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(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 470), z dnia 17 marca 
1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 189), z dnia 25 sier
pnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 93, poz. 541) i z dnia 
10 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz .. 44) w dzia
le "Władz,e i urzędy podległe" w kolumnie "I kate
gorja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane. 
Stopień służbowy" przy stanowisku "Kom:sarz Gene
ralny Rz. Pol. w Gdańsku" st'opnie służbowe "IV -
III" zmienia się na "V - IV - III". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z. dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/or 
Minister Spraw Zagrani<:znych: August Zaleski 

146. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 27 lutego 1932 r . 

O zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. 
w sprawie ceł wywozowych. 

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

§ 1. Wymienione w § 1 rozporządzen ia Mini
strów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. (>12) pozycje 230 i 242 
taryfy celnej wywozowej otrzymują brzmienie na
stępujące: 

Pozycja 
taryfy celnej Nazwa towaru 

Cło od 100 kg 
zł 

230 Smoła surowa z węgla kamiennego 2.-
Uwaga: Smoła surowa z węgla ka

'miennego za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu . . . . bez cła 

242 Szmaty, skrawki tkanin; stare: liny, 
powrozy i sznurki ; skrawki pa-
pieru i makulatura . . . " 7.-

Uwaga: Towary, wymienione w 
poz . 242, wywożone przez za 
kłady przemysłowe, otrzymu
jące je jako odpadki lub j,dw 
produkty poboczne przy swej 
produkcji, za pozwoleniem l'vii-
nisterstwa Skarbu . bez cła. 

§ 2. Pozwolenia na bezcłowy wywóz szmat, 
wydane na podstawie dotychczasowego brzmienia 
poz. 242 taryfy celnej, zachowują ważność na prze
ciąg czasu, określony w tych pozwoleniach. 

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

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Prz'emysłu i Handlu: Zarzycki 
Ministe r Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

147. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 1 marca 1932 r. 

o uldze celnej na mace. 

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

§ 1. Za poniżej wymieniony towar opłaca się 
cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procento
wym do cła normalnego (autonomicznego), podqnego 
w poz. 24 punkt 9 taryfy celnej (Dz. U. R.P. z 1925r. 
Nr. 52, poz. 356). określa się jak następuje: 

Pozycja 
taryfy celnej 

z 24 z p.9 

Cło ulgowe w % 
Nazwa torwaru da normalneg!l 

(au to.nomicznego) 

Mace - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu 50 

O ile chodzi o towary, które będą podlegały 
postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 
1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 9, pcz. 66). cło ulgowe, za pozwoleniem Minister
stwa Skarbu, będzie wynosiło 50 % cła maksy-
malnego . . . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 marca ,1932 r. i obowiązywać będzie 
do dnia 20 kwietnia 1932 r . włącznie . 

Minis'ler Skarbu: Jan Pilsuds .ki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

148. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 marca 1932 r . 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbo>wych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków do~ 
chodowego i przemysłowego w okręgu administra~ 

cyjnym izby skarbowej w Białymstoku. 

Na podstawie 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 państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ 1. Istniejący w okręgu administracyjnym iz
by skarbowej w Białymstoku urząd skarbowy w Kol-
nie znosi się · . . 

§ 2. I s tniejące dotychczas przy zniesionym 
urzę dz ie skarbowym komisje szacunkowe do spraw 
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podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
słowego znosi się. ' 

. ", § 3. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego przekazuje się: 

al odnośnie gmin miejskich Kolno, Jedwabne' 
i Stawiski oraz gmin wiejskich Czerwone, Jedwabne, 
Mały Płock, Przy tuły, Rogienice i Stawiski - urzę
dowi skarbowemu w Łomży; 

bl odnośnie zaś gmin wiejskich Gawrychy, 
Łyse i ' Turośl - urzędowi skarbowemu w Ostrołęce . 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędach skar
bowych .w Łomży i Ostrołęce komisje szacunkowe 
do spraw podatku dochodowego i do spraw podatku 
przemysłowego znosi się, a w miejsce ich tworzy się 
nowe komisje szacunkowe do spraw podatku docho
dowego i do spraw podatku przemysłowego, każdą 
w składzie 10 członków i tyluż zastępców ~ po je
dnej komisji dla każdego podatku przy każdym 
z wymieńionych wyżej urzędów. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzI. , w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

Mimister Skarbu: Jan Piłsudski 

149. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 marca 1932 r. 

W sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku do
chodowego i przemysłowego w okręgu administra-

cyjnym izby skarbowej w Lublinie. ' 

Na podstawie 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 państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§1. Istniejący w okręgu administracyjnym izby 
skarbowej w Lublinie urząd skarbowy w Janowie 
Podlaskim znosi się. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy zniesionym 
urzędzie skarbowym komisje szacunkowe do spraM' 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
słowego znosi się. 

§ 3. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego przekazuje się: 

a} odnośnie gmin Górki, Husz)ew, Komica, Ły
sów, Olszanka, Sarnaki, Świniarów i Losice -- uq:ę-
dowi skarbowemu w Siedlcach; , 

b} odnośnie zaś gmin Bohukały, Hołowczyce, 
Pawłów, Rokitno, . Witulin, Zakanalę i Janów Podla
ski ' -'-'- urzędowi skarbowemu w Białej Podlaskiej. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędach skar
bowych w Siedlcach i Białej Podlaskiej komisje 
szacunkowe do spraw podatku dochodowego i , do 
spraw podatku przemysłowego znosi się, a w miej
sce ich tworzy się nowe komisje szacunkowe do 
spraw podatku dochodowego i do spraw podatku 

' przemysłowego, każdą w składzie 10 członków i ty
luż zastępców po jednej komisji dla każdego podatku 
przy każdym z wymienionych wyżej urzędów. . 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

Ministeir Skarbu:' Jan Piłsudski 

150. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 marca 1932 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku do
chodowego i przemysłowego w okręgu administra-

cyjnym izby skarbowej w Łodzi. 

Na podstawie 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 państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządzam co następuje: 

§ l. Istniejący w okręgu administracyjnym iz
by skarbowej w Łodzi urząd skarbowy w Słupcy 
znosi się a jego agendy przekazuje się urzędowi 
skarbowemu w Koninie. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy zniesionym 
urzędzie skarbowym komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
słowego znosi się. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzi e skar
bowym w Koninie komisję szacunkową do spraw po
datku dochodowego oraz komisję szacunkową do 
spraw podatku przemysłowego znosi się, a w miej
sce ich tworzy się nowe komisje szacunkowe do 
spraw podatku dochodowego i do spraw podatku 
przemysłowego, każdą w składzie 10 członków i ty-
luż zastępców. ' 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dn iem 1 kwietnia 1932 r. 

Min.ister Skarbu: JaT! Piłsudski 


