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250. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 29 marca 1930 r. 
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
podatków ·i opt.".t skarbowych oraz komisyj szacun
kowych do poc ków dochodowego i przemysłowego 
w okręgu administracyjnym izby skarbowej okręgo-

wej w Warszawie. 
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 dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym 
podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyłącza się z pod terytorialnego zakre
su działania I urzędu skarbowego podatków i opłat 
skarbowych na powiat warszawski gminy: Falenicę, 
Karczew, Otwock, Wawer, Wiązownę i Zagóźdź 
'i dla wyłączonego obszaru tworzy się osobny urząd 
skarbowy podatków i opłat skarbowych z sie.dzibą 
'w Otwocku. . 

§ 2. Agendy I urzędu skarbowego podatków 
i opłat skarbowych na pow,iat warszawski odnośnie 
wyłączonego z pod terytorjalnego zakresu działania 
tegoż urzędu obszaru, przechodzą do terytorjalnie 
właściwego nowoutworzonego urzędu skarbowego 
podatków i opłat skarbowych w Otwocku. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy I urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarbowych na powiat 
warszawski komisję szacunkową do spraw podatku 
dochodowego znosi się i naje.jmiejsce tworzy się 
dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku 
dochodowego po jednej przy I urzędzie skarbowym 
podatków i opłat skarbowych na powiat warszawski 
i przy nowo~tworzonym urzędzie skarbowym podat
ków i opłat skarbowych w Otwocku, każda w skła
dzie 8 członków i tyluż zastępców. 

§ 4. Istniejącą ' dotychczas przy I urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarbowych na powiat 
warszawski komisję szacunkową do spraw podatku 
przemysłowego znosi się i na jej miejsce tworzy się 
dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku 
przemysłowego po jednej przy I urzędzie skarbowym 
podatków i opłat skarbowych na po'wiat warszawski 
i przy nowoutworzonym urzędzie skarbowym podat
ków i opłat skarbowych w Otwocku, każda w skła
dzie 8 ,członków i tyluż zastępców. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ' 
z dniem ogłoszenia. 
Kierowni,k Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

251. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 1 kwietnia 1930 r . 
w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1930 r. do 
31 marca 1931 r. nadzwyczajnego 10% dodatku do 

niektórych podatków i opłat stemplowych. 
Na zasadzie art. 12 i 14 ustawy skarbowej z dnia 

29 marca 1930 r. na okres od 1 kwietnia 1930 r. do 

31 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 221) za
rządzam co następuje: 

§ 1. W okresie od 1 kwietnia 1930 r. do 31 mar
ca 1931 r. pobierany bę dzie nadzwyczajny dodatek 
w wysokośc i 10 % do uiszczanych w tym okresie po
datków bezpośre dnich , podatków pośrednich, opłat 
stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, 
jako też do wpłacanych względnie przymusowo ścią .. 
ganych w tym samym okresie zaległości wyżej wy .. 
mienionyc,h danin. 

Powyższy nadzwyczajny dodatek nie będzie 
pobier any do podatku dochodowego od uposażeń 
służbowych (dział II ustawy o państwowym podatku 
dochodowym - Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 411)., 
podatku od lokali ,i placów niezabudowanych, podat
ku od kapitałów i rent, podatku majątkowego, dani
ny lasowej, opłat stemplowych, przewidzianych 
wart. 102 us tawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatac,h 
stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), opłat 
celnych, jak również do dodatków samorządowych. 

§ 2. Nale,żności skarbowe, określone w ustę
pie pierwszym § 1 niniejszego rozporządzenia, któ
re w dniu 31 marca 1931 r. będą stanowiły zaległość, 
zostaną pobrane w okresie po 31 marca 1931 r. 
łącznie z· nadzwyczajnym 10 % owym dodatkiem. 

§ 3. Nadzwyczajny 10% dodatek będzie pobie
rany równocześnie z uiszczeniem danin publicznych. 
Od dodatku tego nie będą oblkzane kary za zwłokę, 
względnie odsetki za odroczenie. 

§ 4. Obliczanie i pobór nadzwyczajnego 10 % 
dodatku należy do obowiązku tych organów, które 
są powołane do wymiaru i poboru odnośnych danin 
publicznych. 

§ 5. Nadzwyczajny dodatek w wysokości 10% 
należy uiścić bez osobnego zawiadomienia ze strony 
władzy. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży~ 
cie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 kwietnia 1930 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatuszewskI 

252. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 marca 1930 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu 
i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa o przemiale żyta. 

Na podstawie art. 1 punkt aj i art. 7 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierp
nia 1926 r. o zabezpieczeniu . podaży przedmiotów 
powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, ,poz. 527) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Po § 3-cim rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1928 r. 
o przemiale pszenicy i żyta (Dz. U. R. P. Nr. 98, 
poz. 882) wstawia się jako § 4 postanowienie na
stępujące: 


