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93. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 12 lutego 1929 r. 

O reorganizacji komisji szacunkowej do spraw po
datku dochodowego przy urzędzie skarbowym po- ' 
datków i opłat skarbowych w Brzezinach w okręgu 

izby skarbowej w Łodzi. 

Na zasadzie art. 33 ustawy o państwowym podatku 
dochodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 411) 
%:arZ<łdzam co następuje: 

§ L Znosi się istniejącą przy urzędzie skarbowym 
podatków i opłat skarbowych w Brzezinach w okręgu 
izby skarbowej w Łodzi komisję szacunkową do spraw 
p()datku dochodowego, a na jej miejsce ustanawia się 
dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku do
chodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat 
skarbowych w Brzezinach z kompetencją terytorjalną: 

l) l komisję dla okręgu urzędu skarbowego po
datków i opłat skarbowych w Brzezinach Z wyłą~zeniem 
mi.-sta Tomaszowa Mazowieckiego, 

2) l komisję dla miasta TomaszowaMazowieckiego. 

§ 2. Każda z komisyj szacunkowych wymienio
nych w ~ l niniejszego rozporządzenia składa się Z 8 
ezłonków i tyluż zastępców. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

94. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 12 lutego 1929 r. 

Q reorganizacji komisji szacunkowej do spraw 
podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym 
podatków i opłat skarbowych w Łasku w okręgu 

izby skarbowej w Łodzi. 

Na zasadzie art. 33 ustawy o państwowym podat- ' 
ku dochodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 
411) zarz'idzam co następuje : 

§ l. Znosi się istniejącą przy urzędzie skarbowym 
pOcUtków i opłat skarbowych w Łasku w okręgu izby 
~karbowej w, Łodzi komisję szacunkową do spraw po
datku dochodowego, a na jej miejsce ustanawia się dwie 
nowe komisje szacunkowe do spraw podatku docho
dowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skar
bowych w Łasku z kompetencją terytorjalną: 

l) l komisję dla okręgu urzędu skarbowego podat
ków i opłat skarbowych w Łasku z wyłączeniem mia
sta Pabjanic, 

2) l komisję dla miasta Pabjanic. 

§ 2. Każda z komisyj szacunkowych wymienio
nych w § l niniejszego rozporządzenia składa się z 8 
członków i tyluż zastępców. 

, § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. CzechowicE 

95. 
Rozporządzenie , Ministra Rolnictwa 

z dnia 6 lutego 1929 r. 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych w sprawie urzędowego badania co do wło

śni dzików i świń. 

Na podstawie art. art. 7 i 41 r0 7.porządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o bada
niu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 
361) zarządza się co następuje: 

§ L Na obszarze województw: pomorskiego i po
znańskiego wprowa:iza się urzędowe badanie co do 
włośni dzików a także świń poddawanych ubojowi ' 
w celu spożycia we własnem gospodarstwie domowem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

96. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 12 lutego 1929 r. 

o zmianie oświadczenia rządowego z dnia 7 grud
nia 1928 roku w sprawie rozciągnięcia na terytor
jum Wolnego Miasta Gdańska umowy handlowej 
między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie 

dnia 23 lipca 1923 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że do tekstu 
oświadczenia rządowego z , dnia 7 grudnia 1928 roku 
(Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 907) w sprawie rozciągnię
ci~ na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska umowy han
dlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie 
dnia 23 lipca 1923 roku, dodany zostaje ustęp drugi o tre
ści następującej: 

"Oświadczenie powyższe zastępuje oświadczenie 
rządowe Z dnia 30 listopada 1926 roku (Dz. U. R. P. 
Nr. 127, poz. 752) w sprawie rozciągnięcia na terytorjum 
Wolnego Miasta Gdańska umowy handlowej pomiędzy 
Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dl~:J. 23 lipca 
1923 reku". 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Warszawa. Dru\'arnia Pl1ństWOWłI. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 4 ~876 P 
" 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Ce:la 25 gr. 
_____________________________________ r. .... _~" ~ __ ~ 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. p, wyncsi kwarta!nle 7 zł. Urz"cly i illStytu~; c tl~':'stwowe 0l; ; "" ,i !ł 

6 zł. Frenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tY2odnie, przed rozpoczędem każdellekwartału. 




