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Dziennik Ustaw. Poz. 234. 235 i 236.
rozporządzenia

z dnia 20 czerwca 1~27 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych . (Dz. U. R. P .
Nr. 66. poz. 588).

234.
. ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU.
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 14 marca 1930 r.
G

zawieszeniu

cła

wywo.zo.wego. o.d

o.trąb.

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:
~

§ 1. Cło wywozowe od otrąb żytnich i pszennych, przewidziane w poz. 221 taryfy celnej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministrów: Skarbu,
Prz.emysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 wrześ
nia 1929 r. · w sprawie ceł wywozowych od otrąb
i makuchów (Dz. U. R. P. Nr. 68. poz. 524). zawiesza
się do dnia 31 maja 1930 r. włącznie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 15 kwietnia 1930 r.

§ 4. Agendy poszczególnych wydziałÓw dotychczasowej ,izby skarbowej w Brześciu n/Bugiem
odnośnie wyłączonego obszaru województwa nowogródzkiego, przechodzą do odpowiednich wydziałów
nowoutworzonej izby skarbowej w Nowogródku.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 maja 1930 r.

Przemysłu

236.

ży

ROZPORZĄDZENIE

.

i Handlu: E. Kwia-tkowski

Minister RoLnictwa: Leon J.

Polczyński

235.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 21 marca 1930 r.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

MINISTRA SPRAW WE-

WNĘTRZNYCH

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister

Nr. 27.

z dnia 17 marca 1930
wydane w poro.zumieniu z Ministrem Skarbu G utWo.rzeniu gminy wiejskiej "Włochy" w powiecie i województwie warszawskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 t:. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarz,e b. zaborów rosy;jskiego i austrjackiego .(Dz. U. R. P.
Nr. 86, poz. 770) oraz na zasadzie art. 72 ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94,
poz. 747) zarządza się co następuje:

. §~. Z .gminy wie_jsk~ej Skorosze w powiecie
wOJewodztwle warszawskiem wyłącza się miejscowości: osadę Włochy, wieś SoIipse. kololl;ję Wiktor~n. osadę ~iktoryn Nr. 5, osadę Wiktoryn Rappow~k" kolonJę Wiktoryn Nr. l, litera A. kolonję
MaTJanowka Nr. 10 oraz grunty państwowe po byłym
f?rcie ~r. 5. i . z wymienionych. miejscowości tworzy
Się gmmę Wiejską Włochy z Siedzibą urzędu gminnego w osadzie Włochy.
.

1

w sprawie utworzenia izby skarbowej w No.wogródku.
Na zasadzie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65. poz. 391) zarządzam
co następuje:
§ 1. Z okręgu administracyjnego izby skarbowej w Brze~ciu n/Bugiem wyłącza się obs-z ar terytorjalny województwa nowogródzkiego i tworzy się
dla tegoż obszaru osobną izbę skarbową na województwo nowogródzkie z siedzibą w Nowogródku.
§ 2. Urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, urzędy skarbowe akcyz i monopolów pań
stwowych oraz kasy skarbowe, istniejące na obszarze województwa nowogródzkiego. podporządkowu
je się now,outworzonej izbie skarbowej w Nowogródku.
§ 3. Odnośnie podziału nowoutworzonej izby
skarbowej w Nowogródku na wydziały i zakresu
działaIllia obowiązują odpowiednie postanowienia

§ 2.

Do nowoutworzonej gminy wiejskiej
zastosowanie przepisy ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr, 94,
poz. 747), dotyczą.ce gmin miejskich.
Włochy mają

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

Minister Spraw

Wewnętrznych:

ży

H. Józewski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

