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rowska parzyste, Pełtewna nieparzyste do ulicy
Granicznej oraz wszystkie ulice wewnątrz tych granicznych.
Urząd VI: dla części miasta Lwowa ograniczonej ulicami: Pełtewną numery parzyste od Granicznej do Bożniczej, Bożnicza nieparzyste, Żółkiewska
nieparzyste od Bożniczej oraz wszystkie ulice wewną trz tych granicznych.
Urząd VII: dla części miasta Lwowa ograniczonej ulicami: Żółkiewską numery parzys te do Starego Rynku, Bożnicza par zyste, Pełt ewna od Bożniczej
do Skarbkowskiej włączając Miejski Teatr Wielki,
Skarbkowska nieparzyste, Kurkowa nieparzyste,
Piaskowa nieparzyste do Dworca Łyczakowskiego,
oraz droga do Jałowca po granicę gminy m. Lwowa
oraz wszystkie ulice wewnątrz tych granicznych.
Urząd VIII: dla części miasta Lwowa ograniczonej ulicami: Dro gą do Jałowca, obok Dworca Ły
czakowskiego do Piaskowej numery parzyste, Kurkową par zys te, Czarnieckiego be z Wałów Gube rnatorskich, Wałowa parzyste do Halickiej, Batorego
nieparzysŁe, Piłsudskiego od Nr. 19 w górę i Zieloną
nieparzyste i Drogą Sichow s ką nieparzyste.

kowe go załatwiać będzie dla całego powiatu I urząd
skarbowy podatków i opłat skarbowych.

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Drohobyczu 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 nowout worzonych urzędów skarbowych podatków
i opla t skarbowych, każda w składzie o śmiu człon
ków i tyluż za s tępców.
§ 4. I s tniejące dotychczas w liczbie trzech
pr zy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Drohobycz u komi sje szacun kowe do spraw
podatku p rzemysłowego zno si się i równocześnie
tworzy się na ich miejsce dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego po
jednej przy każdym z nowo utworzonych urzędów
skarbowych podatków i opłat ska rbowych, każda
w składzie 10-ciu członków i tyluż zastępców.
§ 5. Rozpor ządzen ie niniejsze wchodzi w
CIe z dniem ogłoszenia .
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477.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

Załącznik do rozp. Mini stra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. (poz. 477).

z dnia 20 kwietnia 1929 r .

WYKAZ

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych
podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.

granic I i II urzędów skarbowych podatków i opłat
skarbowych w Drohobyczu.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca
1919 r. o tymczasovlej organizacji władz i urzę c~ ów
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art . 33
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej ro zporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30
kwietnia 1925 L (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 i stn iejący w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie urząd skarbowy poda tków i opłat skarbowych w Drohobyczu
a na jego miejsce tworzy się dwa nowe urzędy skarbowe podatk ów i opłat skarbow ych według podziału terytorjalnego, podanego w załączniku do niniejszego ro zporządzen ia, oba z siedzibą w Drohobyczu.
§ 2. Dotychczasowe agendy zni esionego urzę·
du skarbowego podatków i opłat skarbowych przechodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych. Sp1'awy opłat stemplowych i podatku spad-

Urząd I. dla miasta Drohobycza i gmin: Bilcze, Bolechowce, Bronica, Delawa , Dereżyc e, Dobroho stów, ·Dobrowlany, Dołhe przy Medenicach, Gaje
niżne, Gaje wyżne, Gassendorf, Horucko, Hruszów,
Jasieni ca sol na, J osefsberg, Kołpiec, Konigsau,
Krynica, Letnia, Lipice, Lipowiec, Lisznia, Litynia,
Ł u:2e k dolny, Medepice, Michałowice, Modrycz, Monaster dereżycki, Monaster liszniańs ki, Nahujawice,
Neudorf, Niedźwiedza, Opary, Poczajawice, Rabcyce, Radelic z, Raniaw~ce, Rolów, R yc hcice , Saska
kam eralna , Słońsko, Sn ia tynka, Solec, Stanyla, Stara wieś, Stebnik, T ynów, Ugartsberg, Uniatycze,
Ułyczno, Wacowice, Wola jakubowa, Wróblow1ce.
Urząd II.-dla miasta Bory s ławi a i gmin: Bania
kotow ska, Bystrzyca, Dołhe przy Podbużu, Hubicze,
Kropiwnik nowy, Kropiwnik stary, Ła s Łówki, Majdan, Mrażnica, Opaka, Oró w, P od bu ż, Podmanasterek, Popiele, R ybnik, Smól na, Stronna, Tustanowlce, Schodnica, Uroź, W,inniki, Zał o kieć, Zdziannn.,
Truskawiec.

