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sNz,}i,:y pańs:twowej , ppl~ki:ep (.W administracji 
Misów ~cińs'twQWych lub w państwowej służ~ 
fi{e' ećhiótty lasól,Vl, mają co najmniej do
&ra; kwal'iffkac':ę ,t p'o~iada:ją: , wyisze wy
kształcenie zaKończone przepisanemi . egza~ 
ni~ łąb' ·1lfk.ońiżylt CQ' najm'iJ!iiejMed'ńi za
~d ~O'W'y l;t#ny,> ~-lJyo- te'Ż- wko~ktyl!i ft~
tfy #ed.m. z·aklad naUlkiowy imajlą1 prżynaj
mnIej 2 lata studj'ów technictn6' ';' leśnych 
w wyższych uczelniach, wraz z wymagane
It'!fi: ~ tym O'k'teS"~ st,u~ egz·,hriin,a:tlnii. 

' .' . ł, ~~~ R\YfJ)~r~~~4zeH'i'e nin1efs'Ze wćhodzi w źy-" 
otł z dń1:e<nr o~ostema. 
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Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dn'ila! 4' S'tY0~nia 1 C}2'8 t. t; 

w sprawie zmian w or1!.an~zacft urzędów skarbo-wych c. 
podatków i óp-raf skartbowycfJ: otat' kóm'f-ś'ti sti;curi.
kóW'fć& ~ p'&datli6w ~Oć,tlódMł'ego i ptz~słówego . 

.w okr~gu a~inisfll'a4Yil1ym h:tsy ś~Mbowej 
. . ' w gtż'e·śei'U~ ttj3 .. 

.. ..... .. j 

Na Z'a~ac1z!.'e- art 4 i 1-5 "."S-t~wy z c1'n;a· 31 lipca 
'1C}19 t. o· tym~zas9.viej ąrganizacji wrad~. i urzędów ): 
s!~arbowycI1 (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 39tJ, art. 33 
ustawy o państw,Owym poą:Ęttkti dochoaov/ytn, ogło,,: '" 
sźoIl'e'j' r'óżporząd;ze'lii'e111 Mhlist~a: Skatl~i'6t z dnia ',: -
3Ó: l!ćwietn'ia 1915 r. (Dz. U. R. f . Nt. 58',poz. 411) " 
i art. 58 usta:wy z dnia 1 S lipca 1925' r. o p'~lfstwQwym 
p'ó'd'a:t~t'f pttemydo~-rm mt. U. R. p, Nt'. 79, . '. 
p'o·z. !YJ6>y zarządzam co' tr~s{ęptire: . 

. § l~ Ż o-krę~u urzędu skarbowego podatków "
i opbt s-karbs-wych w Kob-ryniu wyłąeza się obszar . 
powiatu drohiezyńskiego i tworz.y się dla tego ob-.. · t . 
s-zarl!- osobny urząd skarbowy podaikó«r i opła.t. ,~ 
skarbowych w Drohiczynie. 

§ 2. Istniejącą dotychczas przy ttfz~di!~ '! 
slliatbowyrn: podatk6w i opłat s~arbowy€'h VI Kobry- ., ; 
rrw komisję szactifikdwą do sp-l'aw podatkti pttEfflły .. 
słoW'ego €tla: powiatu dtohkzyńS'kiego prżydzi~łj się · 
dÓ' tiowO'tttworżO'tiego urzędu skarbowego pod,a.tkó'1\i ·. 
i opłat skarbowych w Drohiczynie . 

~:t Isfniejąq dotyd:ić'tas dla okręgu titzędu ' 
. skctrbowego pO'datków i oprat skarbowych VI Kó~ ' 
bryniu komisję szacunkową do spraw podatkudd
chodowego znosi się i równocześńie tworzy śi<{ pny 
właściwych llTzędach słfnrhowych podatków i opłat 
skarbowych dwie nowe komisje szaGunkowe do 
spraw podatku dO<lhodowego dla obszarów powiatu 
kobryńskicgo i drohiczyńskiego, każda VI sldadzj~ 
8 €złonków i tyluż zastępców, ' 

§ 4. Rozporządzenie nińicjsze WĆhddzi iN ~r'" 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu. G. Cteci-wwicz 
· o? ..... ) 'S dl 

141. 

ROzpop:ządz~nie M1nistra. Skarhu . 
. z 1 dnia 30 stycznia 1928 r. 

-W sptaw/.e ż!llian w organizacji utzędÓw śI(srbow'SIdi 
podaH,ów i opłat skarbO'iNych oraz !<órnisYi stactiń-
kowyd:1 do poda{ków dochodowego i. prz~mJ't5łowe
go W oki"ęgu administtacyjl1ym izby skarbowej 

w Warszawie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
'1919 1'. <5 tymczasowe) organizacji władz i urtędów 
skarbowych (Dz, P. P. p, Nr. 65, pot. 391), art. 33 . 
ustaw,y o państwowY!TI poda,tk.ti dochoclowytn, . ogł?
sżońe) rozpbrtądzetllem MIn!stra Skarbu t dt11a 
30 kwietnia 1925 r. (Dz ~ U, R. P.Nr. SB, poz. 411) 
i art. 58 ustawy z dnia 15 lipcu 1925 t. b panstW(J"!" 
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wym podatku ptzemysłowym (Oz. 1.)'. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) Zartą~2a111 co następuje: 

. fi., Zno~i· się iśttli~jący w okręgu administra
cyjnym izby skarbowej w Warszawie urząd skar
bowy podatków i opłat skatbowy<::h na powiat wat .. 
,sz,u\fski j a. natomi~st tworzy się na jego miejsce dwa 
110W~ urzędy skarbowe podatków i opłat skarbo .. 
wych na powiat warsżawsh a mianowicie: 1} I urząd 
skarbowy ' ~ dla gmin pdwiatuwfitszawsldego poło~ 
żanych po prawej sttdnie Wisły i 2) II urząd skarbo
wy ~ dla gmin powiatu warszawskiego położonych 
po lewej stronie Wisły. 

. § 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę· 
du skarbowego podatków i opłat skarbowych na po
wiat warszawski przechodzą do terytorjalnie włę~ti
wych nowoutworzonych urzędów skarbowych po
datków i opłat skarbowych. 

§, 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar~ 
bowym podatków i opłat skarbowych na powiat 
warszawski komisję szacunkową do spraw podatku 
dochodowego znosi si.ę i na jej miejsce tworzy się 
dwie nOWe ' kOmisie szacunkowe do spraw podatku 
dochodowego po jednej przy każdym z nowoutwo
rzonych urzędów skarbowych podatków i opłat 
skarbowych, kaźda w składzie 8 członków i tyluż 
zastępców. 

§ 4. Istniejące dotychćzM przy urz~dzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych na powiat 
wa,rszaws'ki dwie komisje szacunkowe do spraw po
datku przemysłowego jed11tl dla gmin po prawej stro
nie Wisły, dru!!a zaś dla gmin po lewej stronie Wi
sły, przy4zieIa się do terytorjalnie właściwych no
woutworzonych urzędów skarbowych podatków 
i opłat ska,rbowych. . 

' § g. ' ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. _ 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

148. 

Rozporządzenie l\'linistra Skarbu 
z dnia 7 lutego 1928 r. 

... sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podat
ków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych 
cło spraw podatków d6chodowego i przemysłowego 
,w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Wilnie. 

: Na zasadzie art. ,4 i 15 ustawy z dnia 31 lipea 
,1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra ' Skarbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r. (Dz: U. R. P. Nr. 58, poz. 411) 
i art. 5S ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz . .550) zarządzam co następuje: ' 

§ 1. Znosi się istniejące na obszarze miasta 
:Wilna I, II ,i III urzędyskarbow~ podatków i opłat , 
skarbowych oraz wyłącza się z pod terytorialnego 

zil:kr~stl dzial4n.la urz~du skarbow~gó podatkow 
i opłat skatbowychtta powiat wileńsko .. Łrotki ob ... 
stary znajduJ4ce si~ w obecnych granicAch miasta 

' Wilna i tworzy się cHa bbsnru rniasta WHM,4 no· 
we urzędy skatbowe podatków i opłat skarbowych, 
według podziału terytorjalnego podanQgo W 2:ałącz ... 
niku do , niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Dotythczfl6owe agendy ttliesiQnych urzę
dów skarbowyth podatków i opłat skarbowych jałt 
również agendy urzędu skarbuwego podatków i opłat 
skarbowych na powiat wileńsko- trocki odrwśnie do 
wyłqGzonych Z pod terytorjalnego taktesu działania 
tegoż urzędu obszu6w, prżechodzą do tłrytorjalni~ 
właściwych nowoutwórzgnyth urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowy~h. 

§ 3. Istniejące dotychćzas w liczbie S przy 
urzędach skarbowych podatków I opłat skarbowych 
komisje sżactin.kowe do. sJ?raw podatku; pr~emysło- ., 
wego d~a m . . W dna, Z~OSl Sl~ ora,t, wyd21~e~a}ą~ z pod 
terytoqalnego zakresu dZlaiama, lstmeląće} }J~zy 
urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych ' ' 
na Pdwiat wileńsko - tro~kij komisji szacunkowej, 
obszary wyłączone z pod terytorjalnego zakres\{ 
działania tegoż urzędu, tworzy się dla całego elbsza* 
ru miasta Wilna 4 noW~ komisj~ szacunkowe _ do 
spraw podatku przemysłowego po jedrtej prty każ .. 
dym z nowoutworzonych urzędów ' skarbowych PQ-. , 
datków i opłat skarbowych, kaMa w skład~ie 12 
cźłonków i tyluż źastępt6w. ' 

§ 4. Istniejące dotychczas w li~zbie 3 przy 
urzędach skarbowych podatków i opłat skarbowych 
komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowe-
go dla m. Wilna znosi się oraz; wydzielając Ż peld k
rytorjalnego zakresu działania, istniejącej przy urzę
dzie skarbowym podatków i opłat skarbowych na , 
powiat wileńSKO - trocki, komisji szacunkowej, ob- ' 
szary wyłączone z pod terytorjalnego zakresu dzia
łania tego2: utżęd~1 twotzy się dla całego obszaru 
miasta Wilna 4 nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego po jednej przy każdym z nO- L :i 
woutworzonych urzędów skarbowych podatków .. _: 
i opłat skarbowych, każda W składzie 12 człollkQW~ ' -
i tyluż Z 9.stępcćw. ' , 

§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi, w ży
cic z dniem 1 kwietnia 1928 r. , , i-... 

Minister Skarbu: G. Czechowkz .).~> "~. 

I WYKAZ 
. ' ". '."'- ;~ .. ,j ,; ,/ 

granic 4 urzędów skarbowych podatków i opłat 
sitarbowych na obszar miasta Wilna. 

I urząd skarbowy. 

Północno - zachodnia część m. Wilna w grani
cach ulic: od wschodu Wiłkomirskiej, Zygmuntow
skiej, Arsenalskiej, pl. Marji Magdaleny, i Zamkowej; 
od południa - ś-to Jańskiej, Dominikańskiej, Troc
kiej, W. Pohulanki i Konarskiego. 

Granica tego urzędu skarbowego z granicami 
urzędu na powiat wileńsko - trocki rozpoczyna si~ _: :: 


