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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 listopada 1928 r. Z tym dniem tracą 
moc obowią;mjącą wszystkie dotychczasowe przepi
sy sprzeczne. z tern rozporz,ądzeniem . 

.-

Minister Skarbu: G. Czecho"wźez , 

8.11. 

Rozporządzeni~l\'linistra Skarbu 

z dnia 17 października 1928 r. 
~;. .': . ' , 

VI .' ~prawie reorganizacji - urzędów skarbowych po
datków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunko
WYFh do spraw podatków dochodowego i przemysło
wego na ' obszarze, administracyjnym Izby Skarbowej 
;- L Okręgowej w \li arszawie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 u~tawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Oz , P. P. P . . Nr. 65. poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
30 kwietnia 1925 1'. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) 
rart. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo
Wym podatku .. przemysł6'wym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
,poz. 550) za'rządzam co następuje: . 

§ 1. Znosi się istniejący na obszarze admini
stnicyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warsza
wie urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych 
we Włocławku i na miejsce jego tworzy się dwa urzę
dy skarbowe podatków i opłat skarbowych: jeden na 
miasto Włocławek i drugi - na powiat włocławski, 
oba z siedzibą we Włocławku. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytorjalnie właś'ciwych nowoutworzo
nych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbo
wych, z wyjątkiem spraw tyczących się opłat stem
plowychoraz podatku spadkowego i od darowizn, 
załatwianie których na terenie obu ' nowoutworzo
nych urzędów przekazuj'e się urzędowi skarbowe
mu podatków i opłat skarbowych na miasto WIo
,dawek. 

' j ." 1- . ...:. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy zniesionym 
urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych 
kpmisję szacunkową do spraw podatku dochodowe
go . znosi się i równocz·eśn-;e tworzy się dwie nowe 
komisje sza:cunkowe do spraw podatku dochodowe
go, po jednej dla każdego z nowoutworzonych urzę
dów, każda w składzie 12-stu członków i tyluż za
'Śtę·pców. 

§~. Istniejące dotychczas przy zniesionym 
_urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych 
·dwie komisje szacunkowe do spraw podatku prze
mysłowego, jedna dla m. Włocławka, a druga dla po
zostałych miejscowości" przydziela s ię do terytorjal
nie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbo
wych podatków i opłat skarbowych. 

§ 5. Rozporządzenie mmeJsze 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 rozpol'ządzeniem. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

812. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 20 października 1928 r. 

w sprawie cła wywozowego na otręby. 

Na podstawie art. 7 ust, al ustawy z dnia: 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun-:
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się (W następuje: . 

§ 1. Poiycja 221 taryfy celnej wywozowej 
(Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 76. poz. 536) w brzmieniu, 
nadanem rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 1927 r. 
w sprawie cła wywozowego na otręby (Dz. U. R. P. 
Nr , 74, poz. 652) otrzymuje brzmienie następujące: 

Cło od , Pozycja 
taryfy 
celnei 

Nazwa towaru 100 kg. 
zł. gr. 

2~1 Otręby wszelkie 5. __ 

U wag a: Towar, wymieniony w poz. 
221, z wyjątkiem otrąb żyt-
nich i pszennych, za pozwole-
niem Ministerstwa Skarbu bez cła. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie siodmego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

813. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz ' Rolnictwa 

z dnia 29 października 1928 r. 

o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi gli
cerynowe pomydlane. · 

Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun.
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. -777) zarzą.l. 
dza się co następuje: 

§ 1. Cło wywozowe na' ługi glicerynowe po
mydlane (poz. 253 tar. celn.), ustanowione na pod
stawie § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Prze-


