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474. 

ROZPOR ĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 kwietnia 1929 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacun
kowych do spraw podatków dochodowego i przemy-

słowego na obszarze miasta Białegostok.u. 

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 podatku dochodowym, ogło
szoneJ rozpo'rządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
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. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu administra
cyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku urząd skar
bowy podatków i opłat skarbowych na miasto Bia
łyst-ok, a na jego miejsce tworzy s-ię dwa nowe urzę
dy skarbowe podatków i opłat skarbowych na mia
sto Białystok, a to I i II urzędy skarbowe podatków 
i opłat skarbowych na miasto Białys tok według po
działu terytorjalnego, podanego w załączniku do ni
niejszego rozporządzenia oba z s·iedzibą w Białym
stoku. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytor jalnie właściwych nowoulworzo
nych urzędów skarbowych podatków i opht skar
bowych. Sprawy opłat stemplowych i podatku spad. 
kowego załatwiać będzie dla miasta Białegostoku 
i powiatu białostockiego I urząd skarbowy podat
ków i opłat skarbowych na miasto Białystok. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych na miasto 
Białystok komisję szacunkową do spraw podatku 
dochodowego znosi się i równocześnie tworzy się na 
jej miejsce dwie nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego, po jednej przy każdym z no
woutworzonych urzędów skarbowych podatków 
i opłat skarbowych, każda w składzie ośmiu człon
ków i tyluż zastępców. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych na miasto 
Białystok dwie komisje szacunkowe do spraw po
datku przemysłowego znosi s ię i równocześnie two
rzy się na ich mie jsce dwie nowe komisje szacunko
we do spraw podatku przemysłowego po jednej przy 
każdym z nowoutworzonych urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych, każda w składzie 
10-ciu członków i tyluż zastępców. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 19nacy!ff afuszewski 

Załącznik do rozp. Ministra Skar
bu z dnia 20 kwietnia 1929 r. [poz. '! /4). 

WYKAZ 

granic I i II urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych na miasto Białystok. 

Miasto Białystok dzielić będzie na dwie części 
linja biegnąca torem kolejowym od depot kolejowe
go do ulicy św. Rocha, dalej ulicą św. Rocha, Lipo
w,ą, Rynkiem Kościuszki, ulicą Sienkiewicza następ
me ulIcą Warszawską, Nowo-Warszawską i Dajnow
sk ą aż do grani c miasta. Część miasta Białegostoku 
położona na północ od tej linji stanowić będzie tery
torjalny obszar działania I urzędu skarbowego po
datków i opłat skarbowych na miasto Białystok, 
część zaś połoilona na południe-terytorialny obszar 
działania II urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych na miasto Białysto k. 

475. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 kwietnia 1929 r. 

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

w Białymstoku. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r . o tymczasow ej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szoneJ rozponądzeniem Ministra Skarbu z dnia 
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. 1;'. Nr. 79, 
poz. 55C~ zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istni ejący w okręgu -administra
cyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku urząd skar
?owy ~o~atków i opłat skarbowych w Grodnie, a na 
Jego mIejSCe tworzy się dwa nowe urzędy skarbowe 
podatków i opłat skarbowych, jeden dl.a miasta 
Grodna, drugi zaś dla powiatu grodzieńskie 6o oba 
z sie dzibą w Grodnie. '" , 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzo
nych urzędów skarbowych podatków i opłat skar
bowych. Sprawy opłat stemplowych i podatku spad
kowego załatwiać będzie dla miasta Grodna i po
wiatu grodzieńskiego urząd skarbowy podatków 
i opłat skarbowych dla miasta Grodna. 

§ 3. I s tniejącą dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Grodnię k()~ 
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misję szacunkową do spraw podatku dochodowego 
znosi się i równocześnie tworzy się na jej miej sce 
dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku 
dochodowego, po jednej przy każdym z nowoutwo
rzonych urzędów skarbowych podatków i opłat 
skarbowych, każda w składzie ośmiu członków i ty
luż zastępców, 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Grodnie 
dwie komisje szacunkowe do spraw podatku prze
inysłowego znosi się i równocześnie tworzy się na 
ich miejsce dwie nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysłowego po jednej przy każdym 
z nowoutworzonych urzędów skarbowych podatków 
i opłat skarbowych, każda w składz.ie 10-ciu człon
ków i tyluż zastępców, 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ie,nacy Matuszewski 

476. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 kwietnia 1929 r, 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbo
wych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj 
szacunkowych do spraw podatków dochodowego 

i przemysłowego na obszarze miasta Lwowa. 

Na zasadz,ie 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 podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 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. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się ~stniejące w liczbie pięciu 
w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we 
Lwowie na obszacr miasta Lwowa urzędy skarbowe 
podatków i opłat skarbowych, a w ich miejsce 
tworzy się osiem nowych urzędów skarbowych po
datków i opłat skarbowych na miasto Lwów we
dług podziału terytorjalnego, podanego w załączni
ku do niniej szego rozporządzenia, wszystkie z sie
dzibą we Lwowie. 

§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionych urzę
dów skarbowych podatków i opłat skarbowych 
przechodzą do terytorjalniewłaściwych nowoutwo
rzonych urzędów skarbowych podatków ,i opłat 
skarbowych. 

§ 3. Istniejące dotychczas przy poszczegól
nych urzędach skarbowych podatków i opłat skacr-

bowych komisje szacunkowe do spraw podatku do
chodowego dla miasta Lwowa znosi się i równo
cześnie tworzy s ię na ich miejsce osiem nowych ko
misyj szacunkowych do spraw podatku dochodowe
go, po jednej przy każdym z nowoutworzonyc h urzę
dów skarbowych podatków ,i opłat skarbowych, 
każda w składzie 10-ciu członków tyluż zastęp
ców. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy poszczegól
nych urzędach skarbowych podatków i opłat skar
bowych komisje szacunkowe do spraw podatku 
przemysłowego dla miasta Lwowa znosi się i równo
cześnie tworzy się na ich miejsce osiem nowych ko
misyj szacunkowych do spraw podatku przemysło
wego , po jednej przy każdym z nowoutworzonych 
urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, 
każda w składzie lO-ciu członków i tyluż zastęp
ców. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Załącznik do rozp. Ministra Skar
bu z dnia 20 kwie tnia 1929 To (poz. 476). 

WYKAZ 

granic ośmiu urzędów skacrbowych podatków i opłat 
skarbowych dla miasta Lwowa. 

Urząd I: dla części miasta Lwowa ograniczO'
nej ulicami: Wałową numery nieparzyste, Podwale 
wraz z \X'ałami Gubernatorskiemi do Skarbkaw
skiej, Skarbkowska parzyste, Hetmallska wraz 
z Wałami Hetmańskiemi oraz wszystkie ulice we
wnątrz tych granicznych. 

Urząd II: dla części miasta Lwowa ograniczo
nej ulicami: Drogą Sichowską numery parzyste, Zie
lona parzyste, Piłsudskiego parzyste od Nr. 12 w gó
rę, Batorego parzyste do Wałowej, Wałowa parzy
ste 2 - 6, od Wałowej do Kopernika włączając 
pomnik Mickiewicza, Kopernika nieparzyste, W u
lecka nieparzyste oraz wszystkie ulice wewnątrz 
tych granicznych. 

Urząd III: dla części miasta Lwowa ograniczo
nej ulicami: Wulecka numery parzyste, Kopernika 
parzyste, Legjonów do uL Jagiellońskiej, Jagielloń
ska nieparzyste, Szeptyckich nieparzyste, Kętrzyń
skiego nieparzyste do Drogi Lubieńskiej, Droga Lu
bieńska nieparzyste oraz wszystkie ulice wewnątrz 
tych granicznych. 

Urząd IV: dla części miasta Lwowa ograniczo
nej ulicami: Drogą Lubieńską numery parzyste do 
wylotu ul. Kętrzyńskiego, KętrzYl1skiego parzyste, 
Szeptyckich parzyste, Mickiewicza parzyste, Ja
giellońska parzyste, Legjonów od Jagiellońskiej do 
Kaźmierzowskiej bez Miejskiego Teatru Wielkiego, 
Kaźmierzowska nieparzyste, Janowska nieparzyste 
oraz wszystkie ulice wewnątrz tych granicznych. 

Urząd V: dla części miasta Lwowa ograniczo
nej ulicami : Janowską numery parzyste, Kaźmie-




