
1934 Dziennik Ustaw. Poz. 754, 755, 756 757. Nr. 98. 

12) Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Pol
skie~o, 

13) zakład ubezp:eczeń (art. 1 i 77 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolilejz dnia 26 stycz
nia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń - Dz. U. R. P. 
Nr. 9, poz. 64). instytucja ubezpieczeń społecz'Il ych 
(art. 1 i 31 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 29 listopada 19)0 r. o or2anizacji i funk
cjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych -
Dz. U. R. P. Nr. 81. poz. 635) oraz Powszechny Za
kład Ubezpieczeń Wzajemnych, 

14) likwidator mienia b. rosyjskich instytucyj 
kredytu długoterminowego i innych przedsiębiorstw 
bankowych oraz b. rosyjskich zakładów ubezpieczeń 
(art. 5 i 6 rozporządzenia Pr\!zydenta Rzeczypospo
lite,j z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia 
~yłych rosyjskich. osób prawnych - . Dz. U, R. P. 
Nr. 38, po:t. 317 lDt. U. R. P. :l; 01933 r. Nr. 34, 
pot. 293). 

§ 2. Stawka ul~owa W wysokości 0,2 % nie 
ma zastosowania, jeżeli nabywca, wymieniony w § 1, 
nieruchomość, nabytą na licytacji, zbył w c:a,gu 
trzech ty~odni po licytacji. Stawka ulgowa ma jed
nak zastosowanie w razie zbycia Państwowemu 
Bankowi . Rolnemu w myśl art. 13 (ustępu 2) ustawy 
z d.nia 28 grudnia 1925 r. owykonan:u reformy rol
nej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1). 

§ 3. SŁawka ulgowa w wysokości 0,2% (§ 1 
orat § 2, zdanie dru!fe) ma zastosowanie tylko wów
czas. jeżeli licytacja odbyła się w tLasie od dnia 
1 kwietnia 1932 r. do końca 1934 r., lub jezeli na 
ten o kres przyp.adł osta teczny term:n licytacji, na 
którym zt)stało stwierdzone n:edodście do skutku li· 
cytacji, uprawniające wierzyciela do objęcia nieru
chorriości na własność. 

Jeżeli od pisma, do którego ma zastos>owanie 
stawka ul~owai u:szczono przed ogłoszeniem niniej
sze.go rozporzą~zenia na poczet opIaty ste~'PJ.o~v~j 
wfaż Z doda tk,em 10 % owym (rozporządzenie Mm\~ 
stra Skarbu z dnia 6 marca 1931 r. ~ Dz. U . R. P. 
Nr. 23; poz. 138) oraź li . dodatkiem komunalnym 
(art. 13 ustawy ż dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymcza
sOWem uregulowaniu finansów komunalnych ~ Dz. 
U. R. P. Nr. 94, poz. 747, W brzmieniu ustawy ż dnia 
17 marca 1932 r. - Oz, U. R. P. Nr. 25, poz. 223), 
co najmniej tyle, ile należy się na mocy ninieUlize~o 
rozporządzenia, to . reszta należności, usolalonej we
dług zasad ogólnych, a jeszcze w całości n:euiszczo· 
nei, ulega umorzei1:u; jeżeli u iszczono mniej, n:oz na· 
leży się w myśl nini(i~zego rozporządzenia, to jest 
wymagalna jedynie 'rÓŻnica mi ~dży naleinością, usta
loną na mocy niniejszego' rozporządzenia a kwotą 

. uiszczoną. 
Różnica, o którą kwota uiszcz'ona przewyższa 

kwotę. należną na mocy niniejszego rozporządzen'a, 
nie ulega zwrotowi i z.ostaje ona poLrącona od n.'deż
n-ości tytułem opłaty stemplowej Wraz z dodatkiem 
10%-wym i dodatkiem komunalnym odp'sma, 
stwierdzajlącego umowę, na mocy której nabywca, 
wymieniony w § l, daną nieruchomość tbywa. 

§ 4. Rozporząc!~enie niniejue wchodzi w ~y* 
cle t dniem ogłoszenia. 

Mlni$ltt Skarbu: Wł. ZawadzkI 

755. 
ROZPOI!ZĄDZENIE MIN:STRA SKARBU 

z dnia 15 listopada 1933 r. 
W sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów o 

. warLościowych. 

Na podstawie art. 79 usb:pu ostatniego usta
wy z dnia 1 lipca 19::6 r. o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. ~r. 98, poz. 570). kt6rej tekst jednoli
ty ogłoszony został w załączn ;ku do obwiesz:czen:a 
1vLn~stra Skarbu z dni.a 25 kwietnia 1932 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 41, poz. 413), zarządzam co następuje: 

§ 1. Stawka 0,2 %, przewidziana wart. 79 
ust. 1 punkt a) ustawy Z dnia 1 J:pca 1926 r. o op~a
tach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), któ
rej tekst jednolity ogłoszony zosŁał w załączniku do 
obwi-eszczeni.a Min: sŁra Skarbu z dnia 25 kwietnia 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 413), zostaje obni· 
zona na 0,1 % • o 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1934 r. i b,dzie obowiązy
wało do dnia 31 gmdnia 1935 r. wł"icznie, 
Minister S!;arbu: WI. Zawadzki 

756. 
ROZPORZĄDZEIJIE rrrNISTRA SKARBU 

z dnia 21 listopada 1933 r. 
W sprawie zmian w organizacji urz ~dów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w okrfiguadnL:n.i

stracyjnym Izoy Skarbowej I we Lwowie. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej orp'anizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz, P. P. P. Nr. 65, poz. 391) za-
rządzam co następuje: o . 

§ 1. Istniejący w okręgu administracyJnym 
Izby Skarbowej I we Lwow:e Urząd Skarbowy Ak
cyz i Monopolów. Państwowych w Jarosławiu ltnosi 
się a jego agendy przekazuje się: ' 

a) odnośn!e powiatów łańcuckiego i przewor
skiego Urzędowi Skarbowemu Akcyz i Mo
nepol6w Państwowych w Rzeszowie, 

bl odnośnie powia tu jarosławskiego Urzędowi 
Skarbowemu Akcyz i Monopolów PaństwO-
wych w Przemyślu, . . . 

ej odnośnie zaś powiatu lubaczowskiego Urzę
dowi Skarbowemu Akcyz i Monopolów 
Państwowych w Zółkwi. 

§ 2. Rozporządzenie nini~jsze wchodzi W ży~ 
cie z dniem 1 marca 1934 r. 
Minis!er Skarbu: WI. Zawadzki 

757. 
ROZPORZADZEł~E 

MINISTRA PRZEr"pISLU I HANDLU 
. z dnioa 7 grudnia 1933 r. 

O ustaleniu granic okrę':f6w i siedzib izb rzemieśl-
niczych. , 

Na podstawie art. 2 usL 1 oraz art 27 rozpo
tZflodzenia Prezydenta RzeczypaspoliŁzi z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich 
związku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 638) zarządz.am 
co nast~puje: 


