
Nt. 17. Dżiettnłk Ustaw. Poz. 147 148. , 245 

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~ _: :: 
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Dziennik Ustaw. Poz. 148, 149 i 150. ,Nr. , 17. 

';w miejscu, gdzie ul. Konarskiego dosięga rzeki Wilji w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo
i biegnie w kierunku północnym, a potem wschod- spolitej Polskiej {Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) 
nim po linji granicznej m. Wilna, przecinając , s;wsę podaję do wiadomości, że w rozporządzeniu Rady 
,Wiłkomirską, prawa strona której należy już do ' są- ' Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. ,w sprawie z~ia
siedniego II urzędu skarbowego na m. Wilno. , .: ' , ny rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1927 r. w spra-

wie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spi-
,II urząd skarb.owy. rytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwo-

Północno - wschodnia część miasta w granicach ' wego Monopolu Spirytusowego w ' kampanji 1927/28 
ulic: od zachodu Wiłkomirskiej, Zygmuntowskiej, roku, ogłoszonem 'IN Nr. 11 Dziennika Ustaw Rze
Arsenalskiej, Zamkowej, Wielkiej, Ostrobramskiej czypospolitej Polskiej ' pod poz. 87, na str. 169 
(parzyste Nr. Nr. domów) i od południa na wschód- w wierszu pierwszym została błędnie, zamieszczona 

toru kolejowego. - " cyfra ,,81, 19" zamiast ,,71, 19", cosię 'niniejszem 
Granica tego urzędu skarbowego z granicami ' prostuje. ' 

urzędu na powiat wileńsko - trocki rozpoczyna się 
.w miejscu, gdzie granica m. Wilna przecina Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 
szosę Wiłkomirską i biegnie na wschód, a po- Minister Skarbu: G. Czechowicz 
tern na północ, obejmując miasto ze strony zachod-

. niej, północnej i wschodniej; biegnąc dalej na połu
dnie przecina tor kolejowy Wilno - Zemgalle, od któ- ' 
rego to punktu rozpoczyna się granica z obszarem 
sąsiedniego IV urzędu skarbowego na m. Wilno. . ' 

III urząd skarbowy. ': ' 

Trójkąt śródmieścia w granicach ulic: od pół
ąocy - Ś-to Jańskiej, Dominikańskiej i Trockiej, od 
zachodu -,- Zawalnej aż do toru kolejowego, od połu
dnia - toru kolejowego, od wschodu - ul. Ostro
bramskiej i Wielkiej aż do zbiegu z ul. ś-to Jańską. 

! 

IV urząd skarbowy. 
Południowa część miasta w granicach ulic: 

'od północy - W. Pohulanki i Konarskiego, od 
wschodu - Zawalnej aż do toru kolejowego i bie
gnie dalej na wschód torem, kolejowym, obejmując te-
reny, położone od niego na południe. ' 

, Granica tego urzędu skarbowego z granicami 
urzędu na powiat wileńsko - trocki na wschodzie roz
poczyna się od miejsca, gdzie granica m. Wilna prze
cina tor kolejowy Wilno - Zemgalle i, obejmując mia
sto ze wschodu, południa i zachodu, dobie~a do miej
sca, gdzie ul. Konarskiego dosięga rzeki Wilji. 

149. 

Obwieszczenie' Pr.ezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 lutego 1928 r. 

• 
O spr.ost.owaniu błędu w r.ozp.orządzeniu Rady Mini:-
straw z dnia 21 stycznia 1928 r. w spraY(ie zmiany 
rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie 
ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spiry
tus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowe
go Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r. 

\ Na podstawie art. S lit. B) rozporządzenia Pre
. zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 

150. 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 4 lutego 1928 r. 

G sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa z dnia 4 listopada 1927 r.o 2;nakowa
niu mięsa przeznaczonego do wywozu do Szwecji. 

Na podstawie art: 5 lit. b) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1921 r. 
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo- ' 
spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 ,r. Nr . . . 3,
poz. 18) podaję do wiadomości, że wzór Nr; 2, prze- . 
widziany w §, 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 4 listopada 1927 r. o znakowaniu mięsa prze
znaczonego do wywozu do Szwecji (D. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 927), winien mieć Vi języku szwedz
kim (str., 2) brzmienie następujące: 

o 

(Str. 2). 

K6tt frfm 

Enligt f6rordningen rorande kontroll 

6ver utf6rseln av kott godkand for 
utf6rsel tiU __________ _ 

Pieczęć ~&.. ___________ d_e~n~~~~~~~~~~ Ulzędowa I.gitimerad veleriaal': 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski 
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