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148. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 1 marca 1930 r. 

W sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na 
cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na 

stokach Cytadeli w Warszawie. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 Toz1)orządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 
1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, 
poz. 372) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P . Nr. 51, 
poz. 346) zarządza się co następuje: 

§ 1. Odstępuie się gminie m. st. Warszawy 
pod zabudowę domami mieszkalnemi według progra
mu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Ro
bót Publicznych w dniu 9 maja 1927 r., grunty, sta
nowiące własność Skarbu Państwa, położone w War
szawie pomiędzy ulicami Tanią, Stefana Czarnieckie
go, Generała Zajączka i ks. F elińskiego o łącznej po
twicrzchni 11.532.36 mkw. 

§ 2. Cena sprzedażna gruntów, wymienionych 
w § l, wynosi 2 złote 10 groszy za 1 mkw gruntu, 
czyli ogółem 24.217 złotych 96 groszy i spłacona 'zo
stanie Skarbowi Państwa przez gminę m. st. War
szawy w równych ratach rocznych w przeciągu 3 lat 
z oprocentowaniem sześć od sta rocznie. 

Pierwsza rata płatna jest w ciągu jednego ro- ' 
. ku od daty przejęcia gruntów przez Magistrat m. st. 
Warszawy. 

§ 3~ Wykonanie niniejsze.go rozporządzenia, 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
przejęcia względnie nabycia przez gminę m. st. War
szawy gruntów, odstępowanych niniejszem rozporzą
dzeniem, tudzież dalszego użytkowania tych gruntów 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

149. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 'KOMUNIKACJI 

z dnia 31 grudnia 1929 r. 

w sprawie zmiany statutu dyrekcyjnej rady kolejowej. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 
1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kole-

jowej (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 226) oraz art. 2 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu 
Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) 
zarządzam co Ilastępuje: 

§ 1. Punkt 1 § 3 statutu dYrekcyjnej rady ko
lejowej, stanowiącego załącznik do § 9 rozporządze
nia wykonawcze,go Ministra Kolei Żelaznych z dnia 
17 października 1921 r.(Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 675) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

,,1) z tylu przedstawicieli województw, miano
wanyc.h przez odnośnych wojewodów, ile województw 
obejmuje dany okrąg dyrekcji kolei państwowych, 
przyczem miasto st. Warszawa stanowi odrębną je
dnostkę administracyjną, równorzędną województwu. 
Najmniej wchodzi do rady czterech przedstawicieli 
województw". ' 

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

Minister Komunikacji: Kiihn 

, 

150. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 lutego 1930 r . 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacun
kowych do spraw podatków dochodowego i przemy
słowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej 

w Kielcach. 

Na zasadz'ie 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. 3911. ut. 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 dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym 
podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr .. 79, poz. 550) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Z okręgu urzędu skarbowego podatk6w: 
i opłat skarbowych w Będzinie wyłącza się obszar 
gminy miejskiei Dąbrowy-Górniczej oraz gmin wiej
skich Łosień, Olkusko-Siewierskiej, Wojkowic-Ko
ścielnych i Zagórza i tworzy się dla tego obszaru 
osobny urząd skarbowy podatków i opłat skarbo
wych z siedzibą w Dąb,rowie Górniczej. 

. § 2. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar-
bowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie 
komisję szacunkową do spraw podatku dochodowe
go znosi się i równocześnie tworzy się przy urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarbowych w Będzi
nie jako też przy nowoutworzonym urzędzie skarbo
wym podatków i opłat skarbowych w Dąbrowie Gór:-
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niczej nowe komisje szacunkowe do spraw podatku 
dochodowego w składzie 10 członków i tyluż zastęp
ców po jednej przy każdym z wyżej wymienionych 
urzędów. 

§ 3. Istniejące dotychczas przy urzędde skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie 
komisje szacunkowe do spraw podaŁ,ku przemysło
wego znosi się i równocześnie tworzy się przy urzę
dzie skarbowym podatków i opłat" skarbowychw Bę
dzinie, jako też przy nowoutworzonym urzędz.ie skar
bowym podatków i opłat skarbowych w Dąbrowie 
Górniczej nowe komisje szacunkowe do spraw podat
ku przemysłowego w składzie 12 członków i tyluż za
stępców po jednej przy katdym z wyżej wymienio-
2lych urzędów. 

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

Kierownik MiniSterstwa Skarbu: I,nacy MatuszeUJakl 

151. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 lutego 1930 r. 

w sprawie wykonania art. 91 rozpOTzędzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Stra

ży Granicznej. 

Na podstawie art. 91 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z drtia 22 marca 1928 r. o Stra!y 
Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 349) zarządzam 
co następuje: 

8 1. Osoby, którym na zasadzie art. 91 rozpo
rz"dzenia Prezyde-nŁa Rzeciypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 349) przysługuje prawo do je'dnoruowego od
szkodowania, przewidzianego wart. "9 powołanego 
rozporządzenia, winny wnieść podania do Komendy 
Straży Granicznej w terminie do dnia 31 grudnia 
1931 r. 

Wniesione po tym terminie ,podania nie będą, 
rQzpa trywane. 

8 2. Podania winny zawierać szczegółowe uza
sadnienie tądania, ostatnie miejsce słutbowe funkcjo
narjusza Straży Celnej, opis czynu karygodnego, po
pełnionego na jego osobie, względnie nieszczęśliwe
go wypadku, który powoduje l.głoszenie żądania, 
z podaniem miejsca i czasu oraz adresu osoby, ubie
gaji\cej się Q odszkodowanie. 

Ponadto należy dołączyć do podania dokumenty 
(świadectwa lekarskie), stwierdzające utratę. całko-. . 

. witej zdolności do , pra,cy względnie utratę tycia po
szkodowanego. 

8 3. Wypłata przyznanego odszkodowania na
stąpi przez Komendę Straży Granicznej łub Inspek
tora Okręgowe,go Straży Granicznej, w którego rejo
nie mieszka osoba ubiegająca się o odszkodowa,nie. 

§4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

152. 

ROZPORZĄDZENIE .MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 6 marca 1930 r. 

o algach celnych. 

Na podstawie art. 7 punkt bl ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. p, Nr. 80, poz. 777) zarządza 
aię co następuje: 

§ 1. Poniże; wyszczególnione towary opłacają 
przy przywozie cło ulgowe, którego wysokość w sto
sunku do cła normalnego (autonomicznego), wynosi 
odpowiedni procent, uwidoc;.zniony w ponitszej ta-
beli: . 

POJycla taryły 
umaI 

Na_wa towara 

Cło ulgowe 
w %eła nor

malnego 
(autonomicz

nego) • 

z 5 p. 1 aj I Ziemniaki do sadzenia, przy
wożone w okresie od 15 mar~ 
ca do 31 maja włącznie ~ 
za pozwoleniem Ministerstwa 
Skarbu bez cła 

~ .6lp. g a) Nasiona drzew iglastych, przy
wożone w okresie od 1 lutego 
do 31 'maja włącznie - za po
zwoleniem Ministerstwa Skar-. 
bu 25. 

O ile chodzi o towary, które będą podlegały 
postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 
1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 9, p01.:. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Minister
stwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony w po
wyts%ej tabeli odpowiedni procent cła maksymal
nego, 

§ 2. Rozporządzenie · ninie;"ze wchodzi w ~y
cle z dniem ogłoszenia i obowiązuje aż do odwoh.
nia. Ma ono również zastosowanie dQ nasion drzew 
iglastych ~głoszonych do odprawy celnej, począwszy 
od. dni", 1 lute~o 1930 f. 


