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246. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 kwietnia 1936 r. 

o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Gru
dziądza do Torunia. 

Na podstawie art. 2 ust. (1) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku (Dz. 
U. R. P. Nr. 85, poz. 638) w brzmieniu ustalonem w 
art. 82 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości 

. władz i trybu postępowania w niektórych działach 
administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 976) zarządza się co następuje: 

. § 1. Siedzibę Izby Rzemieślniczej w Grudzią
dzu przenosi się z dniem 1 lipca 1936 r. z Grudziądza 
do Torunia. 

. § ,2. W. rozporzą~zeniu Ministra Przemysłu 
l Hand,u z dllla 7 grudnIa 1933 r. o ustaleniu granic 
okręgów i siedzib izb rzemieślnIczych (Dz. U. R. P. 
Nr. 98, poz. 757) wprowadza się zmiany następujące: 

1) w § 1.w.yraz "Grudziądzu" zastępuje się wy
razem .. TOrulllU i 

2) w § 2 w pkt. 10 wyraz "Grudziądzu" zastę
puje się wyrazem "Toruniu". 

§ 3.. Wyk.onani~ rozporządzenia niniejszego 
porucza Sl~ M.InIstrowI Przemysłu i Handlu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w l.y
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Marian Zyndram-Kościalkowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Roman Górecki 

, 
247. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
z dnia 8 kwietnia 1936 r . . 

O zmianach w organizacji urzędów skarbowych 
w okręgach administracyinych Izb Skarbowych 

w Grudziądzu, .Lwowie, Krakowie i Poznaniu. 

Na ,podstawie art. 3 ustawy 'z dnia 31 Hpca 
1919 r. Q org'aniza'Crji władz i urzędów skarbowych 

(Dz. U . R. P. z 1935 r. Nr. 80, poz. 499) zarządzam co 
następuje: 

§ .1. Wyłącza się z właściwości 1 Urzędu 
Skarbowego w Grudziądzu, 1 Urzędu Skarbowego. 
we Lwowie, 1 Urzędu Skarbowego w Przemyślu, 
1 Urzędu Skarbowego w Krakowie, 1 Urzędu Skar
bowego w Bydgoszczy i 1 Urzędu Skarbowego w Po
znaniu czynności działów lkatastralnych i pueikaz,uje 
się je tym urzędom skarbowym z siedzibą w wymie
nionych miastach, które obejmują swym zakresem 
działania obszar powia1u t. j. 2 Urzędowi Skarbowe
mu w Grudziądzu, 9 Urzędowi Skarbowemu we Lwo
wie, 2 Urzędowi Skarbowemu w Przemyślu, 6 Urzę
dowi Skarbowemu w Krakowie, 4 Urzędowi Skarbo
wemu w Bydgoszczy i 7 Urzędowi Skarbowemu w 
Poznaniu. 

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

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

248. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 kwietnia 1936 r. 

O przesunięciu terminu płatności I raty podatku od 
lokali za rok 1936. 

Na podstawie art. 97 § 5 ordynacji podatkowej 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14, poz. 134) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Termin płatności pierwszej raty podatku 
od lokali za rok 1936, określony wart. 7 dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lis'fopada 
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 505), przesuwa się 
do dnia 31 maja 1936 r. 

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

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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