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"Powołując się na protokół taryfowy między 
Finlandią i Polską z dnia 16 lipca 1936, mam 
zaszczyt zaproponować ,Waszej Ekscelencji po
stanowienia porozumienia ~następującego: 

"l. Lista towarów załączpna do wyżej wspo
mnianego protokołu taryfowego zostaje uzupeł
niona pozycją następującą: 

Poz. Stawka 
taryfy celnej Nazwa towaru celna 

polskiej od 100 kg 
Z 101 Odpadkowy olej żywiczny 

otrzymywany ubd-cznie 
przy fabrykacji celulozy zł 2,5 

Uwaga do poz. 101. Dla zastosowania wy
ze) wymienionego cła konwencyjnego należy 
złożyć w urzędzie celnym fakturę zaświadczo
ną przez Laboratorium Centralne w Helsinki 
stwierdzającą. że odpadkowy olej żywiczny jest 
produktem otrzymanym ubocznie przy fabry
kacji celulozy. Powyższy prpdukt może być 
sprowadzany tylko pr:z.ez urzędy celne w Gdyni 
i Gdańsku. gdzie zostaną złożone próbki tego 
produktu. 

2. Porozumienie niniejsze będzie ratyfiko
wane i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wy
mienione w Helsinki możliwie najwcześniej. 

, 3. Wejdzie ono w życie piętnastego dnia po 
dacie .' wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
i będzie obowiązywało tak długo. jak wyżej 
wspomniany protokół taryfowy, którego część 
integralną stanowi; 

Będę obowiązany Waszej Ekscelencji za 
powiadomienie mnie, czy Rząd Polski zgadza 
się na porozuniięnie proponowane w niniejszej 

I • " nOCIe. 

Potwierdzając odbiór powyższej noty. mam 
zaszczyt zakomunikować Panu, że Rząd Polski 
przyjmuje porozumienie proponowane w tej 
node. ' 

Zechce Pan. Panie Ministrze, przyjąć za
pewnienia mego wysokiego poważania. 

J. E. 
Pan Dr Gustaw Idman 

Poseł Nadzwyczajny i Minister 
Pełnomocny Finlandii 

w Warsz.awie. 

Szembek 

"En me nHerant au Protócole . Tarifaire 
entre la Finlande et la Pologne' en date du 16 
juillet 1936, j' ai I'honneur de proposer ci Votre 
Excellence les dispositions de l' Arrange.ment 
suivant: ' 

1. La liste des marchandises. annexee au 
Protocole Tarifaire susmentionne. est comple
tee par la position suivante: 
No du tarif Denomination Droit de 

douanier de la marchandise douane 
polon ais parlOOk, 

ex 101 Huile resineuse de de-
chets obtenue inddem-
ment ci la production de la 
cellulose , zł. 2.5 

Note a la pos. 101. Pour que le droit de 
douane converttionnel ci-pessus mentionne 
puisse etre applique. est ci presenter a~ bureau 
de douane la facture certifiee par le Labora
toire Central ci Helsinki . constatant que I:huile 
i'esineuse de dechets est un produit obten4 it;l
cicfumment au oours de la produdion de la cel
lulose. Ce produit ne pent etre importe que par 
les bureaux de douane ci Gdynia et ci Dantzig. 
ou les echantillons dudit produit seront de, 
poses. 

2. Le present Arrangemerit sera 'ratifi~ et 
les inslruments de ratification en seront echan
ges ci Helsinki aussitót que possible. ' 

3. II eIitrera en vigueur le quinzieme jour 
apres la date de I'echange des instruments de 
ratific·ation et demeurera valable aussi long
temps que le Protocole Tarifaire susmentionne, 
dont ił constitue une partie integranŁe ; 

Je serais oblige ci Votre Excellence de vou
loir bien me faire connaitre, si le Gouvernement 
Polon ais accepte l'Arrangement propose dans 
la presente note." 

, En vous accusant reception de la note pte
citee, fai l'honneur de porter ci votre connais
sance que le Gouvernement Polon ais accepte 
I'Arrangement propose dans cette note. 

Veuillez agreer, Monsie.ur le Ministre, lei 
assurances de ma haute consideration. 

Szembek 
S. E. 

Monsieur le Dr. Gustave Idman 
Envoye Extraordinaire et Ministre 
Plenipotentiaire de Finlande 

ci Varsovie. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 2 marca 1938 r. 

o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych I 
w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w War

szawie. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia: 31 
lipca 1919 r.o organizacji władz i urzędów skar-

bowych(Dz. U. R.P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) 
zatz~dzam co następuje: . 
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§1. ' Wyłącza się z terytorialnego zakresu 
działania urzędu skarbowego akcyz i monopo
lów państwowych: 

1. w Grudziądzu - obszar pow. działdow
skiego; 

2. w Toruniu - obszar pow. świeckiego; 
3. w Gnieźnie - obszar miasta Inowrocła

wia i pow. inowrocławskiego orazgmi
ny miejskiek' Kruszwica i gmin wiejskich: 
Chełmce i ruszwica; 

4. we Włocławku - obszar pow. kutnow
skiego; 

5. w Płocku - obszar pow. mławskiego i 
rypińskiego; 

6. '!IV Warszawie (z Okręgowego Urzędu 
Skarb. Akcyz i Monopolów. Państwo
wych) - obszar pow. ciechanowskiego, 
makowskiego i przasnyskiego. 

, § 2. Włącza się do terytorialnego zakresu 
działania urzędu skarbowego akcyz i monopo
lów~państwowych: 

1. w Grudziądzu - obszar pow. świeckie
go (§ 1 pkt 2); 

~. w Toruniu - obszar miasta Inowrocła
wia i pow. inowrocławskiego oraz gmi
ny miejskiej Kruszwica i gmin wiejskich: 
Chełmce i Kruszwica (§ l pkt 3); -

3. we Włocławku - obszar pow. ryplO-
skiego (§ 1 pkt 5); 6 

4. w Płocku - obszar pow. kutnowskiego 
(§ 1 pkt 4). 

§ 3. W okręgu administracyjnym Izby 
Skarbowej Okręgowej w Warszawie tworzy się 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwo
wych w Mławie z zakresem terytorialnego dzia
łania na powiaty: działdowski (§ 1 pkt 1), mław
ski (-§ 1 pkt 5), ciechanowski, makowski i przas
nyski (§ 1 pkt 6). 

§ 4. Rozporżądzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 kwietnia 1938 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 2 marca 1938 r. 

o zmianie w organizacji urzędów skarbowych i urzędów opiat stemplowych w okręgu admiD.i~ . 
stracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie i PozDaniu~ 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
31 lipca 1-919 r. o organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, 
poz. 499) zarządzam co następuje: 

§ 1. W okręgu administracyjnym Izby 
Skarbowej w Białymstoku z zakresu terytorial
nego działania Urzędu Skarbowego w Siemiaty
czach wyłącza się gminę wiejską Boćki i włącza 
się ją do okręgu Urzędu Skarbowego w Bielsku 
Podlaskim. 

§ 2. W okręgu a;dministracyjnym Izby Skar
bowej w Grudziądzu: 

1)z zakresu działania Urzędu Skarbowego 
w Gdyni wyłącza się sprawy ópłat stemplowych 
oraz podatku spadkowego i od darowizn i dla 
spraw tych tworzy się Urząd Opłat Stemplo
wych w Gdyni z zakresem terytorialnego dzia-
łania na miasto Gdynię; . 

. 2) z zakresu terytorialnego działania Urzę
du Skarbowego w Gdyni wyłącza się północną 
cżęść miasta Gdyni, odgraniczoną od jego czę
ści południowej linią biegnącą od wybrzeża 
morskiego środkiem ulicy 10 Lutego i ulicy Słu
peckiej do granic miasta i dla wyłączonego 
obszaru tworzy się nowy urząd skarboWy, 
który otrzymuje, nazwę: ,,2 Urząd Skarbowy 
w G~yni". 

Dotychczasowy Urząd Skarbowy w Gdyni 
obejmuje swoim zakresem działania południową 

część miasta i otrzymuje nazwę "I Urząd Skar-
bowy w Gdyni". -

. § 3. W okręgu administracyjnym Izby 
Skarbowej w Kielcach z zakresu terytorialnego 
działania Urzędu Skat:bowego w Opatowie wy
łącza się gminę miejską Ostrowiec Swiętokrzy
ski oraz gminy wiejskie: Bodzechów, Boksyce, 
Częstocice, Cmieló'w, Czyżów Szlachecki, Grze
gorzewice, Julianów, Kunów, Lasocin, Ożarów, 
Ruda-Kościelna i - Waśniów i dla wyłączonego 
obszaru tworzy się Urząd Skarbowy w Ostrow
cu Swięłokrzyskim. 

§ 4. ,w, okręgu administracyjnym ,Izby 
Skarbowej w Krakowie: 

1) z zakresu terytorialnego działania Urzę;. 
du Skarbowego w Białej Krakowskiej wyłącza 
się gminę miejską Oświęcim oraz gminy wiej
skie: Brzeszcze, Osiek i Oświęcim i dla wyłą
czonych obszarów tworzy się Urząd Skarbowy 
w Oświęcimiu; 

2)z zakresu terytorialnego działania Urzę
du Skarbowego w Zakopanem wyłącza się gmi
nę wiejską 'Bukowina. i włącza się ją do okręgu 
Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. 

§ 5. W okręgu administracyjnym Izby 
Skatbowej wPozńaniu z zakresu terytorialne
go działania Urzędu Skarbowego w Mogilnie 
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