
160 Dziennik Ustaw. Poz. 116, 117 i 118. Nr. 16. 

w Sosnowcu, Borysławiu, Lublinie i Bia
łymstoku .2 klm, opłata za kaide rozpo
c.zęte 100 mtr Unii ponad 3 względnie 2 
klm po . . . . . . . 

3) W § 6 kolumna czwarta otrzymu
je brzmienie następujące: 

Opłata za rozmowy ponad prze.wi
dziany kontyngent po 

4) § 14 otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

Za rożmowy zamie~scowe z, rozmów
nic publicznych, znajdUJją'ćych się w róż
nyc,h osiedlach na terenach koncesyjnych 
sieci tele,fonicz.nych w Łodzi, Sosnowcu i 
Borysławiu oraz ze stacyj abonento
W)"ch sieci telefonkzny'ch w Łodzi i Bory
sławiu pomiędzy osiedlami danego tere
nu koncesyjnego, pobiera się opłatę (Za 
każdą 3-minutową rOZJnQlWę !pO . 

28 z! 

8 groszy 
6 groszy 

15 groszy 

0,40 zł. 

§ 2. Rozporządzenie ninie;sze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc 
obowiązującą rozporza.dzenie Ministra Poczt i T ele
grafów z dnia 1 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz .. 222). 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

117. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 stycznia 1930 ł'. 

W sprawie wstrzymania likwidacji urzędów ka
tastralnych w Dynowie, Delatynie i Dukli w okrę

Ilu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia 
1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo 
Skarbu administnqi skarbowej na ziemiach pols:kich, 
które wchodziły w skład b. monarchji austl'1jacko
węgierskiej (Dz. P. P. P. Nr. 31, poz. 261) oraz Mt. 15 
ustawy z dnia 31 liJpca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządzone rozporządzeniem II: dnia 
2ó wTześni'a 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 540) 
oraz rozporządze'niem z dnia 5 listopada 1929 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 83, poz. 618) zwinięcie urzędów kata
stralnych w Dynowie, Delatynie i Dukli ~trzymuje 
się. 

§ 2. Rozporządz,enie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski 

118. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia l lutego 1930 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych Oraz komisyj szacun
kowych do spraw podatku dochodówego i przemysło
wego w okręgu administracyjnym izby skarbowej 

w Brześciu n/B. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej org,an:zacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej r·ozporządzeniem 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 państwowym 
podatku przemysłowym (Dz . . U. R. P. Nr. 79. 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu administra
cyjnym Izby skarbowej w Brześciu n/B. urząd skar
bowy podatków i opłat skarbowych w Prużanie z te
rytnrjal!nym zakresem dmałania, obejmującym ob
szar powiatów Prużana i Kosów ' Poleski, a w jego 
miejsce tworzy się dwa nowe urzędy skarbowe po
datków i opłat skarbowych jeden na obszar powia
tu Prużana z siedzibą w Prużanie, drugi zaś na ob
szar powiatu Kosów P,oleski z &i.ed.zibą. w Kosowie 
Poleskim. . 

§ 2. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Prużanie 
komisje szacunkowe do spraw podatku przemysło
jwego znosi się i równocześnie tworzy się przy urzę
dzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w 
Kosowie Poleskim jako też przy urzędzie skarbowym 
podatków i opłat skarbowych w Prużanie nowe ko
misje szacunkowe do spraw podatku przemysłowe
go w składzie 8 członków i tyluż zastępców, po je
dnej przy każdym urzędzie. 

§ 3. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Prużarue 
komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowe
go znosi się i równocześnie tworzy się przy urzędzie 
skarbowym podatków i opła't skarbowych w Koso
'WIi~ Poleskim jako też przy urzędzie skarbowym po
datków i opłat skarbowych w Prużanie nowe ko
misje szacunkowe do spraw podatku dochodowego 
w składzie 6 czł,onków i tyluż zastępców, po jednej 
przy każdym urzędzie. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy J:atuszew.ki 


