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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 16 grudnia 1934 r. i obowiązuje do dnia 
31 grudnia 1937 r. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 

931. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 listopada 1934 r. 

W sprawie zmiany organizacji Izby Skarbowej I we 
Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie. 

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Obszar terytorjalny województwa tarno
polskiego wyłącza się z okręgu administracyjnego 
Izby Skarbowej II we Lwowie i włącza się do okręgu 
administracyjnego Izby Skarbowej I we Lwowie. 

§ 2. Urzędy skarbowe oraz urzędy skarbowe 
akcyz i monopolów państwowych, istniejące na ob
szarze województwa tarnopolskiego, podporządko
wuje się Izbie Skarbowej I we Lwowie. 

§ 3. Czynności poszczególnych wydziałów Izby 
Skarbowej II we Lwowie w stosuf.ku do wyłączone
go obszaru województwa tarnopolskiego przechodzą 
do odpowiednich wydziałów Izby Skarbowej I we 
Lwowie. 

§ 4. Siedzibę Izby Skarbowej II we Lwowie 
przenosi się do Stanisławowa. W związku z tem "Izba 
Skarbowa II we Lwowie" otrzymuje nazwę "Izba 
Skarbowa w Stanisławowie" a "Izba Skarbowa I we 
Lwowie" otrzymuje nazwę "Izba Skarbowa we Lwo-. " Wle. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1935 r. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

932. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 listopada 1934 r. 

w sprawie znaczków stemplowych. 

Na podstawie art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 
1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znaczki stemplowe wartości 2 zł i 5 zł, 
sporządzone według wzorów, opisanych w § 23 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 842), mogą być uży
wane tylko do kOlica grudnia 1934 r. Znaczki takie, 
nieużyte celem uiszczenia opłaty stemplowej, zostaną 
wymienione na znaki stempiowe, będące w obiegu, 
w razie przedstawienia ich do wymiany w czasie od 
dnia 15 grudnia 1934 r. do 15 stycznia 1935 r. Stosuje 
się przytem §§ 90 - 93 powołanego rozporządzenia 
z dnia 10 października 1932 r. w brzmieniu § 1 
pkt. 29 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnią 
9 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 797). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty· 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

933. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 listopada 1934 r. 

zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 

18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 marca 
1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
poz. 171) zarządzam co następuje: 

§ 1. W § 23 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy 
z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. 
U. R. P. Nr. 32, poz. 234) ustęp przedostatni otrzy-
muje brzmienie następujące: . 

"Postanowienia ustępów 1 i 2 nie będą stoso
wane do kart do gry, przeznaczonych do celów re
klamowych, wydawanych przez wytwórnie sprze
dawcom bezpłatnie w formie wachlarzyków, bądź 
wklejanych w albumy, pod warunkiem jednak, że: 
1) wachlarzyk zostar.ie utworzony przez złączenie 
kart zapomocą stalowego spinacza, którego zastoso
wanie powoduje przedziurawier.ie wszystkich kart, 
złączonych drogą wytworzenia otworu o średn.icy co 
najmniej 3 mm, 2) (w razie wklejenia do albumu) na 
każdej karcie zostanie wytłoczony napis "Wzory kart 
do gry", przyczem wysokość liter tego napisu powin
na wynosić co najmniej 4 mm". 

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

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 


