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151. 
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 Krakowie. 

Na podstawi~ art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz .. P. P. P. Nr. 65, paz .. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszo
nej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwie
tnia 1925 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 58, poz .. 411) i art. 58 
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podat
ku przemy,słowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 5:-0) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Istniejące W okręgu administracyjnym 
izby skarbowej w Krakowie urzędy skarbowe w Wie
liczce, Grybowie, Pilznie, Makowie i Oświęcimiu zno
si się. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy zniesionych 
urzędach skarbowych komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
słowego znosi się. 

§ 3. Do,tychcz.asowe .agendy z:niesionych urzę
dów skarbowych przekazuje się: 

a) odnośnie gmin wiejskich Gdów, Liplas, Bil
czyce, Lyczank.a, Gorzków, Byszyce i Bieńkowice -
urzędowi skarbowemu w Myślenicach; 

b) odnośnie reszty obszaru podlegającego znie
sieniu powiatu wielickiego - urzędowi skarbowemu 
na powiat krakowski w Krakowie; 

c) odnośnie gmin wiejskich Brzana Górna, Li
pnica Wielka, Lipniczka Korz.enna, Wojnarowa, Cho
dorC'wa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Posado
wa, Mogilno, Koniuszowa, Stara Wieś, Siółkowa, Bia
ła Niżna, Biała Wyżna, Kąclowa, Ptaszkowa, Cienia 
wa, Mszalnica, Królowa Polska, Mystków, Kamio:1ka 
Wielka, Królowa Ruska, Boguszna, Binczarowa, Wa
wrzka, Florynka Kamienna, Polany, Berest, Piorunka, 
Czyrna, oraz odnośnie gminy miejskiej Grybów -
urzędowi skarbowemu w Nowym Sączu; 

d) odnośnie gmin wiejskich Ostrusza, Siedliska, 
Sędziszowa, Zborowice, Stróżna, Polna, Wyskitne 
Berdechów koło Bugaja, GródeK, Pława, Berdechów 
koło Bobowej, Brzana Dolna, Bobowa, Jankowa, Wil
czyska, StrÓże Wyżne, Stróże Niżne, Brunary Niżne, 
Brunary Wyżne, Jaszkowa, Czarna, Sni,etnica, Stawi
sza, Banita, Czertynne, Izby i Bieliczna - urzędowi 
skarbowemu w Gorlicach; 

e) odnośnie gmin wiejskich Bogoniowice, Tur
sko, Kipszna, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, J as trz ębie, 
Bruśnik, Siekierczyna, Jamna, Bukowiec, Falkowa, 
oraz odnośnie gminy miejskiej Ciężkowice - urzędo
wi skarbowemu w Tarnowie; 

f) odnośnie gmin, należących do podlegającego 
zniesieniu powiatu pilznel'iskiego i do okręgu sądu 
grodzkiego w Pilznie - urzędowi skarbowemu w 
Ropczycachj 

g) odnośnie gmin, należących do podlegającego 
zniesieniu powiatu pilzneńskiego i do okręgu sądu 
grodzkiego w Brzostku - urzędowi skarbowemu w 
Jaśle; 

h) odnośnie gmin, należących do podl~1ającego 
zniesieniu powiatu makowskiego i do okręgu sądu 
grodzkiego w Suchej - urzędowi skarbowemu w 
Żywcu; . 

i) odnośnie gmin, należących do podlegającego 
zniesieniu powiatu makowskiego i do okręgu sądu 
grodzkiego w Makowie - urzędowi skarbowemu w 
Wadowicach; 

j) odnośnie gmin, należących do okręgu sądu 
grodzkiego w Jordanowie, z wyjątkiem gminy wiej
skiej Rabki - urzędowi skarbowemu w Myślenicach; 

k)odnośnie gmin wiejskich Rabka oraz należą
cych do okręgu sądu grodzkiego w Nowym Targu 
gmin Chabówka i Ponice - urzędowi skarbowemu 
w Nowym Targui 

l) odnośnie gmin, należących do podlegającego 
zniesięniu powiatu oświęcimskiego i do okręgu sądu 
grodzkiego w Oświęcimiu - urzędowi skarbowemu 
w Białej i 

ł) odnośnie gmin, należących do okręgu sądu 
grodzkiego w Zatorze - urzędowi skarbowemu w 
Wadowicach. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędach skar
bowych w Myśleni'cach, na powiat krakowski w Kra
kowie, w Nowym Sączu, Gorlicach, Tarnowie, Rop
czycach, Jaśle, Żywcu, Wadowicach, Nowym Targu 
i Białej komisje szacunkowe do spraw podatkudocho
dowego i do spraw podatku przemysłowego znosi się, 
a w mi~jsce ich tworzy się nowe kom:sje szacunkowe 
do spraw podatku dochodowego i do spraw podatku 
przemysłowego, każdą w składzie 10 członków i ty
luż zastępców - po jednej komisji dla każdego po
datku przy każdym z wymienionych wyżej urzędów. 

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

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

152. 
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 ohrągu administra-

cyjnym izby skarl-owej I we Lwowie. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tynczasowej organizacji władz i urzędów 
ska rbowych (Dz. P. P . p' . Nr . 65, poz . 391), art. 33 
ustawy o pal'istwowym poda tku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Mirl istra Skarbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) 


