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809. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 15 października 1928 r. 

w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych po
datków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunko
wych do spraw podatków dochodowego i przemy
słowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbo-

, wej Grodzkiej w Warszawie ... , 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
'1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
~karbowych (Dz. P. P.P. Nr . . 65; poż ; 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rOZiporz~dzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 
kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 4P) i art. 58 
ustawy z dnia: 15 lipca 1925 r. o państwowym po
<latku przemysłowym (Dr;. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) 
zarządzam co ,następuje: ' 

, § 1. Znosi się istniejące na obs?:arze m. st. 
Warszawy XXI i XXII urzędy skarbowe podatków 
i opłat skarbowych, a na ich miejsce tworzy się trzy 
nowe urzędy skarbowe podatków i opłat ' skarbo
wych oznaczone numerami porządkowemi XXI, XXII 
i XXXIV według podziału terytorjalnego podanego 
W załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionych urzę
-dów skarbowych podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytorjalnie właściwych , nowoutworzo
nych urzędów skarbowych podatków i opłat skar
bowych. 

§ 3. Istniejące , dotychczas przy zniesionych 
urzędach skarbowych podatków i opłat skarbowych 
komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowe
go znosi się i równocześnie tworzy się trzy nowe 

Za!acznik do rozp, Min. Ska~
bu z dnia 15 października , 1923 r. 
(poz. 809). 
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granic XXI, XXII i XXXIV urzędu skarbowego po
datków i opłat sl;:arbowych dla m. st. WarszQwy.>~ 

Urząd XXI. Terytorjalny zakres działania te
goż urzędu rozciąga się .na: Hale lViirowskie, Plac 
Mirowski i ulice: C iepłą .od Nr. 13 - 21 i od Nr. 2,) -
34, Chłodną' ód Nr. l' ~23, Elektoralną od N!'; 17 ~ 
53, Grzybowską od Nr. 4 - 48a, Krochmalną od 
Nr. 1 - 49 i od Nt. 2 - 46, Mirowską od Nr. 1 -
15 i od Nr. 2 - 16, Rynkową od Nr. 1 - 11, Zimną 
od Nr. 1 ~ 11, Żelazną od Nr. 58- -70 oraz Wałków 
od Nr. 13 - 27 i od Nr. 22 - 34. ,;,~d; 
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'Urżąd XXII. ' Terytorjalny zakresdziałani;te~ 
goż urzędu rozciąga się na następujące ulice: Białą 
(w ca:łości), Chłodną od Nr. 25 - 43 i od Nr. 2 - 50, 
Elektoralną od Nr. 24-34, Grzybowską od Nr. 50-
72, Krochmalną od Nr. 51 - 65 i od Nr. 48 .~62, 
LeszRo od Nr. 39 - 97, Ogrodową od Nr. 1 - 57 .Lo.d 
Nr. 2 - 54, Solną od Nr. 1 - 21, Wronią od Nr. 46:.,-,.,-
74 oraz Żelazną od Nr. 63 - 93 i od Nr. 72 - 86. C' 

Urząd XXXIV. T erytorjalny zakres działania 
tegoż urzędu rozciąga się na Plac Kercelego i ulice: 
Chłodną od Nr. 45 - 55 i ,od Nr. 52 - 68, Dworską 
od Nr. 2 - 40, Górczewską od Nr:. 1 - 19, Griy;' 
bowską od Nr. 84 - 134, Karolkową od Nr. 19 -
67 i od Nr. 46 - 70, Leszno od Nr. 99 - 141, Mły,. 
narską od Nr. 1- 21 i od ,Nr. 2 - 22, Okopową: od 
Nr. 1 - 11 i od Nr. 2 ~ 8, Ogrodową od Nr. 59_ 
71 i od Nr. 56 - 64, Przyokopową od Nr. 41 ~ 55 
i od Nr. 52 - 58, Płocką od Nr. 2 - 30, Skiernie-:
wicką od Nr. 1 - 33 i o.d Nr. 2 - 36 oraz Krochmal,. . 
ną od Nr. 67 - 89 i Dd Nr. 64 - 94. 

komisje do spraw podatku dochodowego po jednej 81'0. 
dla: każdego z nowoutworzonych urzędów, każda 
~ składzie 8 członków i tyluż zastępców. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
§ 4. Istniejące dotychczas prży zniesIonych z dnia 15 patdziernika 1928 ,r. ' 

urzędach skarbowych podatków i opłat skarbowych 
komisje szacunkowe do spraw podatku przemysło- ' o utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Bydgosz
wego znosi się i równocześnie tworzy się trzy nowe czy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 
komisje do spraw podatku przemysłowego po jednej w Poznaniu. 
dla każdego z nowoutworzoriych urzędów, każda 
.w składzie 8 , członków i tyluż zastępców. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia ,z mocą obowiązującą od 
dnia 1 listopada 1928 r. Z tym dniem tracą 
moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepi
sy sprzeczne z tem rozporządzeniem. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dnia 31 lip; 
ca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P.P. Nr. 69, poz. 391)za~ 
rządzam co następuje: 

§ 1. Z zakresu działania: urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych Bydgoszcz - mia,sto I, 
Bydgoszcz - miasto II ' wyłącza się sprawy ' opłat 
stemplowych oraz podatku spadkowego i od daro-:. 
wizn i dla spraw tych tWorzy się osobny urząd opłat 
stemplowych z siedzibą w Bydgoszczy, o terytorjal;' 
nym zakresie działania obejmującym miasto Byd
ioszcz oraz powiat bydgo.ski. 


