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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 


