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§ 3. RozpOI:ządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor 

Minister Spraw Węwnętrznych: Bronisław Pieracki 

,656. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

-,.f _'" .:~ •.• . ,'\ z dnia 24 sierpnia 1931 r. , 
-0 ~ · ·~ . 

O zniesieniu obszaru dworskieilo Smoszew w powie
,cie krotoszvńskim, województwie poznańIskiem. 

,'~ 'Na podstawie art. 104 rpzpqrżądzenui , Prezy
denta RzeczYPosJ;olitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. ,RP. Nr. 11, poz. 86), zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Smoszew w powiecie kro
toszyńskim, województwie poznańskiem znosi się, 
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej 
Smoszew w tymże powiecie i ,województwie, z wy
iątkiem pąrcel katastralnych karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 
5 6 ~ 28 ~ 17 49 ~ ~ 30 20 
"7'7'8" '7'9'9'9' 
26 23 " ' 

-7- ' 8' 14, 15,16 i 49, które włącza 'się do gminy 

. . k' . G' l k 777 wleJs lej orzupla, parce arta 1 Nr. 266 i -' -
269' 

kJóre włącza się do gminy wiejskiej Biadki, oraz 
pa~c{el~ ' . karta 1 Nr. 48, którą włącza się do gminy 
Wtersklel Jasnepole, w tymże powiećieiwojewództwie. 
:0 .'::'" .. \ J: :i -' . • ; 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
,?:,.~I : ,7,\ ;; _ . ' ~ 

"L;:;, ,§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
{pte z dniem ogłoszenia. 

',-',', ',- " " 

rIę~es Rady Ministrów: A. Prys lor 
~ ". ". ' 
"y, "j 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław ,Pietacki 

657. 

~-j ::~ :·-:'t, 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 24 sierpnia, 1931 r. 

ó,-. znie\sieniu obszaru dworskiego Tokary w powiecie 
'rnr kartuskim, województwie pomorski~m. 

" 
"';'::,i Na pod~tawie 'art. 104 rozporządzeni?-Prezy-
penta Rzeczypo.§politei z dnia 19 styczni 'l.. "' 1°28 r. 

o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. H, poz. 86), zarządza s~ę 
co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Tokary w powiecie kar
tuskim, wojewódzŁwiepomorskiem znosi się, a te
rytorium jego włącza się do gminy wiejskiej Czecze
wo w tymże powiecie i woj,ewpclzłwie. 

~: :... - ~ , ~. 

§ 2. . Wykonanie , nin'iejszęgo rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. : Rozporządzenie,:' niniejsze wchodzi W "Iy .. 
cie z dniem ogłoszenia. " 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 

Minister Spraw Wewnętrzny~h: Bronisław Pierackl 

658. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRów' 

z dnia 2 wrzes-nia 1931 r. 

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za po
dróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) 
i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sę
dziów i prokuratorów ' ~raz wojskowych w kraju • 

Na podstawie art'. 10 u~tawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R P. Nr. 116, poz. 924) 
oraz art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposa
żeniu sęd~iow w sądownictwie powszechnem i ad .. 
ministracyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R P.. 
Nr. 134, poz. 1101) zarządza się co następuje: 

§ L, 'W rozporządzeniu Rady Ministrów z dńia: 
17 września 1921 r. o należnościach za podróże służ .. 
bowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesie
nia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i pró
kuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R P. Nr. 92, 
poz. 826), zmienionem rozporza,dzeniem Rady Mini
strów z dąia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R P. Nr; 7, 
poz. 51), z dnia 10 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R P. 
Nr. 37, poz. 291) i z dnia 3 czerwca 1931 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. ' 53, poz. 437), wprowadza się nastę'pujące 
zmiany: " 

a) w § 3 ustęp drugi, zaczynający się od wy
razów: "Przy podróżach służbowych, delegacjach 
(odkomenderowaniach) .... ", a kończący się wyraz{,l
mi: ". .. miejsce służbowe na tym obsza'rze", skre
śla się, . 

bl w§ 16 po wyrazach: "do wysokości całej 
diety" daje się kropkę, zaś następne wyrazy: "należ
nej z tytułu delegacji (odkomenderowania), o ile z ty
tułu podróży służbowej nie należy się wyższa dieta"~ 
skreśla się, 
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c)w § 19 w ustępie pierwszym ostatnie zda
nie, zaczynające się od wyrazów: "Przy przeniesie
niu ze stoli~y do ..... , a kończące się wyrazami ff'" to 
upo.sażenie o 20 %", skreśla się. 

§2. Upoważnia' się Ministra Skarbu do ogło
szenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej ' jednolitego tekstu rozpo-

, rządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. 
oriależnościach za podróże służbowe, delegacje (od
komenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów 
państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojsko
wych (Di. U. R. P. Nr." 92, poz. 826), zuwzględnie
niem zmian, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 7, poz. 54), z dnia 10 kwietnia 1931r; (Dz. U. 
R. P. Nr. 37, poz. 291), z dnia 3 czerwca 1931 r. (Dz. 
U. ' R. P. Nr. 53, poz.A31) i 'niniejszem rozporządze
niem. 

§3. Rozporząd-zenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

659. 

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELE
GRAFóW 

z dnia 23 maja 1931 r. 

W 'sprawie uzupełnienia taryfy teleltraficznej. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony zo
stał w załączniku do obwieszczenia ' Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r . (Dz. U. R. P. 
,Nr: 12, poz. 57) zarządzam co następuje: 

I ,. ; 

§ 1. Taryfę telegraficzną ogłoszoną w z,ałącz
niku do rozporząpzenia~iiJ.istra Poczt i Telegrafów 
z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) 
uzupełnia się w następujący 'sposób: 

a) w dziale HA. Obrót wewnętrzny" dodaje się 
pozycje 26 i 27 o hastępującem brzmieniu: 

Za telegramy morskie. 
26 Taksa pobrzeżna ra
'. djostacji Gdynia-'

Radjo opłata od 
wyrazu • • • 

• 

Taksę za przesłanie 
radjotelegramu mię
dzy urzędem nadaw-

54 wczymastacją po,. 
brzeżną Gdynia ,
Radjo oblicza się 
według taryfy tele
graficznej . 

Za telegramy morskie. 

27 T aksa pokładowa 

statku "KośCiuszko" 
" "Niemen". . s. . :.:,." 
" "Polonia" .. 
" "Pułaski" •. 
" "Wisła" ... 

opłata od wyrazu. 72 
statku "Gdańsk" .. 

" "Gdynia" .. 
opłata od wyr azu. 36 

b) w dziale i;B. Obró"t zagraniczny" w 'wierszu 
1 po słowach "od wyrazu telegramu" dodaje się sło
wa: ,,luD (ildiótelegramu". ~ :'" < 

§ 2. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w 14 drii ,p6 og,łoszeniu. 

Ministęt:J?oczt ~ Telegrafów: Boerner 

. 660. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SK;A~BU ·i"' . . '" ,. " ,', . " 

z dnia 26 sierpnia 1931 r. 

W sprawie zmian.y . w organizacji urzędów skal)b~~ 
wych Q.ra7; właściwości komisyj szacunk()wyc:;ą · 4~ 
spraw podatków , dochodowego . i :przemysło~·~&9 
w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Gru-

dziądzu. 

'>21(,; 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r.o 'tymczasowej organizacji władz i ' urzędów 
skarbowych (D z,. P . P . P. Nr. 65, po'z. 3(1), art> 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z Hrf1a 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411J 
i art. 58 ustawy z· dnia 15 lipca 1925 r.o pańsłW<l'
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

, § 1. Z obszaru terytorjalnego urzędu skarbo
we&9 na powiat toruński z siedzibą w Chełmży wyłą
cza sięg;b:linę Pi,el=zenia i włącza, się ją do obszaru 
t€rytorjalJlego urzędu skarbowego na miasto Toruń 
z siedzibą w Toruniu. 

. § 2 • . WłaściWość komisyj · szacunkowycm' do 
spraw pOd'iHku 'dochodowego i przemysłowego, utwo
rzonych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
9 paździetnika 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 587) 
przy urzędzie skarbowym na miasto Toruń z siedzi~ 


