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$praw inwalidów wojennych właściwej powiatowej 
władzy admin-istracji ogólnej ." 

. § 2. Rozporz'l'dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Woj,skowych: J. Piłsudski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : A. Prystor 

423. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 cz'erwca 1930 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w okręgach adJPi
nistracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby 

skarbowej okręgowej w Warszawie. 

' Na zasa:dzie art. 4i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
' 1919 r . o tymczasowej organizacii władz i urzędów 
skat'bowych(Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarzą- ' 
dzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejące w okręgach admini
stracyjnych izby skarbow,ej grodzkiej oraz izby skar
bow:ej okręgowej w Warszawie urz,ędy skarbowe ak
cyz i monopo'lów :państwowych a na ich miejsce two
rzy się nowe ur~ędy skarbowe akcyz i monopo},ów 
państwowych,a mianowicie: 

. 1)wokręlgu BJdministracyjnym izby skarbowej 
grodzkiej: . 
, . aJ I grodzki urząd skarbowy a.kcyz imanO/po-

lów ,państwowych W Warszawie i 
. 'b} II ~rodzki urząd skarbowy akcyz i monopo

łów państwowych. w Warszawie, 
2) w okrę;gu administracyjnym iz:by skarbowej 

okręgowej w Warszawie: 
a} okręgowy urząd skarbowy akcyz i mo'napo

lów państwowych z siedz,~bą w W arsz,awie; 
b} urząd skBJrbowy akcyz i monQpolów pań

stwowych z siedzibą w Płocku; 
c) urząd skarbowy akcyz i monopolów pań

stwowych z siedzibą w Skierniewicach; 
d) urząd skarbowy akcyz i monopolów pań

stwowych · z siedz~b.ą we Włocławku. 

§ 2. I grodz.ki urząd skarbowy akcyz i mono- , 
po~p.w ,państwowych w Warszawie obejmuje obszar 
starostwagrodzkiegQ Warszawa.,Południe w grani
cach, ustalonych § 6 rozporządzenia Rady Mi'ni
!) ~rów z dnia 5 lipca 1928 r. o o.r,gandzacji i zakresde 
działania władz administra,cji ogólnej na obszarze m. 
st. Warsz.awy (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz .. 647); 

II' grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów 
państwowych w Warszawie obejmuje obszary sta
rostw ,grodzkich Warszawa-Północ oraz Warsz.awa
Pra,ga w granic,ach, ustalonych § 6 rozporządzeni,a 
Rady Minislrów z dnia S lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 72; poz. 647). 

Okręgowy urząd ska,rbowy akcyz i monopo
lówpańsł:wowych z siedzibą w Warszawie obejmuje 
obszary powiatów: warszawskiego, grójec kiego, miń· 

sko-mazowieckiego, radzymińs,kiego, pU'łt~skiego, 
makowskiego, ciechanowskiego i prz.asnys,kliego. 

U rząd skarbowy akcyz i mo.nopolów państwo· 
wych z siedzibą w Płocku obejmuie o'bszaory powi'a
tów:płockiego, gosŁynińskiego, płońskiego, sierpec
kiego, rYlpińskiego i mławskie,go. 

Urząd skarbowy akcyz i monqpolów państwo
wych z siedzibą w Sk.ierniewicach obejmuje obs,za
ry powiatów: skierniewickiego, r,awskiego, łowic
kiego, błońskiego i sochaczews.kiego. 

Urząd zaś skarbowy akcyz i monopolów p.ań
stwowych z siedz~bą we Włocławku obejmuj,e 6bsza· 
Il"y powi'atów: włodawski,e,go., kutnowskie'go, nie
szawskiego i li(pnow.skiego. 

§ 3. Dotychc,zasowe agendy zniesionych urzę
dów skarbowych akcyz i monopolów państwowych 
przechodzą do te,rytorjBJlnie włBJściwych nowoutwo
rzonych urzędów skarbowych akcyz i monopoLów 
państwowych. 

§ 4. Roz,porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierJImia 1930 r. 

Równocze,śn~e tracą moc obowiązującą ws,zys.t
kie dotychczasow,e przepj,sy, sprzeczne z n.iniejszem 
rozporządzeniem. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

424. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW SKARBU 
I SPRAWIEDLIWOśCI 

Z dnia 15 lipc.a 1930 r . 

o lichwie pieniężnej. 

Na podsŁawie§§ 2, 4, 5, 8 i 10 rozporządzenia 
Pre .~ydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 
1924 r . 0 lichwie pieniężnej (D,z. U. R. P. Nr. 56, 
poz. 574) oraz art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
1926 r" dotyczącej przedłużenia mocy obowiązują
cej tego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 62, 
poz. 372) zarządza się co następuje: 

§ L Przedsiębiorstwa trudniące się czynno
ściami bankowemi, obowiązane są slPorządzać na 
30 czerwca i 31 grudnia każdego roku wykazy: 

a) najwyższych wymawianych i pobieranych 
procentów i prowizyj: 

1) przy dyskoncie weksli, . 
2) przy rachunkach debetowych otwartego 

kredytu, 
3) od pOiżyczek terminowych, . 
4) od pożyczek na zastaw pa,pierów warto

ściowych i towarów, 
5) od pożyczek na zastaw ruchomości, z wy

jątkiem papierów warto1śc.iowych i to'wa
rów, przyczem winna ł:>yć wyszcz.ególni:ona 
wysokość wynalgrodz.enia, pobieranelgo za 
ubezpieczenie ruchomości, ich przech()wa
nie i szacowanie, 


