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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

" Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

484. 

Rozporządzenie ' Ministra Skarbu 
17 'kwietnia 1928 r. ' 

w sprawie \reorganiza~ji urzędów skarbowych p~dat
ków i opłat skarbowych oraz komisyj szac~nkowych 
do spraw podatków dochodowego i przemysło~ego 

w , okręgu administracyjnym Izby SkarboweJ 
, w Kielcach. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
,skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o 'państwowym podatk~ dochodowym, ogł?
szonej rozporządzeniem , Ministra Skarbu z dma 

, 30 kwietnia 1925 r.(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) 
i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 7~, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

~"; '" 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu administra
Cyjnym Izby Skarbowej w Kielcach urząd sk.arbowy 
podatków i opłat skarbowych w CzęstochOwle a na
tomiast ' tworzy się na jego miejsce dwa nowe ur~ę
dy skarbowe podatków i opłat skarbowych na mla
sto Częstochowę I i II według poąziału terytorjalne
go podanego w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia 'oraz jeden nowy urząd skarbowy podatków 
i opłat skarbowych naJ' powiat częstochowski z siedzi-
bą w Częstochowie. I 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbowych ' 
w ' Częstochowie przechodzą ,do terytorjalnie właści
wych nowoutworzonych urzędów skarbowych , po-
datków i opłat skarbowych. , , 
. , § 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar
bo,wym podatków i opłat skarbowych w Cżęstocho
wie komisję szacunkową do spraw podatku dochodo
wego znosi się i równocześnie tworzy się na jej miej
sce .trzy nowe komisje szacunkowe do spraw podat
ku dochodowego po jednej przy każdym z 'nowoutwo
rzonych urzędów skarbowych podatków i opłat skar
bowych, każda w składzie 8 członków: i tyluż za;. 
stępców. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędzie ska~
bowym podatków i opłat skarbowych w Często,cho
wie w liczbie 3 komisje szacunkowe do spraw podat
ku przemysłowego (2 dla 'm. Częstochowy i 1 dla 
pozostałych miejscowości) znosi się a na ich btiej
'sce tworzy się 3 nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysłowego po jednej przy każdym ,z no
woutworzonych urzędów skarbowych podatków 
i opłat skarbowych, każda w składzie 10 członków 
i tyluż zastępców. 
, " § 5. Rozl>orządzenię niniejsze wchodzi w ży
'cie z dniem 1 maja' 1928 r. , , 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Z~łąC:ZDik do rozp. Min. Skarbu 
z dn. 17 kwietnia 1928 r. (poz. 484). 

WYKAZ 
granic I i II urzędów skarbowycłl podatków i opłat 

skafbowych na miasto Częstochowę. 

Obszar miasta Częstochowy 'w granicach okre
ślonych rozporząd~eniem Rady Ministrów z dnia 

.14 marca 1928 r. o zmianie granic miasta Częstocho
wy w powiecie częstochowskim" województ~i~ kie
leckiem (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 391) dzlehć bę
dzie na dwie części linja biegnąca środkiem ulicy' 
Podkule od jej południowego końca aż do wysoko
ści północnej granicy cegielni firmy . "Sandberg 
i Stark", skręcająca następnie na wschód linją pro
stą do ulicy Kordeckiego, biegnącą dalej środkiem 
tej ulicy, środkiem ulicy Lublinieckiej aż do prze

. cięcia się tejże z ulicą Najświętszej Miuji Panny. 
środkiem ulicy Najświętszej Marji Panny, Rynku No
wego, ulicy Narutowicza i następnie rzeką' Wartą 
aż do_granic miasta. _ 
, 'Część miasta ' położona na północ od tej ,linji 
stanowi okrąg administracyjny I urzędu skarbowe
go podatków i opłat skarbowych na m. Częstochowę. 
część zaś położona na południe-okrąg administracyj
ny II urzędu skarbowego podatków i opłat skarbo-
wych na DL Częstochowę. · " 

485. 
Rozporządzenie Ministra Poćzt i Telegraf6w 

z dnia 23 marca 1928 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opła
ty nowej edycji 1 zł. z podobizną Prezydenta Rze
czypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz 50 gr. z po-

dobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Na Diocy a'rt. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej ' z dnia 19 stycznia 1927 , r. 
w sprawie ustanowienia urzędu MinisŁt'a Poczt i Te
legrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co 
mlstępuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczki pocztowe 
opłaty nowej edycji wartości 1 zł. z podobizną Pre
zydenta Rzeczypospolitei, Ignacego Mościckiego. 
oraz wartości 50 gr. z podobizną Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. I ' 

§ 2. Rysunek znaczka 1 zł. o wymiarze 
25 X 20 mm., przedstawia na tle ciemnego prostoką-

. ta podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego 
Mościckiego. W górnej części znaczka, na ciemnem 
tle, znajduje się napis z jasnych liter "Poczta Polska". 
w dolnej zaś, pośrodku, napis "złoty" z cyframi "l" 
po bokach. Boczne i dolne części ornamentacyj 
znaczka utrzymane są w stylu zakopiańskim. 

Kolor żnaczka jest granatowo - czarny. 

8 3. Rysunek znaczka 50 gr., o wymiarze 
25 X 20 mm., przedstawia na tle ciemnego prostoką
ta podobiznę Marszałka Józefa Piłsudskieg;o. 


