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Zatnajomiwszy sit:: z powyższym Traktatem. uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości; 

.. • jak i każde z zawartych w nim postanowień ; oświad
czamy, że jest przyjt::ty, ratyfikowany i zatwierdzony 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczt::cią Rzeczypospolitej. 

W WarszawIe, dnia 6 marca 1926 r. 

(-) 8. Wojciecoowski 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów 

i MinIster Spraw Zagranicznych: 

(-) !lI. Skr~yński 

F\pres avoir vu et eXl'lrr'line ledit Traite, Nous 
/'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui ySónt conte·nues; decleHons 
qu'iI est accepte, ratifie et conflrme, et promettons 
qu'jJ sera invlolablement observe. 

En Foi de Quoi, Nous avons donnł: les pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

fi Varsovie, Je 6 Mars 1926. 

(-) S. Wojciecbowski 

Par le President de la Republique 

Le President du Conseil des Ministres 

Ministre des f\ffąires Etrangeres: 

(-) Al. Skrzyńsk. 

663. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 13 października 1926 r. 

w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu F\rbitra
żowego z Niemcami, sporządzonego:> w dniu 16 października 1925 r. w Locarno 1 podpisanego 

w dniu 1 grudnia 1915 r. w Londynie. 

Podaje sit:: niniełszem do wiadomości,' że w dniu 14 września 1926 r. został złożony w Selue
tarjacie ligi Narodów dokument ratyfikacyjny Traktatu Arbitrażowego z Niemcami, sporządzonego w dniu 
16 pażdzierOlka 1925 r •. VI Locarno i podpisanego w dniu 1 grudnia 1925 r. w Londynie. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

-------------------

664. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 19 pażdziernika 1926 r. 

w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbo
wych podatków i opłat skarbowych oraz komi
syj szacunkowych do podatków dochodowego 
i przemysłowego Vi okręgu izby skarbowej 

w Poznaniu. 

Na zasadzie art. 1 rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przeka
zania Ministrowi Skarbu admimstracji skarbowej 
na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. z r. 1922 
N!ł 4, poz. 19), art. 33 ustawy o państwowym podatku 
dochodowym, ogłoszonej rozpqrządzemem Ministra 
Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. N258, 
poz. 411) i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. 
w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego 
(Dz. U. R. P. N2 79, poz. 550) zarządza siE; co na
st~puje: 

§ 1. Znosi sl~ istniejący w o_kr~gu Izby skarbo
wej w Poznaniu Urząd Skarbowy Podatków i Opłat 

Skarbowych w Bydgoszczy I na mIejsce Jego twony 
się dwa urzt::dy skarbowe podatków j opIat skarbo
wych: jeden-na miasto Bydgoszcz i drugI-na po
wiat bydgoski, oba z siedzibą w By,dgoszczy. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego Ur~ędu 
Skarbowego. Podatków i Opłat Skarbowych przecho
dzą do terytorja lnie właściwych nowoutworzonych 
Urzt::dów Skarbowych Podatków i Opiat Skarbowych. 

§ 3. Istniejące dotychczas przy !.HZE;dzie skar
bowym podatków i oplal s.karbowych w Bydgoszczy 
komisje szacunkowe do spraw podatków dochodo
wego i przemysłowego przrdziela sit:: do terytorjal
nie właściwych nowo utworzonych urz~dów skarbo
wych podatków i opiat skarbowych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1927 r. i z tymże dnIem tracą 
moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy 
sprzeczne z tem rozporządzeniem. 

Mimster Skarbu: a Cz~cbowjcz 


