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pierwszym, tymczasowe spełnianie czynności admini· 
stracyjnych w gminie powierzone będzie zarządowi, 
ostanowionemu według ostatniego ust~pu paragrafu 
109 wspomnianej ustawy. 

1\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
si~ Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

I\rt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w żyCie 
z dniem 1 stycznia 1926 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Minister Spraw Wewnętrznych: Wio Raczkiewicz 

131. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 
.tępującej tte~tl: 

Ustawa 
z dnia 3 rtHHCa 1926 r. 

, > 

'W sprawie ratyfikacji traktatu Gwarancyjnego 
między Polską a francją oraz traktatu 1\rbi
trnżowego między Polską a Niemcami, podpi-

sanych vi Londynie dnia l grudnia 1925 r. 

'Art. 1. Wyraża SiE: zgodE: na dokonanie przez 
Pr~zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji trak
tatu GwarancYlnego mlE:dzy Polską a Francją oraz 
traktatu Arbitrażowego między Polską a Niemcami, 
podpisanych w Londynie dnia 1 grudnia 1925 t. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
si'ł Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

I\tt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rtetzypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Zegreniclnych: Al. Skr,yflski 

" ~. 

132. 

Rozporxądzenie Ministra Skarbu 
z dnia 16 lutego 1926 r. 

111 sprlwle Imlany organizacji urzC;dóti skarb o
..,.,,,, ,o.atlu~w l opłat skarbowych oraz koml· 
." ... cunkowyeh 4. ,Hltk6w: d.chodowego 
I "'etnyalo.... w .kr~au Izby skarbowej 

.. Lublinie. 

Ha . zasadzi!! art. .c, 13 i 15 ustawy z dnia 
'!l n". 1919 reku c tyMczasowej organizacji wl12dt 

i urz~dów skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391), 
art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodowym 
ogłoszonej rozporz~dzeniem Ministra Skatbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. NI! S8, poz. 411) 
i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o pe~
stwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. N! 7~. 
poz. 550) zarz~dza się co nast~puje: 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu izby skar
bowej w Lublinie urz~d skarbowy podatków i opłat 
skarbowych w Lublinie i w jego miejsce tworzy !ie:: 

1) urząd skarbowy podatków i opftlt skarbo· 
wych dla miasta Lublina. 

2) urząd skarbowy podatków i opłat skarbo· 
wych dla powiatu lubelskiego. oba z siedzibą 
w mieście Lublinie. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urz€)
du skarbowego podatków i opłat skarbowych prze· 
chodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzonych 
urzędów skarbowych podatków i opIat skarbowych. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków I opłat skarbowych w Lublinie ko· 
misje: szacunkową do spraw podatku dochodowego 
znosi 5i~ i równocześnie tworzy sie 2 nowe komisje 
szŻ\cunkowe do spraw podatku dochodowego po 

, jE;dn,ej , pr.zy . k.,żd,ym z nowoutworzonych urzędów 
skarbowych podatków i opłat skarbowych. w składzie 
ośmiu członków i tyluż zastępców. 

I 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków I opłat skarbowych w · Lublinie 
komisje szacunkowe do spraw ' podatku przemysło
wego dla miasta Lublina i dla pozostałych miejsco
Wości powiatu lubelskiego przydziela sie: do terytor
jalnie W/(!lściwych nowoutworzonych urzędów skarbo
wych podatków i opiat skarbowych. 

§ 5. ROlporzl!ldzenie ninIejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i z tymże dniem tracą moc obo· 
wi~zul~cl.l wszystkie dotychczasowe przepisy sprzecz
ne l tern rozporz~dzeniem. 

Minister Skarbu: J, Zdz/ecbow4ki 

133. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 16 lutego 1926 r. 

w sprawie dodatkowego cennika detalicznej 
sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych •. . 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnie 
1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U . 
~, P. )/'2 47, poz. 4(9) ztlrz~dze si~ co nast~puJe: 

11. W ZWi~lku z rozporząd!enlem Mlnlstht 
Skarbu l dnia 18 września 1925 r. w sprewie taryfy 
i organizacJi sprzedaży tytoniowych W1fQPQW specjał-


