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ROZPORZĄDZENft:: MINISTRA SPRAW WĘ" 
WNĘTRZNYCH 

z dnia 20 lipca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wiejskiej Sołotw!na w po
wiecie bohorodczańskim, wgj$WP9f!Wł, ~łall i słą\VfłWr 
skiaAl puapiiiów uiitaw" a dnia 11 iil8Ipnia 1923 r. 
O tfłPF~asq~$m uregulowaniu finansów komuą!!l:-

nych, dotyczących gmin miejskich. 

Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r . o tym czasowem uregulowaniu finansów kQ
munaln ych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zaq;j;id&ił 
się 00 nas·tę.puje: 

§ t. Dp gminy wi~i's kif'!i Sołotwina w pqwiecie 
bohor o dczańs kim, województwie stanisławows kięIlł 
mają zastos owanie pr ze pisy ~ stawy z dnia 11 sierpnia 
19~~ r. o tymczasciwem u·reguJo.waniu finansów ko
munalnych, dQtycząc~ ~jIlin miejskich. 

§ 2. Re;q.l€Hzą d'HHtie niniejsbe WGhodzi w ży
cie z dniem 1 sty€Ania 1936 r. 

MiaisŁer Spraw' WewllęŁr:znychl iławal 3kładkowskl 

Ki~rDwnik ]\1Jinister~twa Skąrhu : Ignacy M atus~ewski 

1_ ~ ......... . . __ " .... i. 

~11~ 

ROZP6RZĄf>ZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 października 1929 ,r. 

O utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Lublinie. 

Na zf!.sa~z;i~ ąrt 11 13 i l? Ilstawy '? ~nja 3~ JiJ?
c~ 1919 r. o tymczasowej organizacji ' władz i urz1-
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) za
rządzam co następuje: 

§ t. Z zakresu działania urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych Lublin~miasto I, 
Lublin-mias to II i Lublin-powie t wyłącza się spra
wy E'lfJłat stern'fJIQwyc a. ora2 podatku sfla~l{Qwego i Qa 
darowizn i dla o,pra w tych tworzy się gS~bRy unąd 
opłat stemplowych z siedzibą w Lub linie o terytor
jalnym ząkl:ssie (hiałania , &~cjm!lją"VIR miast~ Lu
blin ora:.! l'€lwiat lubelski. 

§~. ~Qf:~ijHą dA:~'Ri~ niri~i~~e WdHld~i W ży
cie z dniem 1 s tycznią. gno r: ~ e'nvn~~?:~$nig trą~~ 
moc obowiązującą wszys tkie dotychczasowe prze
pisy , wydanE! w sflrawach un.ormowaaych ninłel~zem 
rozporządzeniem, a z niem spr2Bczne. 

._ .... _---
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JlOZPORZĄDZENIE MINI~If~A SKARBU 

• z dnia 5 listopada 1929 r . 

w sprawie zmian w organizacji urzędów katastral
nych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we 

J.WąWie • 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwIetnIa 
1919 r. w przedmiocie objęcia przez M-,illi~ł~fst""o 
Skarbu administra~ji s~<l.rbowei !1~ ~iem~~~h \H?!
skich, które wchodz1ły w skład b. mona'fclij·i austfJac
ko - węgi erskiej (Dz. P. P. p , Nr. 31, poz. 261) oraz 
flet l~ ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej 
organizacji wła,dz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
Nr. 65, poz. 391) 2:?:rHą:i:em cq ng§tWl!j~': 

~ f. ?wiją się urz:ąd katąstrąl~y w p~latynij 
a !~~p Nagen~y PFe~ązuje ~ilJ ~r2:1~QwA katastralne
mu w .adworneJ. 

§ 2. Zwija się urzą d ~ątastralny Vf Dukli 
ą jego agerd y }3q:ekazuje się urzędewi katastralne
mu w Krośnie. 

§ 3. 2wija się Ufaąd katastralny w Komarnie 
a jsge agsndy przekazuje silJ urzędow~ katastralne
mu w Rudkai>h. 

§ 4. :lwija się ur~ąQ katastralny w Leżajsku 
a jeQo a ~sndy przska:;mje się unędowi katastralne
mu w ŁańGuGie: 

§ 5. Zwija się urząd katastralny w Peczeniży
Rje a jB :;O a ~ endy pFzekai!Uje s.ię Uf2;ę~owi katastral
nerdU w Kołemyi. 

§ 6. Zwija się urząd katastralny w Sieniawie 
a ' j'ego agendy przeka~4ię ~i~ Y.f:ę§t:lWii kFltą~tr:ąlll~; 
mli W J ąrosła wiJ}: 

§ 'I. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
eie z ~d.niem ogłBszenia . . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

.t'l, 

ROZPO~ZĄDZENIĘ MJNI~:rp'ą\Vi SKA.RBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z ~1ł41 7 listąpa4a 192~ f, 

o fJPiaQi~ f~~llOfiZ;JRzł;wa z ~i~ 2!J Jllf~jo f ~~3 fr 
W ~frąWW~W~9*fJ ceł pr~~ lVyw.Qi'i~ fPiJłffjąłP'~ Wfl' 

~łłfhfł wy ~~~ 

. N~ pqd~tąvrie ąr!· 7 Fun~t d) ~tą'A' 11 dnia 
31 llP~ft l ?~4 r. W pfH4PtieFi~ lJf~~IJ~eWf1wa stl?sl!p.~ 



k~W f:elnVjOR lUz. U: i. l? lll'r. &), łłtł~. 1V7) iilJ:iądza 
się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministr6w: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lutego 
1928 r. w ·spra wie zwrotu ceł przy wywozie materja
ł.ów wybuchowych (Dz. U. R. P . Nr. 27, poz. 255) 
w brzmieniu nadanem Illll rozporządzeniem z dnia 
13 czerwca 1928 r . (Dz .. U. R. P . Nr. 64, poz. 586) 
wprowadza się na.§tlfYią~~ tmłin~: 

Punkt ł pał'agl'afu t otrzymuje bnmienie: 

,,1. Wszelkie . pli~lihy caaptfił, Zł. a . ...,,; od 100 kg." 

. ~ l. B.@dPQr.zą,d~enie niniej.i.i~ 'W~h~·~! i w ~y-
Cle 5-ijp d~a pó 'ł~łoi>;,umiu: 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: l§nacy Mfiltuszewski 

ł1iąii\~ Fr:leIł1ysłlJ i H~ng14; ~. Kwiathwąk, 

ł4ifli~t~~ ąolI}!ct\y~: ' {( {l}ieIf,~})tOfJ'fM 

6~O. 

ąę~P'ą~lAt;>?~~f~ "UNlą'f~A ~KARBU 

z dnia 20 listopada 1929 r. , 
w sprawi~ ee!!h' 8ł~fPfłl0W!j ~.~ qJ:m~1l! Pflpięr.~w 

wartościowycn. 

Na podstawie art. 79 (ustępu ostatniego) lli~ ta
wy z dnia 1 lipca 1926 r . o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Stawka 0,2 %, przewidziana wart. 79 
(ustępie pierwszym pod literą "a") ustawy z duia 
1 lipca 1926 r . o opłata'ch stemplowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 98, poz. 570), zostaje obniżona na 0,1%. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie dnia 1 stycznia 1930 r. i będzie obowiązywało do 
dnia 31 grudnia 1930 r. włącznie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

• 

631. 

Rft~'tHi~4tUtfi~IĘ MJNf~TlóW! IflAW 9103, 
SKOWYCH, SPRA W WI;WNĘTRZNYCił, SPRA
WIEDLIWOŚCI, PRZEMYSŁU I HANDLU, ROL
NICTWA, Kq~łJ)lłI\A.~JJ I Igutff PUBLICZ-

NyCH 

z dnia 23 listopada 1929 r. 

'V sp.Hnvi, wv~~n~ąifl łutl n, 13, n, JA i ia f.Bt' 
rZłd.ieflii. Pf~Hq~Dhł R~Uł\!llę~Qłit,j I ~ł' 
2j IiH~f~łlli. 11,j2i r. o ntHłiQWy~h 6WłaicłiJlhUlłł D 

jłilP.R)l~P, 

Na podstawie art. 99 rozporządzęnia Prę?yden
ta R~itCiYP@bpoli tej a dnia ljq sij~pllia 192'1 r. Q rze
czowych świadczeniach WOj~IlByCq tftz . U. k. ,. 
Nr: 79, pC?z. 687) :lal'z~dz<l się c~ n~tęHuję: 

§ 1, Do udzie,lania danych, okFe!lonyeh 'VI 

art . 12 1 11, oraz qo wykQnywania w przęesiębior
stwach czynn Gśs.i zwiaz'anYGh z deflełnien : em obo
wiąz~9~, wymieni€'lny~h w 9rt· 4~, ~8 j 4~, ~lłwinpy 
przedS}j~4iArstwa, pbąwiązane qo Świil~@zeń, wyzna
czać ~~fl.lę na żąqilnie właściwych władz państwo-

. wych ~ Pfl~ród swęgo pęrsanelu pełnO\.llOCników, upo
ważni"lnvc~ do wystę ~Qwania wobec: wspomnianych 
władz; tIT\j~piem pr~egsj~biorstw i dąjących gwaran
cję d<?F.łl(~wania tajeTP.niH pr~y pełnięniu wymienio
nych ~yżęj czynnqśc.i, 

zl!ądania włada wystosowaae do tlełnomocnik6w: 
mają ~o~ wiążącą odnośpe przedsiębiorstwa. 

l.J ~tąp.ą wiani~ p.ąwY~~~Yl;h pęłnprn~~ł\t~gW qQ.': 
stępuje w. pOrp?;\.JPlleniq ~ wł;:t $(3.iwęIJ\i 'Vł~ d?;iłfI1i łłiń= 
stwoweuu. 

§ 2. Sposób wyznaczania pełnomocników oraz 
tryb załatwiania przez nich czynności, zażądanych 
przez władze pańs twowe, określą instrukcje wydane 
przez zaintęresowanych ministrów. 

( 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wcho'dzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Sp'raw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowskj 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
• 

Minister Komunikacji: Kiihn 




