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195. 

ROZPORZĄDZENIE MIN!STRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 10 marca 1932 1'. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rol
nictwa w sprawie przenoszenia pożyczek w listach 
zastawnych Państwowego Banku Rolnego do dłuż-

szego okresu umorzenia. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 czerw
ca 1921 r. w przedmiocie u s Łworzenia Państwowego 
Banku Rolnego (Dz. U. R. P. z 1931 r . Nr. 75, 
poz. 609) zarządza się co następuje: 

§ 1. Na ż ądanie dłużników Parlstwowy Bank 
Rolny może prz enosić wypłacone już pożyczki w 7 ?'; 
i 876 -owych list ach zastawnych do dłuższego okresu 
umorzen ia z zachowaniem zasady, iż łączny okres 
umorzenia pożyczki, licząc od dnia je j wypłaty, nie 
może p rzek raczać 30 ~· ;; lat oraz, że ni eumorzony k a 
pitał przen iesiony do nowego okresu umorzenia, po 
zaokrągleniu do sumy podzielnej przez najniższy od
cinek listów zastawnych, w jakich była udzielona po
życzka, będzie spłacany w raz z procentami w ratach 
amortyzacyjnych odpowiadaj ących no\vemu okreso
wi umorzenia, który dla rozkładanych w ten sposób 
sum ustala s ię na lat 15, 20 wzglę dnie 25. 

§ 2. Rozporz ądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło sz enia. 

Minister Reform Rolnych: L. Kozłowski 
Minister Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

196. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 

ROLNYCH. 

z dnia 11 marca 1932 r. 

w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 
1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej 

powiatowych urzędów ziemskich. 

Na podstawie art . 21 ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 r . o zakre sie działania Ministra Reform Rol
nych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. 
U. R. P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje: 

§ 1. W ro zporządzeniu M.inistra Reform Rol
nych z dnia 15 stycznia 1931 r . o ustaleniu siedzib 
i właściwoś ci terytorialnej powiatowych urzędów 
ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 43) w § 1 wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) W grupie powiatowych urzędów ziemskich 
na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Bia
łymstoku skreśla się powiatowy urząd ziemski 
w Kolnie, w grupie zaś powiatów, objętych obszarem 
właściwości tegoż okręgowego urzędu ziemskiego, 
skreśla się powiat kolneński. 

2) W grupie powiatów, objętych ooszarem wła
ściwości okręgowego urzędu ziemskiego w Krakowie, 
skreśla się powiaty; makowski, oświęcimski i wie-

licki, położune na terenie powiatowego urzędu ziem
skiego w Krakowie, powiat grybowski, położony na 
terenie powiatowego urzędu ziemskiego w Nowym 
Sąc zu, oraz powiat pil zneński, położony na terenie 
powiatowego urzędu ziemskiego w Ta rnowie. 

3) \II grup ie powiatowych urzędów ziemskich 
na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Lubli 
nie skre śla się powiatowy urząd ziemski w Janowie 
Podlaskim, w grupie Z[lŚ powiató",\' , objętych obsza 
rem właściwości tegoż okręeowego urzędu zie mskie
go, skreśla si ę powia t kon stan l ynowski. 

4) W grupie powiatów objętych obszarem wła
ściwo ś ci okręgowego urzędu ziemski ego we Lwowie 
skreśla si~ powiat slrzyżowski, p ołożony na te renie 
powiatowe go urzędu ziemskiego w Rzeszowie, oraz 
powiat starosambo rski , położony na ter enie powia
towego urzędu ziemskiego w Samborz e. 

5) W grupie powiatów, obj<; lych obszarem 
właściwości okręgmvego urzędu ziemskiego w Piotr
kowie, skreśla się powiat siupecki , położony na te
renie powiatowego urzędu ziemskiego w Koninie. 

6) W grupie powiatów, obj ę tych obszarem wła
ściwości okręgowego urz ędu z:emskiego w Stani
sławowie, skreśla się powia t bohorodczański, poło
żony na terenie powiatowego urzędu ziemskiego 
w Stanisławowie, oraz powia t skolski, położony na 
teren:c powia towego urzędu ziemskiego w Stryju. 

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

Minister Reform Rolnych: L. Kozłowski 

197. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 marca 1932 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku docho
dowego i prz<:mys!o'wego w okręgu administrC1cyjnym 

izby skarbowej II wc Lwowie. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowe j organizt'.cji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391),art.33 
ustawy o państwowym pod ntku dochodowym, ogło
szonej ro zporządzeniem M.inis tra 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 na stępuj ';!; 

§ 1. Istniejące w okręgu administracyjnym izby 
skarbowej II we Lwowie urzędy skarbowe w Skolem 
i Bohorodczanach znosi się. 

§ 'l. Is lniejCl,ce dotychczas przy zniesionych 
urzędach skarbowych komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
słowego znosi się. 

§ 3. Dotychczasowe agendy zniesionych urzę
dów skarbowych przekazuje się: 

al odnośnie terytorjum zniesionego urzędu skar
bowego w Skolem-urzędowi skarbowemu w Stryju; 
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b) odnośnie gmin Rabcze, Bogrówka, Dźwi 
niacz, Grabowiec, Jabłonka , Kosmacz, Kryczka , 
Krzywiec, Majdan, Manasterczany, Maniawa, Marko
wa, Porohy, Przysłup, Rakowiec, Rosulna, S ołotwina, 
Starunia, Zarzecze i Żuraki - urzędowi skarb owemu 
w Nadwórnej. 

c) odnośnie gmin Horocholina, Iwanikówka 
i Pochówka - I urzędowi skarbowemu w Stanisła
wowie, 

d) odnośnie zaś gmin Bohorodczany, Bohorod
czany Stare, Chmielówka, Głębokie, Chlebówka, 
Hryniówka, Lachowce, Lesiówka, Łysiec, Łysiec 
Stary, Niewoczyn, Posiecz, Sadzawa i Stebnik -
II urzędowi skarbowemu w Stanisławowie. 

§ 4. Istniej ące dotychczas przy urzędach skar
bowych w Stryju, Nadwórnej oraz I i II w Stanisła
wowie komisje szacunkowe do spraw podatku do
chodowego i do spraw podatku przemysłowego znosi 
się a w miejsce ich tworzy się nowe komisje szacun
kowe do spraw podatku dochodowego i do spraw po
datku przemysłowego, każdą w składzie 10 członków 
i tyluż zastępców, po jednej komisji dla każd ego po
datku przy każdym z wymienionych wyżej urzędów. 

§ 5. Rozporządzenie n iniej sze wchodzi w ży
ci e z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

M inis ter Skarbu : Jan Piłsudski 

198. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni a 9 marca 1932 r . 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku docho
dowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym 

izby skarbowej w Poznaniu. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymcz asowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzeniem Ministra Sk arbu 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 par\stwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R P. Nr. 79, 
poz. 550) zarządż.am co następuje: 

§ 1. Istniejące w okręgu administracyjnym iz
by skarbowej w Poznaniu urzędy skarbowe w Ostrze
szówie, Odolanowie, Koźminie, Pleszewie, Strzelnic , 
Śmiglu i Grodzisku znosi się a ich agendy przekazu
je się: 

a) urzędu skarbowego w Ostrzeszowi e 
urzędowi skarbowemu w Kępnie , 

bJ urzędu skarbowego Vi Odolanowie - urzę
dowi skarbowemu w Ostrowie, 

e) urzędu skarbowego w Koźminie - urzędo
wi skarbowemu w Krotoszynie, 

d) urzędu skarbowego w Pleszewie - urzędo
WI skarbowemu w Jarocinie, 

e) urzędu sk arbowego wStrzelnie - urzędowi 
skarbowemu w Mogilnie, 

f) urzędu skarbowego w Śmiglu - urzędowi 
skarbowemu w Kościanie, 

g) urzędu skarbowego w Grodzi'sku - urzędo~ 
W l skarb 0wemu w Nowym Tomyś l u. 

§ 2. Istniejące dotychczas przy zniesionych 
urzędach skarbowych komisje szacunkowe do spraw 
p odatku dochodowego i do spraw podatku przemy
s łowego zn.osi się. 

§ 3. Istnie j ąc e dotychczas przy urzędach skar
bowych w Kępnie , Ostrowie, Krotoszynic, Jarocinie, 
Mogilni e, Kościanie i Nowym Tomyślu komisje sza
cunkowe do spraw poda tku dochodowego i do 
spraw podatku przemys ł owego znosi się a w miejsce 
ich tworzy się nowe komisje szacunkowe do spraw 
podatku dochodowego i do spraw podatku przemy
s ł owego, każdą w składzie 10 członków i tyluż za
stępców, po jednej komisji dla k ażdego p od a tku przy 
każdym z wymienionych wyżej urzędów. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wcl:odzi w ~y
cie z dniem 1 kwietn ia 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

199. 

ROZPORZ.t\DZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni a 15 marca 1932 r. 

VI sprawie zmian w o:gani.zacji urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w okręgu admini

stracyjnym izby skarbowej w Poznaniu, 

Na pods tawie 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) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. I stnie j ący w okręgu administracyjnym 
izby skarbowej w Poznaniu urząd skarbowy akcyz 
i monopolów p aństwowych w Jarocinie znosi się 
a jego ugendy przekazuje się urzędowi skarbowemu 
akcyz i monopolów państwowych w Ostro wie. 

§ 2. Si edzibę urzędu skarboweg =, akc)'Z i mo~ 
napojów pań s twowyc i1 V-I RogGźn ~ e l ' rzenosi się do . 
Wągrowca. Dotychczasowy zakres teryto rja ln y dzia
ł a nia lego urzędu nie ulega zmianie. 

§ 3. Eozporządzenie nin ie jsze wchodzi w -ży
cie z dni em l kwietnia 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Pi!sudski 

200. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z ·dnia 19 marca 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw We
wnętrznych i Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany 
rozporządz9nia z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego 
w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu 

spirytusowym. 
" 

Na podstawie art . 96 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o mo-


