
Str. 829 Dzienn~k Ustaw Nr 41 -------- Poz. 323 i 324 

Ponadto do okręgu tego należą wszyscy ci 
członkowie Towarzystwa Kredytowego miasta 
Łodzi, których nieruchomości, obciążone po
życzkami Towarzystwa, znajdują się poza 
obszarem mias,ta Łodzi. 

Okręg wyborczy n 
stanowi północno-wschodnią część miasta. 

Granicami północną i wschodnią są granice ad
minis,tracyjne miasta. 

Granicę zachodnią i południową stanowią ulice: 
Zgierska - strona o nieparzystej numeracji do

mów między granicą administracyjną na 
północy a ulicą Drewnowską, 

Drewnowska - strona o numeracj.i parzystej, 
od Nr 2 do 16, między ulicami Zgierską 
a Stodolnianą, 

Stodolniana - strona o numeracji nieparzystej, 
do Nr 13, 

Ogrodo,wa - strona o numeracji parzystej, od 
Nr 16 do końca, między ulicami Stodolnia
ną i Jerzego, 

Jerzego - strona o numeracji parzystej, między 
ulicami Ogrodową i 11 Listop,ada, 

t 1 Listopada - strona o numeracji parzystej, 
od Nr 78 do 86 między ulicami Jerzego 
i Gen. Zeligowskiego, 

Gen. Zeligowskiego - strona o numeracji pa
rzystej, od Nr 2 do 38, między ulicami 11 Li
stopada i 6 Sierpnia, 

6 Sierpnia - strona o numeracji nieparzystej, 
od Nr 21 tQ3 do 65, między ulicami Gen. 
Zeligowskiego i Gdańską, 

Gdańska - strona o numeracji nieparzystej, od 
Nr 57 do 69, między ulicami 6 Sierpnia 
i Legionów, 

Legionów - strona o numeracji nieparzystej, 
od Nr l do 23, między ulicami Gdańską 
i Piotrkowską, 

Piotrkowska - strona o numeracji parzystej, 
od Nr 54 do 98, między ulicami Narutowi
cza i Przejazd, 

Przejazd - strona o numeracji parzystej, od Nr 
2 do 38, między ulicami Piotrkowską i Ki
lińskiego, 

Kilińskiego - strona o numeracji nieparzystej, 
od Nr 69 do 91, między ulicami Przejazd 
i terenami Polskich Kolei Państwowych 
(F abryczna), 

Granicę południową stanowi· granica południo
wa terenów Polskich Kolei Państwowych 
do granic administracyjnych miasta. 

Okręg wyborczy m 
stanowi południowo-wschodnią część miasta. 

Granicę stanowią: 

Południowa granica terenów Polskich Kolei 
Pallstwowych - na północy dalej ulice: 

Kilińskiego - strOna o parzystej numeracji do
mów od :NI 62 do BO, między terenami IPol
skich Kolei Państwowych i ulicą Przejazd, 

Przejazd - strona o numeracji nieparzystej, od 
Nr l do 19, między ulicami Kilińskiego 
i Piotrkowską, 

Piotrkowska - strona o numeracji parzystej, 
od Nr 100 do końca, 

Pabianicka - strona o numeracji parzystej, od 
Nr 2 do końca, 

Granicę Południową stanowią granice admini
stracyjne. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 11 maja 1937 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie 
działania izb i urzędów skarbowych. 

N a podstawie art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. U. R , P. z 1935 r. 
Nr 80, poz. 499) zarządzam co następuje: 

§ 1. . W, rozporządzeniu Ministra Skarbu 
z dnia 13 sierpnia 19~1 r. o organizacji i zakre
sie działania izb.i urzędów skarbowych (Dz. U. 
R P. Nr 77, poz. 613) zmienionym rozporządze
niami Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. 
(Dz. U. R P. Nr 107, poz. 834), z dnia 18 lipca 
1932 r. (Dz. U. R P. Nr 62, poz. 585) i z dnia 
4 lipca 1936 r. (Dz. U. R P. Nr 55, poz. 401) 
wprowadza się zmiany następujące; , 

l) w § 8 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
"W skład izb skarbowych w Krakowie, Po

znaniu oraz izby skarbowej grodzkiej w War
szawie wchodzi wydział emerytur i rent, w 
skład izby skarbowej we Lwowie wydział eme
rytur, jako Wydział VIj w skład zaś izby skar
bowej grodzkiej w Warszawie wydział bilanso
wy, jako wydział VII." 

2) w § 19 w ustępie pierwszym punkt 5 
otrzymuje brzmienie: 

,,5) bilansowy we wsz ystkich izbach skar
bowych z wYJątkiem izby skarbowej grodzkiej 
w Warszawie:' 
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3Lpo § 49 dodaje się następujący rozdział: 
"Wydział VII bilansowy. 
§ 49 a) Wydiiał VII bilansowy dzieli się na 

dwa oddziały: 
1) wymiarowy l, 
2) wymiarowy 2. 
Zakres działania oddziału wymiarowego 1 

i 2 określi dyrektor izby skarbowej. 
§ 49 b) Naczelnik wydziału VII jest odpo

wiedzialny za całokształt spraw wydziału, czu
wa nad prawidł'Owym wymiarem i sprawnością 
p'oboru wymierzanych podatków. 

§ 49 c) Wydział bilansowy załatwia w 
pierwszej instancji sprawy wymiaru podatków, 

których wymiar obowiązujące przepisy zlecają 
iz:bie skarbowej, sprawy wymiaru grzywien w 
zakresie tych podatków, przeprowadza badanie 
ksiąg han.dlowych płatników dla których doko
nywa wymiaru podatków, opiniuje odwołania 
od tych wymiarów i grzywien, czuwa nad 
sprawnością poboru wymierzanych podatków, 
załatwia sprawy ulg podatkowych i prowadzi 
statystykę podatkową". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłos1zenia. 

MiniJ$!Łer Skaaibu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 maja 1937 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w spra
wie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od 

cła. 

Na_podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 paid'Ziennika 1933 r. o PT8wie celnym (Dz. 
U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się 00 na
stępuje: 

§ 1. W wykazie Nr 1 dołączonym do roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 22 kwiet
nia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rol
nych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła 
(Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 268) dodaje się nastę
pujące pozycje: 

Pozycje i punkty 
t. c. przywozowej 

Nazwa towaru Cło zniżone 

w %% cła 
normalnello 

(autono
micznello) 

925 p. 1 Surówka... ~ .. .. 5 
962 p. 2 Niewyrabiane w. kraju 
ewentualnie łańcuchy żelazne, stalo-

uwaga we - przegubowe 20 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Min~sifur SkaJtibu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 maja 1937 r . 

• uzupełnieniu rozpo.rządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie. tłuszczów 
zwolnionych spod opodatkowania • 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 26 mar
ca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów (Dz. U. 
R. P. Nr 22, poz. 130) zarządza się co na'stępuje: 

§ 1. W § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 20 kwietnia 1937r. w sprawie tłuszczów 
zwolnionych spod opodatkowania (Dz. U. R. P. 
Nr 35, poz. 271) dodaje się następujący nowy 
ustęp 2: 

. "Co do sposobu badania tłuszczów, wyro
bionych na obszarze W. M. Gdańska i przywo
żonych do Polski, mogą być ustalone odmienne 
warunki". 

§ 2. Roz:porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 




