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b) W ten sposób granica gm'iny mie'iskiej Wol
brom biec będzie PO'czynając od punktu przecięcia 
się linji kolejowej z zachodnią granicą gruntów osa
dy W O'lbrO'm w kierunku na północ dotychcz,a'sO'wą 
granicą gruntów osady W O'lbrO'm, na1stępnie przy 
przecięciu się granicy gruntów osady z rz.eką Białą 
Prz'ems>zą granica miasta zWróci na wschód, a dalej 
na półnO'c :i zachód i biec będz:ie wspólną granicą 
·gruntów osady W O'ol'brO'm i maj!oratu NO'wa Łąka. 
W dalszym ciągu granica miasta biec będzie Wispólną 
granicą gruntów osady W O"lbrO'm i O'sady młyna'rskiej 
"Dębie", granicą gruntów Ko'zina dotychczasO'wą 
granicą gruntów osady WO'lbrom w kierunku ws,chod
nim. W schodnia i pO'ludniowa granica miasta bie·c 
będzie wrspólną granicą gruntów osady W olbrO'm O'raz 
granicą PO'wiatu miechowskiegO' z O'lkuskim, powra
ca:ją,c tak do punktu wyjściO'wego. 

§ 3. Na now,outworzoną gminę miejską WO'l
brO'm (łącznie z miejscO'wościami i gruntami, wymie
niO'nemi w § 2 p. a) rozdąga się moc O'bO'wiązującą 
dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. Q samorządzie miej
skim (Dz. P. P. P. Nr. 13, poz.. 140) i w związku 
z tem uZiupełnia się wykaz mias1t, dołączony do te,go 
dekretu w następujący sposób: 

,,188 W O'lbrO'm". 

§ 4. Wykonanienvniejszego rozpO'rządzenia 
po'rucza się Ministorowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. RozpO'rządzenie niniejsze wchO'dz,i w ży
cie z dniem og.łos,zenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

326. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 26 marca 1930 r. 

w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. 

Na podstawie art. 7 punkt i) us,tawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w prz,edmiocie uregulowania sto
sunków ceolnych (Dz. U. R. P. 80, poz. 777) zarządza 
się CD następuje: 

§ 1. Punkt 2 po.zyoji 202 taryfy celnej z dnia 
26 czerwca 1924 r. (Dz .. U. R. P. ' Nr. 54, po,z. 540) 
otrzymuje br~mienie podane niżej, przyczem stawiki 
celne rozumieją się w nowej jednostce Ipieniężnej 
(Dz. U. R. P. z r .. 1928, Nr. 26, poz. 241): 

Pozycja taryfy 
celnej Nazwa towaru 

202 p. 2a) tkaniny wełniane, t. zw. sukna 
cylind.rowe, za pozwoleniem 

CI:o od 100 kg 
zł 

Ministers.twa Skarbu . . 700.-
b) tkaniny techniczne, t. zw. la

ping nie,gumowany, za pozwo-
leniem Ministerstwa Skarbu. 600.-

c) wszelkie inne osobno niewy
mienione tkaniny techniczne, 
sprowadzane przez zakłady 
przemysłowe, za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu 50.-

§ 2. RDzporządzenie niniejsze wchadzi W ży
cie dziesiątegO' dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister RO'lni'dwa: Leon J. Połczyński 

327. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKAltBU 

z dnia 15 kwietnia 1930 r. 

w sprawie utwOł'zenia nowej izby skarbowej we 
Lwowie tudzież w sprawie zmian w organizacji urzę
dów skarbowych akcyz i monopolów państwowych. 

Na podstawie art. 3, 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. Q tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) oraz 
art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmio
cie objęcia przez Minis,terstwo Skarbu administracji 
skarbowej na ziemiach 'PIOlskich, które wchodziły 
w skład b. mDnarchjiaustrjacko-wę,gierskiE: j (Dz. P. 
P. P. Nr. 31, poz. 261) zarządzam ,co następuje: 

§ 1. Z okręgu administracyjnego izby skarbo
wej we Lwowie, utworzonej rozporządzeniem z dnia 
27 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 254), 
wyłącza się obszar terytorialny województw stani
sławowskie,go i tarnopolskiego i tworzy się dla te
goż obszaru osobną izbę skarbową na woj,,:wódz,twa 
stanisławowskie i tarnopolskie z siedzibą we Lwo
wie. 

NO'wO'utwO'rzona izba skarboiwa otrzymuje naz
wę "Izba Skarbowa II we Lwowie", dotychczasowa 
zaś izba skarbowa we Lwowie z O'kręgiem admini
stracyjnym, obejmującym obszar terytorjalny woje
wództwa lwowskiego, otrzymuje nazwę "Izba Skar
bowa I we Lwowie". 

§ 2. Urzędy skarbowe podatków i opłat skar
bowych, urzędy skarbowe akcyz i monopolów pań
stwowych, kasy skarbowe oraz urzędy katastralne, 
istniejące na obszarze woje'wództw stanisławowskię-
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go i tarnopolskie,go, podporządkowuje się nowoutwo
rzonej izbie skarbowej II we Lwowie. 

§ 3. Odnośnie podziału nowoutworzonej izby 
skarbowej na wydziały i zakresu działania obowią
zlwją odpowiednie postanowienia rozporządzenia 
z dnia 20 czerwca 1927 r. o or,ganizacji i zakresie 
d:iałania izb skarbowych i podległych izbom urzę
dow skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 588). 

Istniejący przy dotychczasowej izbie skarbo
wIej we Lwowie jako wydział VI wydział emerytalny 
pozostaje przy izbie skarbo"',ej I we Lwowie. 

§ 4. Agendy poszczególnych wydziałów do
tychczasowej izby skarbowej we Lwowie odnośnie 
wyłączonego obszaru województw stanisławowskie
go i tarnopolskiego przechodzą do odpowiednich wy
działów nowo utworzonej izby skarbowej II we Lwo
wie, z wyjątkiem agend wydziału VI (emerytalnego). 

§ 5. Urząd skarbowy akcyz i monopolów pań
st'w'Owych w Brzeżanach, utworzony rozporządze
niem z dnia 1 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. ,263), znosi się a jego agendy odnośnie powiatu 
Przemyślany przekazuje się urzędowi skarbowemu 
akcyz i monopolów państwowych w Brodach, od
nośnie powiatu Rohatyn przekazuje się urzędowi 
skarbowemu akcyz i monopolów państwowych 
w Stanisławowie,odnośnie z,aś powiatów Brzeżany 
i Podhajce przekazuje się urzędowi skarbowemu ak
cyz i monopolów państwowych w Tarnopo'lu. 

§ 6. Si,edzibę urzędu skarbowego akcyz i mo
nopolów państwowych w Brodach, utwlOrzonego po
wołanem w § 5 rozporządzeniem, prz,enosi się do 
Złoczowa. 

§ 7. Z obszaru terytorjalnego urzędu skarbo
weglo akcyz i monopolów państwowych we Lwowie 
wyłącza się powiat Żydaczów, z obszaru terytorjall
nego urzędu skarbowego akcyz i monopolów pań
stwowych w Samborze wyłącza się powiaty Skole, 
Stryj i Turka, z obszaru zaś teryror;jalnego urzędu 
skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Sta
nisławowie wyłącza się powiat Dolina i tworzy się 
dla powyższych powiatów oSlohny urząd skarbowy 
akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Stryju. 

§ 8. Z obszaru terytorjalnego urzędu skarb:o
wego akcyz i monopo'lów państwowych w Stanisła
wowie wyłącza się powiat Buczacz, z obszaru zaś 
terytorialnego urzędu skarbowego akcyz i monopo
lów państwowych w Kołomyi wyłącza się powiat 
Zaleszczyki i włącza się je do obszaru terytorjalnego 
urzędu skarbowego akcyz ~ mOlliopollów państwo
wych VI Czortkowie. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wlchodzi w ży
ciez dniem 1 c'zerwca 1930 r. 

Kie.rownik Ministerstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski 

328. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 kwietnia 1930 r. 

w sprawie zmiany rabatu handlowegO' dla sprzedaw
ców soli. 

Na zasadzie §§ 4 i 22 rozporządzenia Prezy
denrŁa Rzeczyposp'OlHtej z dnia 30 grudnia 1924 r. 
o wprowadzeniu ,jednolitego monopo'lu sprzedaży 
soli na obszarz,e całej Rzeczypospolitej Po>lskiej (Dz. 
U. R. P. Nr. 117, poz,. 1043) zarzą,dzam co następuje: 

§ 1. Rahat hancUowy ustala się: 
a) dla wolnych skła:ctów na 3 % ceny sprzedaż

nej soli za Siprzedaż z wolnego składu hur
towniami 4% za sprz'edaż detaHczną z wQlI
nego składu drobnym odbiorcom i 1 % od 
przesyłek soli, dostarczonej hurtowniom 
1~a zamówienie wolnego skła,du bezpośred
nio z salin; , 

b) dla hurtowni znajdujących się w miejs,cowo
ściach, w których czynne są wolne składy 
soli 3% ; dla hurtowni odległych do 5 km od 
najbHższej stacji ko,lejowej 4 % %; dla hur
towni odległych ponad 5 do 10 km od na~
bliższej stacji kolej1owej 6 % %; dla hurtowni 
odległych ponad 10 do 15 km od najbliższej 
stacH kol~'i.owej 7 % %; dla hurtowni odleg
ły.ch po?aa. !5 do 20 km od najbliższej sta
CJi kolejowej 8%; dla hurtowni odległych 
po~ad 20 km od najbliższe1 stacj~ kolejo
weJ 9%; 

c) dla drobnych sprzedaw,ców na 10%; 
. Ozr:aczone wyżej normy rabatu handlowego 

obhcza Się od ceny sprzedażnej soli bez względu na 
'gatunek. 

§ 2. Hurtiown:iom odle,głym od stacji kolejowej 
ponad ! 7 km i p~zbawionym dogodnej komunikacji 
~oło,weJ przysługUje prawo uzyskania, na wniosek 
Izby skarbowej, powiększ.eniarabatu handlowe.go 
Iprzez przyznanie bonifikaty zwiększonych kosmów 
przewozu kołowego co najwYŹlej do wysokości 50 % 
tych kosztów. 

. §~. Rozporządz~!nie niniejsze wchodz:i w ży
cie z dnIem 1 czerwca 1930 r. Równo,cześnie traci 
moc oboWliązu;ącą rozporządzenie z dnia 17 wrz,eśnia 
1928 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 87, poz. 766). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

329. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 mar·ca 1930 r. 

wydane w porGzumieniu z Ministrem Skarbu G utwo
rzeniu gminy wiejskiej LegjonGwo w pGwiecie i WG

jewództwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. wprzedmioc.ie zmiany granic oraz rozwiązy· 


