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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 

128 
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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wyłącza się gminę miej~ką Kruszwica oraz gmi
ny wiejskie: Chełmce i Kruszwica i włącza się 
je do okręgu Urzędu Skarbowego . w: Inpwr.j)~ 
cła.wiu. ' 

§ 6. Rozporządzenie nime)sze wchodzi w 
. ż'ycie z d~i~Ill l ~ \fietnia 1938 r. 

Minister Sk~rbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ' SKARBU 

z dnia 5 marca 1938 r. 

w spraWie opł1at stemplowych, wiążących .się z przejściem własności nieruc;:homości w toku po-
. .' stępowania egzekucyjnego. . 

Na podstawie art: 1 i 2 rozporządzeriia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paźdzIernika 
1933 r. w sprawie opł.aJt: stemplowych, wiążą
cych się z przejściem własności nieruchomości 
w toku postępowania egze'ku<:yjnego (Dz. U. R. 
P. Nr 85, poz. -642) zarządzam co nas1tępuj'e: 

. § 1. Opłatę stemplową, nale!ną w myśl 
punktów 2 lub 3 art. 52 us.tawy z dnia 1 lipca 
1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr 64, poz. 404) ocli s:przedaży nieru
chomości dlrogą licytacji przymusowej ', luh od 
orzeozeIlia sądowego, na mocy którego w . toku 
postępowaillia egzekucyjnego nieruchomość 
przechodzi na własność wierzyciela, który ma 
prawo hipotecznie zabezpieczone na cłane'j nie~ 
ruchomości, obli<:za 'Się według stawki ulgowej, 
wymienionej w §, 2 w przypadkach, gdy nabyw-
cą jest: . 

1) bank hipoteczny (art. 68 rozporządzenia 
Prezydlenta Rzeczy\pospolitej z dnia 17 marca 
1928 ,r. o prawie bankowym-Dz. U. R. P. Nr 34, 
poz. 321), 

2) bank kredytu krótkoterminowego (art. 39 
oraz art. 119 ust. 1 tegoż rozporządzenia;), 

3) spółdlzielnia kredytowa '(art. 91 i 92 te
goż rozporządzenia), 

4) komunalna kasa . oszczędności (rozporzą~ 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. o komunalnych ka
sa,ch oszczędności-Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 860), 

5) gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościo
wa (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji i usta
leniu sta,tutów gminnych kas wiejskich pożycl:
kowo-oszczędnościowych-Dz. V. R. P. Nr 11~, 
poz. 1069), 

{,) bank państwowy, 
7) Bank Polski, 
8) Towarzystwo Kredytowe' Ziemskie w 

Warszawie bądź we Lwowie, 
9) Po~nańskie Ziemstwo Kredytowe. 
10) Towarzystwo K~edytowe Miejs,kie: w 

Białymst,Oku, Częstochowie, Kaliszu, Kielcach, 
Lu.blinie, Lwowie, Łodzi, Płocku, Piotrkowie, 
Racłl)miu, Siedlcach, Suwałkach, Warszawie 
i Wilnie oraoz ' ZachodJlio-Polskie Towarzystwo 
Kredytowe Miejskie w Poznaniu, 

l1} Galicyjska Kasa Oszczędności, 

12) .Tow.arzystwo Kredyto~e Przemysł~ 
Polskiego, 

.. 13) zakł1łd ubezpiecżeń (art. 1 i ·77 rozpo
rządzenia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpioc,zeń -
Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 64), instytucja ubezpic-

. czeń społecznych bądź fundusz ubezpiecz.eniQ-. 
wy (art. 17 i 17a ustawy z dnia 28 marca 1933 r . 
o ubezpiecz·eniu społecznym w brzmie-niu art. l 
pkt 11 i 12 rozporządzenia Pre.zydenta RzecLY
pospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Dz. 
U. R P. :Nr 95, poz. 855) oraz Powszechny Za
kład Ubezpieczeń Wzaj,emnych. 

. §2. Stawka ulgowa będzie wynosiła:' 
aj 0,5 % od dnia ogłoszenia nini,ejszego rozpo
rząd:Zenia do końca 1938 r., b) 1% w ,1939 r., 
c) 2% w 1940 r. 

Stawka ulgowa zostanie zastosowana, je
:teli w okresie, z którym ona się wiąże, odbę
dzie się licytacja lub jeż.eli na dany okres przy
padlnie ostateczny termin licytacji, na którym 
zosŁanie stwierdzone niedojście · licytacji .do 
skutku, uprawniające wierzyciela do. objęcia 
nieruchomości na własność. 

§ 3. Stawki ulgowej nie stosuje się, jeżeli 
nabywca, wymieniony w § l, nieruchomość na
bytą na licytacji zbył w ciągu 3 tygodni po li
cytacji. Różnka między opłatą normalną a ob-' 
liczoną według stawki ulgo·,YIC~ powinna być 
uiszc·zona w kasie urzędu skarbowego (urzędu 
opłat stemplowych) w ciągu 3 tygodni od dnia 
sporządzenia pisma, stwierdzającego zbycie nie
ruchomości; nieuis'zczenie. w tym terminie spo- , 
woduje wymierzenie za pomocą nakazu płatni
czego (art. 33 ustęp pstatni u,stawy o opł.atach 
stemplowych) kwoty, nal'eżnei tytułem różnicy, 
wraz z podwyżką stemplową w wysokości pię .~ 
ciokrotnej(art. 42 ustawy o opłatach stemplo
wych) . 

Stawkę ulgową stosuie się jednak w razi2 
zbycia Państwowemu Bankowi Rolnemu w myśl 
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 I!rudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z. 1926 r. Nr t, poz. 1). 

§ 4. Rozporządzenie mme)sze w.:hodzi 
w życi f- z dniem ogłos~enia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 


