe, b~dą ko~ 
munikowane zwierzchnościom gminnym do wiado
mości, w celu wprowadzenia tych zmian do gmin
nych ksiąg, bierczych. 

Żadnych innych zmian ani poprawek w księgach' 
bierczych nie może urząd gminny d.okonywać samo· 
wolnie. 

§ 8. Przy poborze podatku gruntowego ma 
urząd ;gminny obliczyć i ściągnąć . przedewszystkiem 
odsetki za zwłokę od kwot niezapłaconych w te I'm i!. , 
nie i należności ewidencyjne, zarachować je wraz " 
z podatkiem w dzienniku, odnotować w gminnej 
księdze bierczej, uwidaczniając przy tern artykuł (N2koJ

• 

lejny) dziennika przychodowego i dzień wpłaty, oraz 
wręczyć stronie pokwitowanie bądź na oddzielnych 
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drukach (wzór" C 2), bądź na książeczce płatniczej 
(wzór C 1). 

Od płatników, którzy nie dotrzymali ~erminów 
płątności, należy pobrać odsetki za zwłok~, tak od 
należności państwowych jak i od dodatków samo
rządowych. 

Q ile cho~zio koszty spowodowane postępo
wanien'l egzekucyjnem, urzędy gminne są uprawnio
ne pobier~ć na rzecz swoją opłaty egzekucyjne, okre
ślone wart. 7 ustajVY z dn. 31 lipca 1924 r. (Dz. U. 
R. P. Ng 73 poz. 721)_ 

§ 9~Wpływy pieniężne z państwowych podat
ków gr·untowych i dodatków samorządowych wraz 
z odsetkami za zwłokę i należnościami ewindecyjne
mi mają urzędy gminne wnosić do kas skarbowych 
bezpośrednio lub na ich konta w Pocztowej Kasie 
Oszczędności przynajmniej co dwa tygodnie, a w mia
rę zebran,ia znaczniejszej sumy powyżej 500 złotych, 
ze względu na bezpieczeństwo tych pieniędzy, bez
zwłocznie. 

Wnó~ząc do kas skarbowych uiszczone przez 
płatników sumy należności " podatkowych, mają urzę
dy gminne dołączać deklarację, w których wyszcze-
gólnią: ·" " 

a) nazwę gminy, b). nale~n9ści państwowe ja
ko to: 

1) sumę wpłaconą na poCzet podatku· grunto
wego łącznie z dodatkami, 

2) sumę wpłaconą tytułem odsetek i kar za 
zwłokę, 

3) sumę należności ewidencyjnych, 
4) dodatki samorządowe (do b 1 i b 2) w jednej 

sumie. 
W ,razie przesyłki s~m za pośrednictwem Po

cztowej Kasy Oszczędności należy dane powyższe 
wyszczególnić n a o d ~ i n k a c h s kar b o w e g o 
b I a n k i e. t u n a d a w c z e g o P o c z t o w e j K a s y 
O s z cz ę d n o Ś c i. 

Sumy, zebrane w drugiej połowie grudnia ka
żdego roku, ma urząd gminny wpłacić do kasy skar
bowej nie przez Pocztową Kasę Oszczędności, lecz 
bezpośrednio w kasie skarbowej najpóźniej w dniu 
31 grudnia. " 

§ 10. Po upływie terminu płatności tak pierw
szej jak i drugiej raty podatkowej ma urząd gminny 
w sposób w gminie praktykowany, upomnieć płatni
ków, którzy nie uiścili podatku, a następnie wdrożyć 
potrzebne kroki egzekucyjne przez własne organa 
(ustawa z dnia 31 lipca 1924 r.-Dz. U. R. P. Ng , 73, 
poz. 721). 

Przymusowe ściąganie podatku gruntowego wraz 
z oddzielnym dodatkiem od płatników, opłacają<::ych 
rocznie tytułem podatku gruntowego i oddżielnego 
dodatku kwotę powyżej 500 złotych należy do or'ga
nów skarbowych. 

§ 11,. 'VI .razie przekroqenia przez urzędy gmin
ne terminów ustanowionych w §§ 6, 9 i 10, inspe
ktorat skarbowy komunikuje o tern starostwu w celu 
pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za nie
wykonanie poruczonych czynności. 

Gdy gmina w przeciągu , jednego miesiąca , po 
upływie iterminti płatności nie wpłaci do kasy skar-

bowej przynajmniej 2/3 nalefnych su.m Z tytułu po
datku gruntowego oraz oddzielnego dodatku, a przy
padających od płatników, opłacających rocznie pani- " 
żej 500 złotych, którym termin płathości nie zost.'l! "' 
przez władze skarbowe odroczony lub spłata nale
żności nie została rozłożona na raty, względnie umo
rzona-inspektorat skarbowy donosi o tern izbie skar
bowej. wstrzymując jednocześnie wypłatę równoznacz
nych sum pobranych na rzecz odnośnej gminy wiej o' 
sl<iej dodatków do podatków państwowych, którą to 
kwotę izba skarbowa może przelać na pokrycie nie
wpłaconego podatku gruntowego i oddzielnego do
datku, tudzież odsetek za zwłokę. 

§ 12. Przypadające gminom 3% wynagrodzenie 
za pobór podatku gruntowego, obliczone tylko od 
sumy należności państwowych, wpłacanych przez ,gmi
nę do kasy s!<arbówej, zatrzymują zarządy gminne 
i wystawiają na nie osobne pol<witowania, które dO
łączają do deklaracyj przy sposobności wnoszenia na
leżności podatkowych do kas skarbowych_ 

W razie przesyłki pieniędzy za pośrednictwem 
Pocztowej Kasy Oszczędności należy pokwitowanie 
na zatrzymane 3°/0 wynagrodzenie przesłać równo
cześnie wprost do kasy skarbowej. 

Postanowienia ustępu czwartego art. 43 ustilWy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasOwem uregulow~
niu finansów komunalnych (Dz_ U_ R. P. NS! 94, poz_ 
747) nie mają zastosowania w wypadkach powierze
nia poboru podatku gruntowego zarządom gminnym,. 
względnie wydziałowi powiatowemu_ 

§ 13. Kasa skarbowa sprawdza w deklaracji P,Q
widłowość podziału sum na należności państwowe 
i dodatki samorządowe, rozdziela te ostatnie na do
datek Tymczasowego Wydziału Samorządowego i do
datki komunalne, poczem rozdzielone $umy brutto 
wpisuje do dziennika pomocniczego. Nadto kasa 
skarbowa sprawdza prawidłowość obliczenia 30/0 wy
nagrodzenia, zatrzymanego przez zarząd gminny i zn
pisuje wydatek w głównym dzienniku rozchodu VI su
mach skarbowych, dołączone zaś przez zarząd gminy 
pokwitowanie zast<:;pować b<:;dzie asygnacje. Na po
kwitowaniu zaznacza kasa skarbowa dz!:o.I, paragraf 
i pozycję budżetu (dział 6 § 10), na który przypada 
tego rodzaju wydatek, na deklaracji źaś uwidocznia 
sumę wynagrodzenia z wskazaniem pozycji główneg() 
dziennika rozchodu. " 

Uskut~cznione wpłaty zapisuje inspektorat skar
bowy w księgach bierczych na podstawie otrzymLl
nego dziennika pomocniczego z kasy skarbowej po 
uprzedniem sprawdzeniu prawidłowości kwot. 

§ 14. Z dniem 31 grudnia każdego roku urząd 
gminny zamyka ostatecznie konta po~zczególnych 
płatnik\)w i przedkłada w ciągu dni 15-stu inspekto
ratowi skarbowemu obiachunek roczny (według wzo
ru F), dołączając indywidualne wykazy zaległości i n~d
płat, gminną księgę bierczą, oraz dzienniki przy
chodowe. " 

§ 15. Przed swe m zamknięciem rocznem (księ; 
,gi D) inSpektorat skarbowy porówn~je wyrywkowo po. 



72 Dziennik Ustaw. Poz. 65. 

szczególne pozycje gminnej księgi bierczej z gminnemi 
d ziennikami, sprawdza, czy całoroczne sumy wplat, · 
wyl<azanc w obrachunkach gminnych, są zgodne 
z dziennikami pomocniczemi kas skarbowych, czy 
korkowe zaległości i nadpłaty wyprowadzono prawi· 
dłowo, f.l w razie spostrzeżonych niedokładności ma 
wydać potrzebne zarządzenia. 

ŚCiLlgnięcie zaległości, względnie odpisanie sum 
nieściągalnych, zarządżi inspektorat przy sposobności 
z\Vr~tu gnlinie dziennikn pomocniczego i gminnej 
księgi bie~zej, po wykonaniu czynności, wyszcze' 
gólnionych w § 3 niniejszego rozporządzenia. 

§ 16. Naczelnik inspeh:toratu skarbowego jest 
uprawniony wezwać rilZ na trzy miesiące naczelnika 
gminy, by tenże w dniu oznaczonym przedłożył oso· 
biście lub przez swego zastępcę gminną księg~ bier
czą i dziennik pomocniczy, w celu przejrzenia, stwier
dzenia, czy odsetki za zwłol~ę obliczono prawidłowo 
i t. p. 

Za czynność powyższą nie należy się naczelni· 
kowi gminy żadne wynagrodzenie z funduszów pań
stwowych. 

Nzczelnicy inspektoratów sl<arbowych, względnie 
delegowani urzędnicy skarbowi mają nadto prawo 
i obowiązek kontroli rachunkowej i kasowej organów 
gminnych, zajętych poborem podatków gruntowych 

i wydawania w tym . przedmiocie potrzebnych za
rządzeń. 

O wszelkich skonstatowanych naci użyciach urzę
dów gminnych przy poborze podatków · gruntowy~h 
inspektorat skarbowy zawiadomi niezwłoczniekompe
tentne władze .Iub sąd. 

§ 17. Jeśliby gmina z uwagi na względy lok!)l
ne nie mogla przez własne organa pobrać podatku 
gruntowego, inspektorat skarbowy może pobór po
datków gruntowych dokonać w sposób ustanowiony . 
dla poboru podatków bezpośrednich, względnie prte
I~azać go wydziałom powiatowym, o ile one . podejmą 
się poboru przez własnych dalegatów. 

W powyższym wypadku przepisy ustalone dla 
gmin w §§ 6, 12, 14 i 16 odnoszą się także i do tych 
wszystkich, którym inspektorat skarbowy por~czył 
czynności poboru. 

§ 18. Wszelkie dotychczusowe odmienne prze
pisy i postanowienia w sprawie unormowanej w ni· 
niejszem rozporządzeniu tracą moc obowiązującą 
z chwilą ogłoszenia tegoż rozporządzenia. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

Zilłączni k do rozp. Min. Skarbu 
z dn. 14 stycznia 1~25 r.-poz. 65. 

Wt.ór Ił. 

Powiat: .................................. ; .... . 

REPRRTYCJR 
podatku gruntowego 

Gmina: .... .............................. .... .. 
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płatnika datkami morządow. 
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Gminna księga biercza. Wzór B. 

N~ kolejny ...... ....... ..... ...... ..... . N2 arkusze posIadłości !)nJnt .......... ................... - ... . .. ................... .......... .. ............. ... ...... .......................... -- -- ... - .. .. .. . 

---------------------~--------------N2 domu ... ...... .... ..... ................ hni~ i nazwisko platnika 

I---~----------------------------P-----~----~--~~--~----~----------~----_P---Przypis . . podatku gruntowego 

_ Za rok bieżącL Razem ze w::;zyst· Nal\!ż-
Za- kiemi dodatkami 

ność 
legly 00- - -------

Pań- ewi-
za lata datki 

stwo- samo- den-
ubie-

rzą- I rata \I rata cyjna 
gle wy dowe 

\ gr zł I grl zł 

I I 

, 66. 

Od· 
setki 
i kary 

za 
zwlo-
kę 

Ó':' 
Nuleż- tJ § . 
ność :il .~ g, 

.;::: N <LI 

Uisz~zenie 

egze- --'.-0 tj Odpis 
kucyj- ~:i'c I rata II reta 

._~ u 
'0. >. o na "O t E 
0ec: o 
ttI o-

zl I gr .zł . l gr\~ t~ ~~ ~ I gr ----;! 19d 

I I I I I I I 

Nad- Za-

plata leglość 

--,--
zl Igr zl I gr 

j 

Za sztuk~: 

I 

Rozporządzenie Minis,tra Skarbu 
z dnia 15 stycznia 1925 r. 

ma, Presidentes, Royales. Saludo, Su-
peripres. . . . • . . . . . . po 60 gr. 

O zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyro
~~ .. .!lt<?2!!.owych; -Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 

1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N2 47, 
'poz. 409) zarządza się co nast~pujc: 

§ 1. Począwszy od dnia 1 lutego 1925 roku 
... . ustanawia się następujący cennik petalicznej sprze

" daży wyl'obów tytoniowych: 

I. C y g ara. 

1) Grupa I. Flores Mexicanas, Gau
deamus, Honesta, PlanŁador, Pro PZ!tria, 

Za sztukę: 

Santos, Diaz Senator . . . . . . po 1 zł. 00 gr. 
2) Grupa II. f\ntonio, Gomez, El 

f\liento, Flor de Sala, Flor de Ildefonsa, 
Poderosa • • • . • . . . • . po 90 gr. 

3) Grupa III. f\ngela, Colono, Com 
merciales, Documento, Don Ricardo, 
El Naviero, Flor Importa, Gloria, Gran 
Commerclo, Halina, Hansa, Helena, Henry 
Coral, La Importa, Mia Cara, Perla de 
Mayari, Salutaris • . • • _ . . po Tj " 

4) Grupa IV. Corona, El Tropo, 
EsŁrella, Flor Fina, Flor de Tibera, Ha: 
wanna, Książe Poniatowski, La Bonded, 
La FeminZl, La Guarda, LegWmos, Nor-

5) Grupa V. f\ndalusia, f\rosa, 
f\sunto, Bawrtesse, Belweder, Beetho
wen, Elegantes, El Orden, Emperador, 
Excellentes, Experte, flor de Santiago, 
Flor de Severa, Sto Hubertus, Juannitta, 
La Vera, Mi)rgot, Nelusco, Negritas, 
Orientala. Rajah, Royal Peer, Reverencia, 
RossiłliJ, Santa Noche, Soerabaya, Sport, 
Suprema, Tempi passati, Tosca . • po 45 " 

6) Grupa VI. Coronas, Brytanika, 
El Navalla, Fata Morgana, Felicit'as, Fine 
f\roma, Furore, Liberty, Orzeł Bialy, 
Reina Chica, Wawel : • . . • . po 35 " 

7) Grupa VII. Brillantes, Broadway, 
Capitano, Claris?a, Fanchon, Fon;e, Gar
c;on, Hermanos, Hidalgo, Imperiales, 
Libella, Linda, Marca Perfecta, Marion, 
Ministra, Mona Lisa, Morena, Non plus 
ultra, Original, Palo, Perfectos, Pompei, 
Preciosa, Reclamo, Servitas, Trabuco, 
Zandblad • • • ' . ' • • . • . po 30 " 

8) Grupa . VIII. f\t1ante, Blondina, 
Bławat, Casa Real, Clematis, El Pagado. 
El Protector, Estado. Gracias, Kuba. La 
Flor, La Sobrinas. Le Zouave, La Rosa, 
Lucretia, Lydia. Mariette, Ramillette, 
Róża, Speciales, Sylphide, N~ 311 . po' 25 Ił 

9) Grupa IX. Bouquetts, Caecilia, 
Certificado, Caquetas. ExcellenŁ, Excel· 
sior, Ideales, llse, InUmo, La Flneza, 
Mon plaisir, Regina , Trabucilias • . po 20 • 


