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627. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 12 listopada 1929 r. 

W sprawie zmian w organizacji urzędów skar!Jowych 
podatków i opłat skarbowych, oraz komisyj szacun
kowych do podatków dochodowego i pr:./;ęIPysłowego 
w okręgach administracyjnych izb skarbowych 

w Kielcach i Lodzi. 

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 rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) 
i art. 58 Ustawy z dnilil 15 lipGlil 1925 c, o państwo
wym podatku przemysłowym (D~. l), R. p, Nr. 79, 
poz. 550) ~ą.n;ądzl\m c.o Q.ą~t~P1Jję i 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgtl administra
I.:f:nym izby skarbowej w Kielcach urząd skarbowy 
podatków i opłat skarbowych w Radomiu i na jego 
mię; !'ice tworzy się dwa nowe urzędy skarbowe po
datków i opłat skarbowych - jeden na miasto Ra
dQm, drugi zaś na powiat radomski, oba z siedzibą 
w Radomiu. 

§ 2. Znosi się istniejący w okręgu administra
cyjnym izby skarbowej w Lod:i!i urząd skarbowy 
podatków i opłat skarbowych w Piotrkowie i na je
go miejsce tworzy siEi dwa nowe urzędy skarbowe 
podatków i of>łat skarbowych ~ jeden na miasto 
Piotrków, drugi zaś na 'powiat piotrkowski, oba ?- sie
dzibą w Piotrkowie. 

§ 3. Dotychczasowe agendy zniesionych urzę
dów skarbowych podatków i opłat skarbowych prze
chodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzo
nych urzędów skarbowych z wyjątkiem spra w tyczą
cych się opłat stemplowych ora2! podatku ipadkowe
go i od darowbm, załatwianie kt6rych na terenie obu 
nowoutworl'!onych ucz;ędów skarbowyeh w Radomiu 
przekazuję się uHędQwi skarbowemu podatków 
i opłat sltąrl::wwyęh ną miali to R,ądom. tla terenie aa$ 
nQWQutworz.onych qrzędów skarboWYGh w Piotrko,. 
wie przekazuje się urzędowi skarbowemu podatków 
i opłat skarbowych HA miasto Piotrków. 

§ 4. Istniejące dotychczas dla okręgu urzędu 
skarbowego podatków i opłat skarbowych w Rado, 
m\u oraz ' urzędu skarbowego podatków i opłat 
ska.rbowych w ' Pi'otrkowje komisje szacunkowe do 
spraw podatku dochodowego znost się i równocześ
nię tworzy się przy nowoutworzonych urzędach skar
bowych podatków i opłat skarbowych w Radomiu 
i w Piotrkowie nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego w składzie 8 członków i tyluż 
za$tępców po iednęj dlą QQS~'u·ij, k.aidęgo z nowo
utworzonych urzędów. 

§ 5. Istniejącę dptyohczas pr2;y ur2;ęd2;ię 
skarbowym podatków i opłat skarbowych w Rado
miu oraz przy urzędzię s~arbowym podatków i opłat 

ska.rbowych w Piotrkowie komisje szacunkowe do 
spraw podatku przemysłowago znosi się i równocześ
nie tworzy się przy nowoutworzonych urzędach skar
bowych podatków i opłat skarbowych w Radomiu 
i w Piotrkowie nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku przemysł owego w składzie 10 członków i ty
luż zastępców po jednej dla obszaru każdego z no
wouŁworzonych urzędów. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I!J.nacy Matuszewski 

628. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 12 listopada 1929 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych, kas ~karbowych oraz 
komisyj szacunkowych do podat~~w doc.hodo~ego 
i przemysłowego w okręgu admlDlstracyjnym IZby 

skarbowej w Brześciu niB. 

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 poda tku dochodowym. ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dma 
30 kw ietnia 1925 r. (Dz. U . R. P . Nr. 58, poz. 411) 
i ąrt. 58 \.Istawy z dnia 15 lipoa 1925 r. o państwo
wym podatku pn.emysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz . .550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z okręgu urzędu skarbowego podatków 
i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Lidzie 
wyłącza się obszar powiatu szczuczyńskiego, utW?
rzonego rozporządzeniem Rady Mini·strów z dma 
26 kwietnia 1929 r. (Dz. U . R. P. Nr. 33, poz. 307) 
i tworzy się dla tęgo o>bszaruosO'bny urząd skar
bowy podatków i opła t skarbowych oraz osobną 
kasę skarbową z siedzibą w Szczuczynie. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i 0lJ łąf skarbowych w Lidzie ko
misję szacunkową do spraw podatku dochodoweg.o . 
oraz komisję szacunk ową do spraw podatku prze
my słoweóo zr:os i się i równocześnie tworzy się ' przy 
urzę dzie'" skarbowym podatków i opłat skarbo
w ych w U 2z:e jako t e ż przy nowoutw orzonym urzę
dzie skarb owym podatków i opłat skarbowych 
w Szczuczynie nowe komisje szacunkowe do spraw 
p odatku dochodowego oraz nowe komisje szacun
k owe do spraw iJodatku przemysłoweg o w składzie 
8 czt.onków i tyluż zast ępców po jedn~j komisji dla 
obszaru każdego z wymienionych wyżej urzędów do 
spraw każdego podatku. 

§ 3. Ro'zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. 

Kierowpik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 




