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§ 5. § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie 
działania izb skarbowych i podległych izbom urzę
dów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 588) 
otrzymuje brzmienie następujące: "Przepisy § 69, 
działów B i C § 61, punktu I'C " § 62 oraz § 63 mają 
ZClJsto sowanie również do urzędów opłat stemplo
wych" : 

§ 6. Punldy : 4, 5, 16, 17 i 18 §-u 1 oraz punkt 
,;b" § 3 mają być zas to30wane po raz pierwszy do 
pism i czynności prawnych, podlegających uiszcze
niu b ezpośredniemu, a sporządzonych przez podat
nika v\' kwietniu 1929 r. oraz do pism, podlegających 
uiszczeniu be zpośredniemu, a otrzymany..:h przez 
poda tnika w kwietniu 1929 r. 

Punkt 7 § 1 ma zastosowaLie do pism, sporzą
dzonych po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia 
nin ie jszego ro zporządzenia. 

Inne przepisy niniejszego rozporządzenia wcho
dzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. Czec~owźcz 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Minis ter Spraw W ewnę trznych : SI awo j SkI ad kowski 

Minis ter Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : Dr. Jurkiewicz 

Niin.ister Robót Publicznych: M oraczewski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Reform Rolnych : Witold Staniewicz 

M,inister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

M.inister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

Załącznik do rozp. Min . Skarbu 
Z dnia 25 lutego 1929 r. (poz. 237). 

(Wzór 13 do § 170). 

(Strona pierwsza). 

................... ................................. dnia .................. ................................. 19 .... . r. 

L. .... .................................................................... . 
Przy wnoszeniu ' opłaty nal eży przed
stawić niniejsze zawiadomien ie lub po-

wołać się na powyższą liczbę. 

Przy podaniu z daty .. .... ...................... .. .................. 19 ...... 
w przedmiocie ... .. ............................................... .. .. ......... .................. . 
brak opłaty stemplowej w kwocie............. . zł. .. gr. 

Należy złożyć w podpisanym urzędzie znaczki 
wartości powyższej lub zamiast niej kwit którejkol
wiek kasy skarbowej z uiszczenia tej kwoty gotów
ką. W razie ni-edosta,rczenia znaczków st.:mplowych 
lub kwitu kasowego w ciągu dwóch tygodni od dni" 

doręczenia ~iniejszego wezwania nastąpi ściągnię
cie przymusowe powyższej kwoty wraz z karą za 
zwłokę i kosztami ekzekucyjnemi. 

(Określenie urzędu i oddziału 
kancelaryjnego ). 

(Podpis) 

(Strona druga). 

Urzędownie . Za zwrotnem poswiad
czeniem odbioru. 

Opłatę poczto wą uiś ci adresat. 

P . ........................................................................... . 

ul ...................................................... . 

poczta ..................... A ................ _ 

238. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 lutego 1929 r. 

w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych 
podatków i· opłat skarbowych oraz komisyj szacun
kowych do spraw podatków dochodowego i przemy
słowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 

w Lublinie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizac.ji władz i urzędów 
skarbowych (Dz . P. P. P . Nr. 65, poz. 391), art. ~3 
ustawy o pańs twowym podatku dochodowym, · ogła,.. 
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
30 kw~etnia 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. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu admini
stracyjnym Izby Skarbo·wej w Lublinie urząd skar
bowy podatków i opłat skarbowych na miasto Lu
blin i na jego miejsce tworzy dwa urzędy skarbowe 
podatków i opłat skarbowych na miasto Lublin we
dług podz iału terytorjalnego, podanego w załączni
ku do niniejszego rozporządzenia. 

Nowoutworz·one urzędy otrzymują nazwy I i II 
uTZędu skarbowego podatków i opłat skarbowych 
na miasto Lublin. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbo·wych na 



pz~eQni~ Ustaw. Poz.,238 i 239. Nr. 23. 

m~ą.sto LubHn przecRodzą .do teryŁorjaJnie właści
wych n.ew.olftw.orz.o'11Y~4 urzędów skarbowych po
datków i opłat skarbowych z wyjątkiem spraw do
tyczących opłat stemplowych i podatku spadkowe
go, załatwia ie których na terenie obu tych urzę
dów prze~.~u.je się kompe·tencji nowoutworzonego 
I urzędu skaroowego podatków i opłat skarbowych 
na miasto Lublin. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy zniesionym 
urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych 
na miasto Lublin komisję szacunkową do spraw po
datku dochodowego znosi się i r6wnocześnie tworzy 
się dwie nowe komisje szacunkowe ,do spraw podat
ku dochodowego po jednej dla każdeg:o z aowoutwo
rzonych urzędów, każdą w składzie 12 członków 
i tyluż zastępców z siedzibą w Lublinie. 

§ 4. ls'Łniejące dotychcza's przy zniesionym 
urzędzje skarbowym podatków i opłat skarbowych 
na miasto Lubli!n trzy komisje sz,acunkowe ,do spraw 
p.o-clatku przemysłowego znosi się i r6wnocześnie 
tworzy się dwie nowe komisje szacunkowe do spraw 
p0clatku przemysławego po jednej dla każdego z ~o
woutworzonych urzędów, ka'żdą w składzie po 12 
czł0flków i tyluż zastępców, z siedzibą w Lublinie. 

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

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Załącznik do rozp. M.in. Skarbu 
z dn. 2'8 lutego 1929 r. (poz. 238). 

WYKAZ GRANIC 

I i II ~rzęd,ów skarbowych podatków i opłat 
skarbowych na miasto Lublin. 

Okrąg administracyjny I urzędu skarhowego 
podą.tków i opłat skarbowych na miasto Lublin obej
muje ulice: Aleje Długosza, Aleje Racławickie, Ber
~ardyńska Nr. 1 do 3, Bramowa Nr. Nr. parzyste, 
ChP1ielna, Cicha, Cyrulicza Nr. 1 do 7, Czechowska, 
Bawna, Dolna 3 Maja, Ewangelicka, Furmańska nu
mery parzyste, Ja:sna, Kapucyńska, Karmelicka, Kął
łątaja, Kościuszki, K,owalska, Kozia numery niepa
rzyste, Kr,akowskie Przedmieście, Króla Leszczyń
skiego, Krótka, Upowa Nr. 1 do 4, Lubartowska 
strona parzysta ,i nieparzysta do Nr. 15 włącznie, Lu
bomelska, Lubqmelszczyzna, Trzeci.ego Maja, NaTU
towiJ::zą. Nr. 1 do 29, Niecała, Nowa, Ogrodowa, 
Ogr6cHwwa, Okopowa strona nieparzysta, Olejna', 
Os a 9;owa, Pijarska, Plac Litewski, Plac Łokietka 
Nr. l, 2 i 7, powiatowa, Przechodnia', Przy Stawie, 
R~.ą?iwmowska, Rybna strona parzysta, Ryne~ 
Nr. 1 do S, Rynek Wieniawski, Sądowa, Snopkow
ska, Spokojna, Staszica, S-to Duska, Szambelańska, 
Sil e WSJql, ~~op~P.-:a str~'rla parzysta i niepar~ysta, do 
Nr. 16 włącznie, S ZPIta,lna, Targ za MagIstratem, 
Wieniawska, Wodopojna, Wieniawski Zaułek, Zie-
1911a, Zjelna, oraz część peryferji między rzeczką 
G.z,echów~'I: a Ąlej:awi R:actawickiemi. 

Okrąg administracyjny II urzędu skarbowego 
podatków i opłat skarbowych na miasto Lublin obej
muje resztę ulic i peryfer ji miasta Lublina, nienale~ 
żących do okręgu administracYJnego I urzędu skar
bowego podatków i opłat skarbowych na miastp 
Lublin. 

239. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWO
śCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZ
NEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH, S'ARBU, ROLNICTWA ORA.Z 

PRZEMYSJ,.U I HĄNDLU 

z dnia 1~ marca 1929 r. 

o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie. 

Na podstawie ust. 1 i 2 art. l, ust. 1 art. 2 
i ust. 1 ad. 3 r,ozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy 
(Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Ustanawia się w okręgu sądu okręgowe
go w Piotrkowie "Sąd Pracy w Częstoch0wie". 

Sp:d ' pracy w Częstochowie rozpocz'ilie swe 
czynności z dniem 1 czerwca 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu pracy w Częstochowie obej-
muje okrąg sądu grodzkiego w Częstochowie. ' . 

Do rozpoznawan.ia spraw odwoławczych cy
wilnych i karn.ych od orzeczeń sądu pracy w Cż~st6-
chowie właściwym jest sąd {)kręgowy w Piotrko
wie - wydział zamiejscowy w Częstochowie. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Czę.sto
chowie określa się na 26 z każdej grupy pracodaw
ców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastęp
ców na 52 z każdej z tych grup, razem na 104. 

§ 4. Liczbę lawników sądu okręgowego 
w Piotrkowie, powoływanych z okręgu sądu pracy 
w Częstochowie określa sję 'na 16, z każdej grupy 
pra:codawców i pracowników, razem na 32, liczbę 
zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem 
na 64. 

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

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Mill~ster Pracy i Opieki Sl'lołeczpęj: Dr. Jurkiewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Sklacikawski 

~~ęrowni~ Mini~terst\fa Skarbul GrotlyńsM 

Minister Rolnictwa: Jt. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i HawlIu: E. Kwialkaf,lJskl 




