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"Reje.str statków handlowych morskich prowa
dzi Sąd Grodzki w Gdyni oddział rejestracji sta:t
ków handlowych morskich". 

§ 2. Wykonanie niniej szego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Sprawiedliwości W porozu
mieniu z M~nistrem Przemysłu i Handlu. 

§ 3. ROZiporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ci.e 15 dnia po ogłoszeniu. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

451. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z 'dnia 15 lipca 1929 r. 

w sprawie zmiany organizacji urzędów sl{arbowych 
na obszarze województwa pomorskiego. 

Na: zasaJdzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
s.karbo·wych (Dz. P. P. P.Nr. 65, poz. 391); art. 6 
!pU!I1kt "c " ustawy z dnia 1 sievpnia 1919 r. o tymcza
sowej organizacji zar.ządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. 
U. R. P. Nr. 64, poz. 385); rozporządz enia Rady Mi
nistrów IZ dnia 21 g'mdnia 1921 r. w sprawie przeka
zania M1niskorwi Skarbu administracji skarbowej na 
obsza,rze b. dzieInicy pruskiej (Dz. U. R. P. z 1922 r. 
N.r. 4, poz. 19) ; art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1922 r . w przedmiocie z,niesienia Ministerstwa b. 
dzielnicy pmskiej (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 247); 
art. 33 ustawy o państwowym pod'łtku dochodowym, 
ogłoszonej ro,ziporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
30 kwiebnia 19251'. (Dz. U. R. P . Nr. 58, poz. 411), 
oraz art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo
w)'im po,daiku pr,zemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuj e: . 

§ 1. Znosi się istniejące w okręgu administra
cyjnym Izby Ska'rborwej w Grudziądzu: urzą'd skarbo
wy podatkó:w i opłat ska,rbowych, urząd katastralny 
i kasę skarbową w Pucku tudzież urząd skarbowy 
po,datków i ,opłat ska,rbowych, urząd katas tralny i ka
sę skarbową w We,jherowie, a natomiast tworzy się 
dla okręgu a'dmi,nistracyjnego powiatu mor,skiego 
i mialsta Gdyn,i urząd skarbowy podatków i opłat 
'skarbowych, urzą,d katastralny i kasę skarbo~ą 
w Pucku oraz ur.ząd ska,rbowy podatków i opłat 
skarbolwych, urząd katastralny j kasę skar,bową 
w Wejherowie, we.dług 'podziału terytorjalnego, po
da.M'go W załqc~niku do niniejszego rozpor.ządze'rtia. 

§ 2. Dotychcza,sowe agendy z!niesionych urzę
d6w .skarbowych podat.ków i opłat skarbowych, urzę
dów katastralnych i kas skarbo'wych przechodzą do 

terytorialnie właś<:iwych nowoutworżonych ur~ęd6w 
'skarbO'wych podatków i opłat ~ka.rbowych, urzędów 
kata,stralnych i kas .ska'rbowy<:h w Puckd i Wejhe
rowie. 

Spmwy opłat st~mplowych ora'Z podatku spad
kowego i od darowi.zn dla powiatu morskiego i mia
sta Gdyni załatwiać będzie urz,ąd .skarbowy podat
ków i opłat skarbowych w WejH'erowie. 

§ 3. Przyłączone rozporżądzeniem Pre:zydertta 
RzeczY1pospotlitej z .dnia 29 lutego 1928 r. (Dż. U. R. 
p. Nr, 25, poz. 291) do powia;,tu kadUskiego gminy: 
Unja, Tłucze.wo, Niepoczołowice, Za!drżewo i Kę· 
trzyno włącza się do okręgu administracyjnego urzę
du :skarbowego podatków i opłat skarbowYI<h, . urzę· 
du katastralnego i kasy skarbo'wej W KArtuzach. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy u,rzędach ska,r
bowych podatków i opłat skarbowych w Pucku i Wej
herO'w,ie komisje szacunkowe ,do spraw podatku do
chodowe,go i przemysłO'wego znosi się i równocześnie 
tworzy się trzy nowe komisje szacunkowe do spraw 
po.datku dochodowego, każda w składzie 12 człon
ków i tyluż zastępców oraz tny nowe komisje sza
cunkowe do spraw podatku przemysłowego, każd'a 
w składzie po 8 członków i tyluż zastępcow ~ po 
jednej dla okręgu administracyjnego urzędu skarbo
wego podatków i opłat skarbowych w Pucku i . po 
dwie dla okręgu administracyjnegO' ur.zędu 's,karbo
wego podatków i opłat skarbowych VI Wejherowie. 
Po jednejż nowoutwotzortych komisyj szacunkowych 
do spraw podatku dochodowego i prżemysłowegb dla 
ookręgu adminis tracyjne go urzędu skarbdWegb podat
ków i opłat ska,rbowych w Wejherowie p.rtetnacża 
się dla miasta Gdyni, a po jednej dla pozostałego 
obszaru powyższego urz"ldu. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
,z dniem ogłos.z enia. Równocześ·nie tracą moc obowią
zującą prze,pisy, wydane w przedmiotach, unormo
wanych niniejszem rozporządzeniem, 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Załącznik do rozp . Min. Skarbu 
ż dnia 15 lipca 1929 r. (poz. 451). 

WYKAZ 

granic 2 urzędów skarbowych podatków i opłat skar
bowych dla powiatu morskiego i m. Gdyni, urzęd6w 

katastralnych i kas skarbowych. 

Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych, urząd kata
stralny i kasa skarbowa w Pucku: 

miasto Puck. 
Gminy: BłęcLzikowo, Bót, Bmdzewo, Chałupy, 

ChłaJpowo, Darz1ubie, Dębogórze, Domatowo, Doma
Łówko, Gnieżdżewo, Go.gzćzyno, Hel, Jastar,rt la, Jel
dzino , Karlikowo, Karto'szyno, Karwia, Karwiensk ie 
błoto, Kazimierz, Kosakowo, . Kuźnica, Leśniewo, 
Lubkowo, Lebcz, Mechelinki, Mechowa, Mieroszyno, 
Minkowice, Mosty, 'M.rzeżino, Nadole, Obłuże, Odar .. 
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gowo, Oksywia, Osłomno, Ostrowo, Pierwoszyno, Po
gorze, Połchowo, Połczyno, Rewa, Sławoszyno, Sła
wutowo, Smolno, Sobieńczyce, Starzyno; Star·zyński 
Dwór, Strzelno, Swar.zewo, Sniecino, Tupadła, Wer
blinia, Wielkawieś, Żarnowiec, Żelisiorzewo. 

Obszary dworskie: Celbowo, Cet.niewo, Darzlu- ' 
bie, Dębogórze, Glinki, Hel, Kłanino, Koźlinki, s.zary 
Dwór, I(,rokOlWo, Lisewo, Lubodno, Łętowice, Łyś
niewol Mieroszyno, Obłuże, Odargowo, Parszczyce, 
Parszkowo, Poczernino, Polchówko, Połczyno, Rado
szewo, Rekowó, Rzucewo, Sławetówko, Sobieńczyce, 
Stefanowo, Suchy dwór, Szelicice, Tyłowo, Wejhe
orowo, Żarnowie·c. 

Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych, urząd kata
stralny i kasa skarbowa w Wejherowie: 

ków ce,lnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: . 

§ 1. Ustanawia 
s'Zczególnione towary: 

się cło ulgowe na poniżej wy-

P07;ycja taryfy 
.. celnej 

ex 6 p. 1 

Nazwa towaru cło ulgowe 
w złotych 

Jabłka świeże pospolite, wy-
syłaneluzem w workach, skrzy
niach, korzykach I,ub becz
kach, pr,zyazem naczynia mo
gą być wyłożone wewnątrz 
pa'pierem lub innemi materja
łami, służąćemi do pakowania 
- ·za pozwoleniem Minister
stwa Skanbu 18,- . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
miasta: Gdynia, Wejhe.rowo. cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
Gminy: Będargowo, Bieszkowice, Bojan, Bol- . 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 1929 r. włącznie. 

szewo, Chwa,szczyno, Cząstkowo, DąbrQwka, Glazi
cal Gniewowo, Gościcino , Gowino, Chylonja, Ciecho
dno, Cisowa, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, 
Kielno, Koleczkowo, Kolonja, Kowalewo, Luzino, 
Lebno, Łężyce, Mj,lwino, Miłaszewo, Orle, Osowa, 
Powłocie, Prze.toczyno, · Reda, Reszki, Robakowo, 
Rumia, Sopieszyno, Strzebielno, Strzepcz, Szemud, 
Ustarbowo" Warszkowo, WiczJino, Wielki Kack, Za-
górze , Zelewo, Zęblowo. 

Obszary dworskie: Bartomino, Bieszkowice, Bo
orek, Chwa,rno, Chylonja, Ciechocino, Dargolewo, Do
brzewino, Gniewowo, Góra I, Góra II, Kępino, Kę
błowo, KoHbki, Lewino, Luzino, Mały Donimierz, 
Mały Kack, Naniec, Nowy Dwór, Pętkowice, Piele
szewo, Redłowo, Rumia, Sniażyrio, Sopieszyno, Śmie
chowo, T ępcz, Ustarbowo, Wej,hercwo-Zamek, Wiel
ki Donimierz, Witomino, Wysoka, Wyszecina. 

452. 

ROZPORZĄDZENIE MJNISTRóW: SKARBU, . 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 31 lipca 1929 r, 

o ustanowieniu cła ulgowego na jabłka. 

Na podstawie art, 7 pkt. b) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w p,r.zedmiocie uregulowania stosun-

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

M.inister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

453. 

OBWIESZCZENIE MINISTRóW SKARBU 
I SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 5 lipca) 929 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów 
Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1929 r. 

o lichwie pieniężnej. 

Na podstawie art. 5 punkt b) rozpor.ządzenia 
Prezydenta Rzeczypospo]j,tej z dnia 23 grudnia 
1927 r. w sprawie wydawania Dziennika u.staw 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P . z r. 1928 
Nr. 3, poz. 18) podaje .się do wiadomości, że w ustę
pie pierws·zym § 5 rozporządzenia Ministrów Skarbu 
i Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1929 r . ° lich
wie p.ieniężne,j (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 282) za
miast powołanego w tekście ,,§ 5" powinien być 
n§ 4"_ 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Warszawa. Drul<arnia Państwowa. Tłoczono z-polecenia Ministra Sprawiedliwości. 46S60 P 

Konto czekowe "P o cz·towej Kasy Oszczędności N2 30130. Cena 75 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacaj, 
6 zł. Prenumerate uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdel!o kwartału.. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. nal~ży wnosić do wlaś~iwych urzędów 
pm:ztowych niezwłocznie p.o otrzymaniu na~tępnello koleine~o numeru. 
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