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iDZIAŁ VIII. 

Przepisy końcowe. 

Art. 94. Z dniem wejścia w życie ustawy 
niniejszej tracą moc obowiązującą : 

1) ,rozporządzenie Prezydeuta Rzeczypo
spolitej ~ dnia 24 października 1934 r. o rze
czowych świadc.zeniach wojennych (Dz. U. R. P. 
Nr 9S, poz. 859); 

2) . art. 80 do 82 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o za
kładach leczniczych (Dz. U. R. P. Nr 38, 
poz. 382) • . 

Art. 95. Wykonanie us.tawy niniejs.zej pó
rUcza się Miuistrowi Sp,rawWojskowych oraz 
innym właściwym ministrom w porozumieniu 
z Ministr.em Spraw Wojskowych. 

Art. 96. Ustawa ńiniejsza wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszelIllia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Ministr Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

201. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 marca 1939 r. 

o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgach izb skarbowych w 
Kielcach i Łodzi oraz Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. ' 

Na podstawie art. 3 ust 3 ustawy z dnia 31 
lipca 1919r. o organizacji władz ,i urzędów skar
bOwych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr BO, poz. 499) 
wządzam CD następuje: 

§ t.W! okręgu administracyjnym Izby 
SkarbQIWej, w Kiel{:a'ch: 

1) wyłącza się z właściwości miejscowej 
Urzędu Skarbowe.go w Kielcachg,minę miejską 
Kiel'oe i dla wyłączonego obszarh tworzy się 
urząd skarbowy w Kielcach; 

2) nowoutworzony urząd skarbowy w Kiel
cach otrzymuje nazwę ,,1 Urząd Skarbowy w 
Kielcach", dotychczasowy zaś urząd :g,karbowy 
w KieLcach, o zmienionej w myśl pkt 1) właści
wości miejscowej, ot.rzymuj,e nazwę ,,2 Urząd 
Skarbowy w Kielcach"; 

3) zmienia się właściwość miejscową urzę
dów skarbowy,ch w Sosnowcu, a mianowicie: 

a) 1 Urząd Skarbowy w Sosno'wcu obejmu
je zachodnią część miasta Sosnowca, ' odgrani
czoną od jegO' części wschO'dniej linią biegnącą 
od ,półnO'cy ' wzdłuż tO'rów linii ko,lejowej War
szarwa - Katowice dO' ul. KO'ściu'Szki, ulicami 
DietlDwską i3 Maja dO' uL Piłsudskiego, na
stęcr>nie w 'kierunku pO'łudniowo-wschodnim uli
cami PiłsudskiegO', Sienkiewicza i 1 Maja I dO' 
rzeki Czarnej Przemszy, rz·eką Czarną Przem
szą w kierunku południowym ·do rzeki Brynicy, 
przy czym do tak określonej właściwości miej
scowej tego urzędu należą w całości ulic·e: Die
tlowska, 3 Maja, Piłsudskiego, Sienkiewicza 
oraz posesje przy ul. 1 Maja oznaczone nurne
nmi parzystymi 2 - 14 i nieparzystymi 1 - 17, 

bl 2 Urząd Skarbowy w Sosnowcu obej
muje ws~hO'dnią część miasta SO'snowca oraz 
.gminę NiwkapO'wiatu będzińskiego. . 

§ 2. W okręlgu adminisŁra,cyjuym Izby, 
Skarbowej w Łodzi w miejsce dotychczasowych 
13 urzędów skarbowych, których zakres tery~ 
:Łorialnego działania rozciąga się na ohsza·r m. 
,Łodzi, ustanawia się 17 urzędów skarbowych. 

Wiaściwość miejscową tych urzędów okre-( 
'śila zała.!cznik do rozpOIrządzenia niniejszego. 

Dotychczasowy 14 Urz~d Skarbowy w Lo
,dzi, które.go właściwość miejscową stanowi : 
'część pO'wiatu łódzkiego, otrzymuje kolejny nu-~ 
mer ,,18". 

§ 3. W okręgu administracyjnym Izby 
,S!karbO'wej Grodzkiej w Warszawie w miejsce 
dotychcza'sowych 33 urzędów skarbO'wych, któ
rych .zakres terytorialnegO' działan~a ro,zciąga 
się na obszar m. st. Warszawy, ustanawia się 36 
Illrzędów ska'rbowych. 

Właś·ciwość miejscową tych urzędówokre··· 
śla załącznik do rozpO'rządzenia niniejszego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
'ŻyJCie z ,dniem 1 kwietnia 1939 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Załącznik do rozp. Min. Skarbu 
z dnia 23 marca 1939 r. (poz. 201). 

IWłaściwość miejscowa urzędów skarbowych 
w Łodzi. 

I 1 Urząd Skad,owy w. ŁO'dzi O'bejmuie ohszl;ir 
Izamknięty linią graniczną, biegnącą: środkiem 

. ul. Bi'sk. Bandmskiego (obejmując caŁy plac 
!przykościelny) do ul. Łąkowej, środkiem ' ul. 
Łąkowej do ul. Andrzeja, środkiem ul. Andrze-
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ja . do ul. Piotrkowskiej, środkiem ul. Piotrkow
skiej do ul. Bisk. Bandurskiego. 

2 Urzą.d Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
'szar zamknięty linią g,raniczną, Qiegnącą: środ
kiem ul. Zawadzkiej do ul. Lipowej, środkiem 
'ul. LLpowej do ul. Al. 1 Maja, środkiem ul. Al. 1 
M.aja do ul. Gen. Żeligowskiego, środkiem ul. 
Gen. Żeligowskiego do ul. 11 Listopada, środkiem 
ul. 11 Listopada do zachodniej granicymiasla 
Łodzi, zachodnią granicą miasta Łodzi do ul. 
Biegunowej, środkiem ul. Biegunowej i śródkiem 
ul. Solec do ul. Orzechowej, środkiem ul. Orze
chowej do ul. Srebrzyńs:kiej, środkiem ul. Sre
brzyńskiej ,i środkiem ul. Ogrodowej do ul. No
womiejskiej, środk,iem ul. Nowomiejskiej do Pla
cu Wolności, Nnią prostą biegnącą od wylotu ul. 
iN owomiejskiej przez Plac W·o.tności do wylotu 
ruI. Piotrkowskiej, środkiem ul. Piotrkowskiej 
do ul. Zawadzkiej. 

3 UrzC\Jd Skarbowy w Łodzi ·obejmuje ob
szar zamknięty linią g,ranic.zną, biegnącą: środ
,kiem ul. Legionów do ul. Gen. Żeligowskiego, 
,środkiem ul. Gen. Żeligowskiego do ul. Al. 1 Ma
'ja, środkiem ul. At 1 Maja do ul. Lipowej, śwd· 
kiem ul. Lipowej do ul Zawadz:kiej-, środkiem ul. 
,Zawadzkiej, do ul. iPiohkowskiej, środkiem ul. 
IPiotrkowskiej do ul. Legionów. 

4 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje obszar 
zamknięty linią graniczną, biegnącą: środkiem 
ltil. Andrzeja do ul. Gen. Żeligowskiego, śr·od
kiem ul. Gen. ŻeHgowskiego do ul Legionów, 
iśrodkiem uL Legionów ao ul. Piotrkowskiej, 
<środkiem ul. . Piotrkowskiej do ul. Andrzej.a. . 

5 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje obszar 
zamknięty linią graniczną, biegnącą: środkiem 
1Uil. Lutomierskiej do ul. Kruszwic.kiej, środkiem 
vI. Kruszwickiej do ul. Wrześnieńskiej, środ
kiem ul. Wrześnień'skiej do toru linii kollejowej 
IZgierz-Łódź Kaliska, torem kolejowym tej linii 
do u:1. Owsianej, środkiem ul. Owsianej i środ
kiem ul. Siewnej do zachodniej granicy miasta 
Łodzi, z.achodnią i północną granicą miasta Ło
idzi do UlI. Zgierskiej, środkieni ul. Zgierskiej do 
liI. Lutomierskiej. 

6 Urząd Skarbowy w ł~odzi obejmuje obszar 
zamknięty linią graniczną, biegnącą: południo
wą i zachodnią granicą miasta od przecięcia się 
z ul. Rz,gowską doprze<:ięcia się z ul. Kątną, 
środkiem ul. Kątnej ao ul. Towarowej, środ-kiem 
111. To,warowe'; do ul. Łaskiej, środkiem 111. Ła
skie; do 111. Wołowei, środkiem ul. Wołowej do 
ul. Żeromskiego, środkiem ul. Żer,omskiego do 
uL Ks. I. Skorupki, środkiem ul. Ks. I. Skorup
,ki do ul. PioŁrkows,kiej, środkiem UlI. Piotrkow
skiej do Placu Reymonta, północną i wschodnią 
'pranicą Placu Reymonta (obe;mująccały Plac 
Reymonta) do UlI. Rzgowskiej, środkiem ul. 
Rzgowskiej .do p.ołudniowej g'ranicy ' miasta 
Łodzi. 

' 7 Urzą,d Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
szar zam'knięty linią graniczną, biegnącą: pół-

nocną i wschodnią granicą miasta Łodzi od 
przecięcia się z ul. Zgierską do przecięcia się 
z ul. Brzezińską, środkięm ul. Brzezińskiej do 
Placu Kościelnego, północną granicą Placu 
Kościelnego (z wyłączeniem Placu Kościelnego, 
który całko,wicie należy do właściwości miej
'scowej 13 Urzędu Skarbowego) do ul. Zgier
skiej, środkiem ul. Zgie'rskiej do północnej gra
nicy miasta Łodzi. 

8 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
'szar zamknięty' linią graniczną, biegną~ą:środ
kiem ul. Północnej do ul. Kilińskiego, środkiem 
ul. Kilińskiego doUil. Południowej, środkiem ul. 
PołUldniowe,j d-o ul. Piotrkowskiej, środ.kiem ul. 
Piotrko'wskiej do Placu Wolności, linią plTO'stą, 
biegnącą od wylotu ul. Piotrkowskiej przez 
IPlac . Wodności do wylotu ul. Nowomiejskiej, 
ś,rodkiem ul. Nowomiejskiej do ul. Północnej. 

9 Urząd Slkarbowy w Łodzi obejmuje obszar 
zamknięty linią graniczną, biegnącą: środkiem 
ul. Południowej do ul. Kilińskiego, środkiem ul. 
Kilińskiego do ul. Prez. Narutowi~za, środkiem 
ul. Prez. NaTutowicza do ul. Piotrkowskiej, 
środkiem ul. Piotrk,owskie; do ul. Południowej. 

10 Urzą.d Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
szar zamknięty linią graniczną, biegnącą: środ
kiem ul. Prez. Narutowicza do ul. Dra Kopciń-

· s:kiego, środki8m ul. Dra Kopcińskiego do ul. 
IPrzej,az,d, środkiem ul. Przejazd do ul. Piotr
kowskiej, środkiem ul. Piotrkowskiej do ul. Prez. 
Narutowicza. 

11 Urzą,d Skarbowy w Łodzi obe.jmuje ob
szar zamknięty linią graniczną, biegnącą: środ
kiem ul. Przejazd do ul. Dra Kopcińskiego, 
środkiem ul. Dna Kopcińsk~ ego do u:l. Rokiciń
'skiej, środkiem ul. Rokicińskiej do Wodnego 
Rynku, południową granicą Wodnego Rynku do 
uJ. Głównej" środkiem ul. Głównej do 111. Piotr
kowskiej, środkiem ul. Pi,otrkowskiej do ul. 
Przejazd. 

12 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
szar zamknięty linią graniczną, biegnącą: środ
kiem ul. Emilii do ut Przędzalnianej, środkiem 
ul. Przędzalnianej do uL Milionowej, ś'rodkiem 
ul. Milionowej do wschodniej granicy miasta 
Łodzi, wschodnią i południową granicą miasta 
Łodzi do ul. Milionowej do p,rzecięcia się z ul. 
Rzgowską, środkiem ul. Rzgowskiej do Placu 
Reymonta, wschodnią i północna granicą PlaCtl 
Reymonta (z wyłączeniem Placu Reymonta, któ
ry całkowicie należy do właściwości miejscowej 
6 Urzędu Skarbowego) do ul. Piotrkowskiej, 

· środkiem UlI. Piotrkowskiej do ul. Emilii. 

13 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
szar zamknięty linią graniczną, biegnącą: za-

· chodnią i północną granicą Placu Kościelneg(1 
(obejmując cały Plac Kościelny), środkiem ul. 
Brzezińskiej do wschodniej granicy miasta Ło
dzi, wS'cho,dnią granicą miastą Łodzi do ul. Po
morskiej, ś rod'kiem ul. Pomorskie; do ul. Trę
backiej, środkiem ul. Trębackiej do ul. Źród-

\ • 
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łowej, środkiem ul. Źródłowej d.o ul. Północnej, 
'ś.,odkłem UIl.: Pąłnacnej do rzeki Łódki, rzeką 
Łódk.ą i !ponownie środ.kiem ul. Północnej do 
tul. Nowomiejskiej! środkiem ul. No'Womiejiskiej 
'do Starego Rynku, zachodnią granicą Starego 
Rynku (obejmując cały Stary Rynek) i środkiem 
uL Zgierskiej do Placu Kościelnego. 

14 Urząd Skarbowy w Ło-clzi ohejmuje oh~ 
Isz~r zamknięty linią granilczną, bie,gnącą: środ
kiem ul. Ks. 1. Skorup,ki do ul. Ze~omskiego, 
'środlkiem ul. ZeroID'skiego do ul. Wołowej, środ
idem ul. Wołowej do ul. Łaskiej, środ'kie~ ul. 
Łaskiej do ul. Towarowej, środkiem ul. Towa
'rowej do ul. Kątnej, środkiem ul. Kątnej do za
Ichodniej granicy miasta Łodzi, zachodnią gr~
'nicą miasta Łodzi do uJ. 11 Listopada, środkiem 
ul. 11 Listopada do ul. Gen. Że'ligowskiego, 
środkiem ul. Gen. Żeligowskiego do ul. Andrze
ia, środkiem ul. Andrzeja do ul. Łąkowej, środ
'kiem ul. Łąkowej do ul. Bisk. Bandurskiego 
(2; wyłączeniem placu przykościelnego, . który 
naJeży do właściwości miejscowej i Urzędu 
SkaroQwęgQ}, śro,dkietn ul. Bisk. Bandurskiego 
~Q ul.. Piotrkowskiej, śr:o,dkiem ul. Piotrkow
skiej do ul. Ks. I. Skorupki. 

15 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje ob
's~ar 1;amknięty linią graniczną, biegnącą: środ
~1em 1.l1. Ogrodowej i środkiem ul. Srebrzyń
'skięj do ul. Orzechowej, środkiem uil. Orzecho
wej do ul. Solec, środkiem ul. Solec i środkiem 
ul. Biegunowej do zachodniej granicy miasta 
'Łodzi, zachodnią granicą miasta Łodzi do ul. 
Siewnej, środkiem ul. Siewnej i środkiem ul. 
'Owsianej do tom linii kolejowej Łódź Kaliska
'Zgierz, torem 'kolejowym tej linii do ul. Wrześ
nieńskiej, środkiem ul. Wrześnieńskiej do ul. 
KrU'szwickiej, środkiem ul. Kruszwickiej do ul. 
LuŁomierskiej, środkiem ul. Lutomierskiej do uL 
'Zgierskiej, środkiem UlI. Zgierskiej i środkiem ul. 
Nowomiejskiej do ul. Ogrodowej. 

16 Urząd Skarbowy w Łodzi ohejmuje ob-
5zar zamknięty linią graniczną, biegnącą: środ
'kiem ul. Północnej od .'Przecięcia się z ul. Kiliń
slciego do rzeki Łódki, rzeką Łódką i ponow
nie środkiem ul. Północne,j do ul. Źródłowej, 
'środkiem Ull. Źródłowej do ul. Trębackiej, środ
Ikiem ul. Trębackiej do ul. Pomorskiej, środkiem 
ul. Pomorskiej do wschodniej granicy miasta 
ł~odzi, wschodnią granicą miasta Łodzi do prze
'Cięcia się z torem linii kolejowej Widzew -
Łódź Fabryczna, torem kolejowym tej linii do 
ul. Dra Kopcińskiego, środkiem ul. Dra Kop

'oińs.kiego do ul. Prez. Narutowicza, środkiem 
'Ul. Prez. Narutowicza do ul. Kilińskiego, środ
:kiem ul. Kmńskiego do ul. Północnej. 

17 Urząd Skarbowy w Łodzi obejmuje oh
szar zamknięty linią graniczną, biegnącą: środ
kiem U!l. Głównej do WOldnego Rynku, połurlnio
w", granicą Wodnego Rynku do ul. Rokicińskiej, 
środkiem ul. Rokicińskiej do ul. Dra Kopciń
skiego; środkiiem ul. Dra Kopcińskiego do prze

lcięcia się z torem linii kolejowej Łódź Fabrycz-

na - Widzew, torem kolejowym tej linii do 
wschodniej granicy miasta Łodzi, wschodnią 
granicą miasta Łodzi 0.0 ul. Milionowęj, ~rod
kiem uil. MiHonowej do ul. Przędzalnianej, ś'rod
kiem ul. Przędzalnianej 0.0 ul. Emilii, środkiem 
uJ. Emilii do ul. Piotrkowskiej, środkiem ul. 
Piotrkowskiej ,dQ ul. GłÓwnęj. 

18 Urząd Skarbowy w Łodzi ohejmuje ob .. 
szar części powiatu łódzkiego, a mianowicie 
gminy miejskie: Aleksandrów Łódzki, Konstan
tynów Łódzki, Ruda Pabianicka i Tuszyn oraz 
'gminy wiejskie: Bahice, Bełdów, Brójc.e, Brus, 
ChQjny, Czarnocin, Gospodarz, Kruszów, No~ 
wosoona, lPuczniew, Radogoszcz, Rąbień i ,Wio 
skitno. 

iW'Iaściwość miejscowa urzędów skarbowych 
w Warszawie. 

1 Urząd Ska,rbowy w Warszi wie obejmuje 
obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą~ 
środkiem ul. Królewskiej (od. ul. Marszałkow
skiej) do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
środkiem zachodniej jezdni Placu Marszałka . 
Józefa PiŁsudskiego do ul. Wierzbowej, środ
kiem ul. Wierzbowej do ul. Senatorski!Zj, środ
kiem UlI. Senatoofskiej do ul. Rymarskiej, środ
kiem ul. Rymarskiej do ul. Leszno (Pllac Ban
kowy obejmuje 1 Urząd Skarbowy), środkiem 
'Ul. Leszno do ul. Solnej, śroakiem ul. Solnej do 
Placu Mirowsikiego, środkiem północnej jezdni 
Pl. MirowskiegQ do ul. Zimnej, śro<;likiem ul. 
Zimnej do Placu Zelaznej Bramy (Hale Ta.rgo
we obejmuje 21 Urząd Skarbowy), środkiem 
północno-zachodniej i północnej jezdni PI. Ze
laznej Bramy do Ogrodu Saskiego, środkiem 

. ulicy prze,chodzącej przez O~ród Saski do ut 
Królewskiej. 

2 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obsza.r zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Oboźnej (od ul. Krakowskie Przed. 
mieście) do ul. Leszczyńskiej, środkiem ul. Lesz
czyńskiej do rzeki Wisły, środkiem rzeki Wisły 
w ,dół rzeki do punktu przeciwległego do wy!o
tu ul. Kościelnej, linią prostą do wylotu ul. Ko
ścielnej, środkiem ul. Kościelnej do ul. Freta, 
środkiem ul. Freta do ul. Podwale, środkiem ul. 
Podwale do Placu Zamkowego, przez Pl. Zam
kowy ,do ul. Kra'kowlskie-Przedmieście, środkiem 
ul. KrakO\yskie-P.rzedmieście do ul. Oboźnej. . 

3 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią gralliczną, biegnącą: 
środkiem ul. Zygmuntowskiej (od mostu Kier
bedzia) do ul. Targowej, środkiem ul. Targo
wej do ul. Wileńskiej, środkiem ul. Wileńskiej 
do ul. Naczelnikowskiej, środkiem ul. Naczel
ni'kowskiej do ul. Podskarbińskiej, linią kolejo
wą w kierunku południowo-zachodnim (stroną 
poł'Udnio'wą 'lorólw) do ul. Lubelskiej, środkiem 
ul. Lu:belsikiei do ul. Ska.ryszewskiei, środkiem 
ul. Slkaryszewskiejdo ul. Zamoyskiego, Śl'o,d
kiem ul. Zamoyskiego do ul. Brukowej, środ
kiem ul. Brtllkowej do rzeki Wisły, środkiem 
rzeki Wlisły do mostu Kierbedzia. 
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4 Ur,;ąd Skar:bQwy w Warszawie obejmuje 
obu ar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
śro,dki~m ul. Karolkowej (od ul. Krochmalnej) 
do ul. Leszno, środkiem ul. Leszno do ul. Zelaz
uej, śmdikicm ul. Zelaznej do ul. Krochmalnej, 
środkiem ul. Krochmalnej do ul. Karolkowej. 

5 Uł'ząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obs~ar zamknięty Hnią granicz;ną, biegnącą: 
środkięm ul. Al. Jerozolimskie (od ul Marszał
kowskieH do ul. Nowy Świat, środkiem ul. Nowy 
ŚwiFlt do posesji Nr pol. 41 (Nr hip. 1258 Al 
włącznie, ' północną i zachodnią granicą tej'że 
posesji do ul. W. Górskiego, środkiem ul. W. 
Górskiego i ,Przeskok do ul. Zgoda, środkiem ul. 
Zgoda do ul. Sienkiewicza, środkiem ul. Sien
kiewicza i Siennej do ul. Zielnej, środkiem ul. 
ZieJ.nej do ul. Chmielnej, środkiem ul. Chmielnej 
do uj. Marszałkowskiej, środkiem ul. Marszał
kowskiej do uJ. Al. Jerozolimskie. 

6 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
ohszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. W. Górskie,go do końca tej ulicy, 
zachodnią i północną granicą posesji Nr hip. 
1258-A ,(Nr pol. 41 przy ul. Nowy Świat) do 
ul. Nowy Świat, środkiem ul. Nowy Świat do 
ul. Pier~c.ki,:go, ś~odkiem ul. Pie.rackiego do ul. 
Kqpermka, srodklem ul. Kopermka do ul. Kra
kowskie-Przedmieście,ś:rodkiem ul. Krakow
skie-P.rze,dmieście do ul. Królewskiej, środkiem 
ul. Królewskiej . do Placu Małachowskiego, 
środkiem ws'chodniei jezdni Pl. Małachowskie
go, ul. Mazowieckiej, wschodniej jezdni Placu 
Napoleona i ul. Szpitalnej do ul. W. Górskiego. 

7 UrzJłd S:karhowy w Warszawie obejmuje 
obs;l:ar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środlkiem ul. Książęcej dó ul. Ludnej, środkiem 

,uJ. Ludnej do ul. Solec, środkiem ul. Solec do 
ul. Przystaniowej, środkiem ul. Przystaniowej 
do rzeki Wisły, środkiem rzeki Wisły do wylo
tu ul. Leszczyńskiej, środkiem ul. Leszczyńskiej 
do ul, Oboźnej, środkiem ul. Oboźnej do ul. Ko
pernika, środkiem ul. Kopernika do uL Pie
rac kiego, środkiem ul. Pierackiego do ul. Nowy 
Świat, środkiem ul. Nowy Świat do u:1. Ksią
żęcej. 

8 Urząd Skar~owy w Wa1"s,zawie obejmu,je 
obszar zamknięty linią ~raniczną, biegną'cą: 
środkiem ul. Królewskiej (od Placu Małachow
skiego) do ul. Krakowskie-Przedmieście, środ
kiem ul. Krakowskie-Przedmieście do Placu 
Zamkowel!o, przez Plac Zamkowy do ul. Pod
wale, ś-l'Octkiem ul. Podwale do ul. Freta, środ
kiem ul. Freta do- ul. Świętojerskiej, środkiem 
ul. Świętojers'kiej do zetknięcia z północno
ws,chodnią jez-dnią Placu Krasińskich, środkiem 
półno(;:llo-wschodniej 'jezdni Placu Krasińskich 
do ul. Długiej (posesie Nr hip. 547-BC- Nr 
pol. 1, 3, 5 przy ul. Nowiniarskiej oraz Nr 8, 10 
na Placu Krasiński.ch - ohejmuje 8 Urząd 
Skarbowy), środkiem ul. I)ługiej do posesji Nr 

. pol. 27 włącżnie, poł11dniowo-zachodnią granicą 
p<lsesji Nr hip. 586A do ul. H~pQ.tecz,nej, środ
kiem ul. Hipotecznej do ul. Daniłowiczowskie;, 

środkiem ul. Daniłowiczows-kiej do ul. Bielań
skiej, środkiem ul. Bielańskiej do ul. Wierzbo. 
wej, środkiem ul. Wierzbowej do Placu Marsz. 
Piłsudskiego, środkiem zachodniej je~dni Pl. 
Marsz. Józefa IPiłsudskie,go do ul. Królewskiej. 

9 UrząP Slkal1bowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Siennej (od ul. Zielnej) i ul.Sien
kiewicza do ul. Zgoda, środkiem ul. Zgoda do 
ul. Przesko,k, środkiem u\. Przeskok do ul. 
SZJPitalnej, środkiem uI. S~pitalnej, ws-chodniej 
jezdni Pl. Nąpoleona, ul. Mazowieckiej i wschod
niej jezdni Pl. Małachowskiego do ul. Królew
skiej, środkiem ul. Królewskiej do ul. Zielnei'. 
środldem ul. Zielnej do ul. Siennej. 

10 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
o'hszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
śr-odkiem uL Karmelickiej (od ul. Leszno) do 
ul. Mylnej, środkiem ul. Mylnej do ul. Przejazd, 
środkiem ul. Przejazd do ul. Nowolipki, środ
kiem ul. Nowolipki do ul. Nalewki, środkiem 
wschodniej jezdni ul. Nalewki do posesji Nr hip. 
549-B (Nr pol. 8 p1'Zy ul. NalewId), południową 
granicą telIże posesji, południową i wschodnią 
granicą posesji Nr hip. 1782 (Nr poL 21 przy uL 
ŚwiętojerskieH do ul. Świętojerskiej, środkiem 
ul. Swiętojerskiej do posesji Nr hip. 1787 (Nr 
pol. 19a), zachodnią i południową granicą tejże 
posesji, południową granicą posesji Nr hip. 1788, 
południową i zachodnią gra~icą posesji Nr hip. 
1789 (Nr poJ. 17 przy ul. Świętojers,kiej) do ul. 
Święt.ojerskiej, środkiem ul ŚwięŁojerskiej do 
zetknięcia z północno-wschodnią jezdnią Placu 
Krasińskich, środkiem północno - wschodniej 
jezdni Plac.u Kra'sińskich do ul. Długiej, środ
Idem ul. Dtugiej, do posesji Nr pol. 38 włącznie, 
południowo-zachodnią granicą posesji Nr hip. 
586-A (Nr pot 27 przy ul. Długiej) do ul. Hipo
tecznej, środkiem ul. Hipotecznej do ul. Dani .. 
łowiczows;kiej, środkiem ul. Daniłowiczowskiej 
do ul. Bielańs'kiej, środkiem ul. Bielańskiej do 
ul. Senatorskiej, środkiem ul. Senatorskiej do 
ul. Rymarskiej, środkiem ul Rymarskiej do ul. 
Leszno, śro.dkiem ul. Leszno ,do ul. Karme .. 
lic.kiej. 

11 Urzącd Skal1Dowy w Warszawie ohejmuje 
obszar zamknięty l inią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Mylnej (od ul. Karmelickiej) do ul. 
Przejazd, środkiem ul. Przejazd do ul. N owo lip
ki, środkiem ul. NowoJipki, do ul. Zamenhofa, 
środkiem ul. Zamenhofa do ul. Wołyńskiej , środ
kiem ul. Wołyńskie j do ul. Lubeck;ego środkiem 
ul. Lu:be,ckicuo do ul. Pawiej, środkiem ul. Pa
wiej do ul. Więziennej, środkiem ul. Więziennej 
do uJ. Dzielnej. środkiem uJ. Dzielnej do ul. Kar
meliiC'kiej, środkiem ul. Karmelickiej do ul. 
Mylnej. 

12 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty ' linią graniczną, biegnącą: 
środ:kiem ul Żelaznej rod ul. Leszno) do ul. No~ 
wcHpie, środkiem ul. .Nowolipie do ul. Smoczej, 
środkiem ul. Smoczej do ul. Pawiej, środkiem 
ul. Pawiej do ul. Więziennej, środkiem ul. Wi~ .. 

l 
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'ziennejdó uL"Dzielnej, środkiem ul. Dzielnej do śfiodkiern ul. Zamenhofa (od ul. Mtiranowskiej) 
ul. Karmelickiej, ' środkiem ul. Karmelickiej do. do rposes,ji Nr pol. 32 włącznie, \północną gtani
ul. Leszno, środkiem ul. Leszno' do ul. Zelaznej. cąposesji Nr hil}). 2287-B, zachodnią i pólnocną 

granicą p'osesji Nr hip. 2287-A, zachodnią, pół-
13 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmu- nocną i wschodnią granicą posesji Nr hip. 22$7, 

je obszą.r zamknięty linią graniczną, biegnącą: południową granicą posesji Nr hi\p. 2248-B (Nr 
'środkiem . uL Górczewskiej (od ul. Pł:ocikiej do pot 33 przy ul. Nalewki), Jiniąprzecina,jącą ul. 
uL Leszno, środkiem ul. Leszno do ul. Zelaznej, Nalewki i biegnącą dalej północną granicą po
środkiem ul. ' Zelażnej do ul. Nowolipie, środ- sesji Nr hip. 2257-C, 1819 i 1818, zachodnią 
idem ul. NowoHpie do ul. Smoczej, ś,rodkiem ul. granicą posesji Nr hip. 1817, północną granicą 
Smoczej do ul. NowoIipki, środkiem ul. Nowo- posesji Nr hitp. 1817, 1816, 1815, 1814 i 1813, 
lipki do uI:Wlolność, środ.kiem ul. Wiolność do północną i wschodnią granicą posesji Nr Mp. 
ul. Okopowej,środkiem ul. Okopowej do ul. 2165-B, północną granicą posesji Nr hip. 2165-C 
'Młodńs!kiej, środkiem ul. MŁ.ocińskiej . do ul. do ul. Bonifraterskiej, środkiem ul. Bonifrater
Błońskiej" śr'odklem ul. Błońs:kiej ' do toru kole- skiej do ul. Muranowskiej,środkiem ul. Mura~ 
jowego popr2ez bocznicę kolejową, południową nowskiej do ul. Zamenhofa. 
str·oną linii ' kolejowej w kierunku ' południowo-
zachodnim do ul. Wawrzyszewskiej, środkiem I 17 Urząd' Skarbowy w Warszawie obej
ul. Wawrzyszewskiej do ul. Św. Stanisława, muje obszar zamknięty linią graniczną, biegną
środkiem UlI. ' Św. Stanisława do ul. Obozowej, cą: środkiem UlI. Świętojerskiej (od ul. Nowi
'środkiem ' ul. Obozowej do ul. Ożarowskiej, niarskie'j) do ul. Freta, środkiem ul. Freta . do 
'środkiem ul. Ożarowskiej do· ul. P-lockiej, środ- ul. Kościelnej, środkiem ul. Kościelnej i linią 
kiem ul. Płoc:kiej do ul. GÓrczewskiej. . prostopadłą do rzeki Wisły, środkiem rzeki Wi-

sły do mostu kolejowego, południową stroną 
, 14 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje toru kolejowego w kierunku zachodnim do ul. 

obszar ' zamknięty linią graniczną, biegnącą: Błońskiej, środkiem ul. Błońskiej do ul. Dzi
środkiem ' uL Zamenhofa (od ul. Nowolipki) do kiej, środkiem ul. Dzikiej i Zamenhofa do uJ. 
posesji Nr ' pol. 30 (Nr hip. 2287-B) włącznie, Muranowskiej, środkiem ul. Muranowskiej do 
północną granicą.tej,że posesji, zachodnią i pół- ul. Bonifraterskie j, środkiem ul. Bonifraterskiej 
noc.ną granicą posesji Nr hip. 2287-A, zachodnią, do ul. Francisz.kańskiej, środkiem ul. Francisz
pół1noaną i wschodnią g'ranicą posesji Nr hip. kańskiej do ul. Nowiniarskiej, środkiem ul. No.. 
,2287"południową granicą posesji Nr hip. 2248-B winiarskiej do ul. Świętojerskiej. . 
do uL Nalewki, środkiem 11'1. Nalewlki ,do ul. 
Nowolipki flPrzy czym na odcinku ul. Nalewki 18 Urząd Ska Tibowy w Warszawie obejmuje 
od uI: ,Świętojerskiej . do ul. Nowolipkigranica obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
biegnie środkiem wschodniej jezdni ul. Nalew- środkiem ul. Okopowej (od ul. Wolność) do ul. 
ki), środkiem ul. Nowolipki do ul. Zamenhob. Błońskiej, środkiem ul. Błońskiej do ul. Dzikiej, 

środkiem ul. Dzikiej i Zamenhofa do. ul. Wołyń-
15 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje sikiej, środkiem ul. Wiołyńskiej do uL Lubec

obszar . zamknięty linią graniczną, biegnącą: kiego, środkiem ul. Lubeckiego do. ul. Pawiej, 
:śl"Io.dkiem' ul. ŚwięŁojerskiej (od zetknięcia z ul. środkiem ul. Pawiej do. ul. Smoczej, środkiem 
No.winiarsk,ąJ do posesji Nr hip. 1789 (Nr pol. 17 Uil. Smoczej do ul. Nowolipki, środkiem ul. No
przy ul. Świętojerskiej), wschodnią i południo- wolipki do ul. Wolność, środkiem ul. ;W.o.lność 
wą granicą tejże posesji, południową granicą do ul. OkoPo.wej . . 
posesji Nr hip. 1788, południową i zachodnią 
granicąposes.j1i Nr hip. 1787 (Nr pol. 19a przy ul. 19 Urząd Skarbowy 'w Warsz,awie obejmu
Świę-tojerskiej) do ul. Świętojerskiej, środkiem je obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
'ul. Świętojerskiejdoposesji Nr hip. 1782 (Nr środkiem ul. Towarowej (od uL Pańskiej.) do ul. 
'po.l. 21 ' przy ul. Święto.jerskiej), wschodnią i po- Krochmalnej, środkiem uL Kro.chmalnej do. ul. 
ludnio·wą granką tejJże posesji i południową gra- Ciepłej, środkiem u1. Ciepłej do ul. Twardej, 
nicą posesji , Nr. bLp. 549-B (Nr poL 8 przy ul. środkiem ul. Twardej do ul. Pańskiej, środkiem 
Nallewki) do .ul. Nalewki, środkiem ul. Nalewki ul. Pańskiej do ul. Towar·o,wej. 
'do posesji Nr plOl. 26 (Nr hip. 2257-·c) włącznie, 20 Urząd Skar:bowy w .Warszawie obejmu-
półno.cną :granicą tejże posesji oraz posesji Nr b 
bLp. 1819 i 1818, zachddnią granicą posesji Nr je obszar zamknięty linią graniczną, iegnącą: 
hiJp. 1817, północną granicą posesj.i Nr hip. 1817, środkjem ul. Zelaznej fod ul. Al. Jerozolimskie) 
18116, 1815, 1814 i 1813, północną i wschodnią do uL Twar,dej, środkiem ul. Twardej do ul. Pań~ 
granicą posesji Nrhip. 2165-B, północną granicą skiej, śródkiem uL Pańskiej do ul. Towarowej, 
posesji Nr hip . 2165··c (Nr \poL 1 przy ul. Boni- srodkiem ul. Towarowej do ul. Krochmalnej, 
fraterskiej) do uL Bonifraterskiej, , śr,odkiem ul. środkiem ul. Kl'o'chmalnej. do ul. Karolkowej, 
Bo.nifraterskiej do uL Franciszkańskiej, środkiem środkiem ul. Karolkowej do ul. Dworskiej,środ~ 
ul. Francisz:kańskiejdo uL Nowiniarskiej, środ- kiem ul. Dworskiej' do ul . . Brylowskiej, środ
kiem ul. N owi.niarskiej do uL Świętojerskiej. kiem ul. Brylowskier pOprzez tory Ilmlejowe do 

ul. Tunelowej, śr·odkiem uJ. Tunelowe,j do ul. 
16 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje ' SZiPeka Edw., środkiem ul. Szpeka Edw. do 

obszar zaniknięty ' linią graniczną, biegną::<t: Flacu Zawiszy Czarnego, środkiem pÓ!łnocn.ej 
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jezdni Placu Zawiszy Czarnego do ul. Al. Jero
zol4nskie, środkiem ul. Al. Jerozolimskie do ul. 
Zelciznej. 

21 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Królewskiej (od ul. Marszałkow
skiej) do ul. Granicznej, środkiem ul. Granicz
nej do uI. Grzybowskiej, środkiem ul. Grzybow
skiej do ul. Ciepłej, środkiem ul. Ciepłej do Pla
cu Mirowskiego, środkiem południowej jezdni 
Placu Mirowskiego do ul. Chłodnej, środkiem 
ws'chodniego odcinka ul. Chłodnej łączącego 
Plac . M1.rowski z ul. Ele3doralną, środkiem ul. 
Elektoralnej do ul. Solnej, środkiem ul. Solnej 
do Placu Mirows'kiego, środkiem północnej 
jezdni Placu Mirowskiego do ul. Zimnej (Hale 
Targqwe obejmuje 21 Urząd Skarbowy), środ
kiem.ul. Zimnej do Placu Zelaznej Bramy, środ
kiem pólnocno-zachodniej i północnej jezdniPla
cu Zelaznej Bramy do Ogrodu Saskiego, środ
kiemul. przechodzą~ej przez Ogród Saski do ul. 
Królewskiej. 

22 Urząd SkaTlbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią graniczną,biegnącą: 
środkiem uLZelaznej (od ' ul. Krochmalnej) do 
ul. Leszno, środkiem ul. Leszno do ul. Solnej, 
środ:kiem ul. Solnej do ul. Elektoralnej, środkiem 
ul. Elektoralnej do " ul. Chłodnej, środkiem 
wschodniej strony 'uL Chłodnej na odcinku łą;
czącymul. Elektoralną z Placem '. Mirowskim, 
środkiem południowej ijezdni Placu Mirowskie~ 
go do ul. Ciepłej, śro~dkiem ul. Ciepłej do ul. 
Krochmalnej, środkiem ul: Krochmalne1 do uL 
Zelaznej. ~ .- . 

23 Urząd Skarbowy w Warszawie ()bejmu~ . 
je obszar . zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Zelaznej (od ul. Al. Jerozolimskie) 
do ul. Twardej, -środlkiem ul. Twardej do' ul. 
Siennej, środkiem ul. Siennej do ul. Sosnowej, 
środkiem ul. Sosnowej do ul. Śliskiej, środkiem 
ul. Śliskiej do ul. Komitetowej, środkiem ul. 
Komitetowej do ul. Pańskiej, środkiem ul. Pań
skiej do ul. Wielkiej, środkiem ul. Wielkiej do 
ul. ŚwięŁ-okrzvskiej, ' środkiem ul. Świętokrzy
skiej do ul. Zielnej, środkiem ·ul. Zielnej do ul. 
Chmielnej, środkiem ul. Chmielnej do ul. Mar
szałkowskiej, środkiem ul. Marszałkowskiej do 
ul. Al. JerozolJmskie, środkiem ul. Al. Jerozo
limskie .do ul. Żelaznej. 

24 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią grCl!niczną, biegnącą: 
środkiem ul. Siennej (od ul. Twardej) do uJ. So
snowej, środkiem ul. Sosnowej do ul. Śliskiej, 
środkiem ul. Śliskiej do ul. Komitetowej, środ
kiem ul. :KJomitetowej dla ul. Pańskiej, środkiem 
ul. Pań'skiej do posesji Nr pol. 22 włącznie, za
chodnią granicą posesji Nr hip. 1215-B i 1085 do 
uL Twardej, następ-nie linią przecinającą ulicę 
Twardą do granicy pose,sji Nr hip. 1100 z po
sesją Nr hip. 1101, dalej linią biegnącą połtid ~ 
niowo-zachodnią i zachodnią gqmicą posesji 
Nr hip. 1101, zachodniąJ!ranicą posesii Nr hip. 
1102, 1103-A, 1103-B i 1060 do ul. -Grzybow-

skiej (posesję Nr pol. 5 przy ul. Grzybowskiej 
obejmuje 24 Urząd Skarbowy), środkiem ul. 
Grzybowskiej do ul. Ciepłej, środkiem ul. Cie
płej do ul. Twardej, śl"odkiem ul. Twardej do ul. 
Siennej. . 

25 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmu
je obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Zielnej Jodul. Królewskiej) do ul. 
Świętokrzyskiej, środ'kiem_ ul. Świętokrzyskiej 
do ul. Wielkiej, śro·dkiem ul. Wielkiej do ul. 
Pańskiej, środ!kiem ul. Pańskiej do posesji Nr 
pol. 20 włącznie,zachodnią grCl!nicąposesji Nr 
hip. 1215-B i 1085 do ul. Twardej, nastę.pnie 
linią przecinającą ul. Twardą do granicy posesji 
Nr hip. 1100 z pose'sją Nr hip. 1101, dalej linią 
biegnącą pohidniowo-zachodnią i zacI-todnią 
granicą posesji Nr hip. 1101, zachodnią granicą 
posesji Nr hip. 1102, 1103-A, 1103-B i 1060 do 
ul. Grzybowskiej (posesję Nr ' pol. 3 przy ul. 
Grzybo~s\kiej obejmuje 25 Urząd Skal'b!l\Vv], 
srodkiem liI. GrzybQwskiej do ul. Granicznej, 
śrocl'kiem ul. Granicznej do uL Królewskiej, 
~rodkiemul. Królewskiej do ul. Zielnej. 

26 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmuje 
Qbszarzamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środkiem ul. Tunelowej (od ul. Sz.peka Edw,) 
wzdłuż !orówko,]ejo·wych do zachodniej granicy 
miasta, wzdłuż południowo-zachodniej granicy 
miasta do ul. Al. Zwirki i Wigury, środkiem ul. 
Al. ):wi!ki i Wigury do ul. Stefana Batorego. 
~rodkiem ul. Stefana Batorego do ul. Al. Nie-
podleglości, środkiem ul. Al. Niepodległości do 
ul. Rakowiedkiej, środkiem ul. Rakowieckiejd~ 
ul. Puławskiej, środkiem ul. Puławskiej - do Pla
cu Unii Lubelskiej, środkiem południowo-za
chodniej jezdni Pl. Unii Lubelskiej do ul. Polnej, 
środlkiem ul. Polnej do ul. Lwowskiej, środkiem 
ul. Lwowskiej do ul. Piusa XI, środkiem ul. Piu
sa XI do ul. Koszykowej, środkiem ul. Koszy
kowej do ul. Ra:szyńskiej, środkiem uL Raszyń
skiej do ul. Al. Jerozolimskie, środkiem pół
nocnej jez.dni Placu Zawiszy Czarnego do ul. 
Szpeka Edw., środkiem ul. SZlpeka Edw .. do ul. 
Tunelowej. . 

27 Urzą,d Skarbowy w Warszawie obejmu
je obszar zamknięty linią graniczną, biegnącą: 
środlkiem ul. Piaseczyńskiej (-od ul. Belweder
skiej) do ul. Idzikowskiego, środkiem ul. Idzi
kowskiego do ul. Płyćwiańs;kiej (projekt. AL 
Pod Skarpą), dalej w !kierunku południowym 
środkiem drogi prowadzącej od wsi Potok do 
wsi Służew - -clo północnej granicy cmentarza. 
stąd w kierunIku zachodnim, poludniowymi po
łudniowo-wschodnim granicą cmentarza, a na
stępnie południowo-zachodnią, południową i p-o
budniowo-wschodnią granicą gruntów wsi Słu
żew d~drogi pr·owadzącej do Fortu Służew 
,i dalej środkiem tej drogi do .granicy miasta, gra
nicą miasta w kierupku północno-wschodnim 
do rzeki Wisły, środkiem rzeki Wisły do wylo
tu ul. Przystaniowej, środkiem ul. Przystanio
weido ul. S-olec, środkiiem 111. Solec do ul. 
Ludnej, środlkiem ' ul. Ludnej do ul. KsiążęceJ. 
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arodkiem ul. Książę<:ej do Pl. Trzech Krzyży, 
'rodJkiem półno<:nej, zachodniej i południowej 
je~dni Placu Trzech Krzyży do ul. Wiejskiej, 
środkiem ul. WJe;skiej do ul. Piusa XI, środ
kiem ul~ Piusa XI do ul. Al. Ujazdowskie, środ
kiem ul. Al. Ujazdowskie do ul. Belwederskiej, 
środkiem ul. Bel'wedets'kiej do ul. Piaseczyń
skiej. 

28 Urząd Slkarbowy w Warszawie obejmuje 
obszar zamknięty linią grani<:zną, biegnącą: 
środJkiem ut Piusa XI (od ul. Lwowskiej) do ul. 
Al. Ujazdowskie, środkiem uL Al. Ujażdowskie 
do: ul. Belwederskiei, środkiem ul. Belweder
skiej do, ul. Klonowej, środkiem til. Klonowej 
doPlaoti Unii Lubelskiej, środkiem południowej 
i zachodniej jezdni Placu Unii LubeLskiej do 
ul. Polnej, środkiem ul. Polnej do ul. Lwowskiej, 
środkiem ul. Lwowskiej do ul. P.iusa XI. 

29 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmu
je obszar zamknięty_ linią graniczną, biegnącą: 
środlkiem ul. Piusa XI (od ul. Marszałkowskiej) 
do ul. Koszy.kowej, środkiem ul. Koszykowej do 
ul. RCllszyńskiej, środkiem ul. Raszyńskiej do ul. 
At Jerozolimskie, środkiem ul. Al. Jerozolim
skie do ul. Poznańskiej, ' środkiem ul. Poznań
skieido ul. Wspólnej, środkiem ul. Wspólnej do 
uL Marszałkowskiej, środkiem ul. Marszał.kow
skiej ,do ul. Piusa XI. 

' 30 Urząd S'karbowyw Warszawie obejmu': 
le obszar zamknięty linią ~rani<:zną, biegnącąr 
~ródldem ul. WSQólnej (od ul. , Poznańs1kiej) do 
Płaeu Trzech Krzyży, środkiem zachodniej 
ipOłnocnej jezdni' Placu Trzech Krzyty do ul. 
Nowy Swiat, środkiem ul. Nowy Swiat do ul. Al. 
Jerózolimskie, środkiem ul. Al. Jerozolimskie 
do tlI. Poznańskiej, środkiem ul. Poznańskiej do 
ul. Wsp6lnej. ' 

. 31 Urząd Skarbowy w Warszawie obejmu
je ' ob~zar zamk.nięty linią granic.z~ą, .b~egnącą: 
środktem ul. PlUIsa XI (od ul. WleJ,sklel) do ul. 
Marszałlkowskiej, środkiem ul. Marszałkowskiej 
dą ul. Wspólnej, środkiem ul. Wspólnej do Pla
cu Trzech Krzyży, środkiem zachodniej i po
łudniowej jezdni Placu Trzech Krzyży do ul. 
Wiejskie;, środkiem ul. Wie;skiej do ul. Piusa XL 

32 Urząd Skarbowy w Warsuw1e obej
muje obszar 2!amknięty linią graniczną, biegnĄ
tĄ: środkietn ul. Belwederskiej (od ul. Klo,no· 
Wej) do ul. PiaseczYńsklej, środkiem ul. PiuQk 
~Jyńskiej d,o ul. Idzikowskiego, środkiem ul. 

I ld:r;ik~'wskie~o do ~l. Pły~wiań$kiei (próje~t. At. 
Pod Slkarp~), daleJ w kIerunku połudmowym 
środkiem dto,gi pro:wa·dzącej od wsi Potok do 
w,lIi Służew ~ do półno~nej graniQy cmentarza, 
Btąd w kierunku zachodnim, południowymi pO" 
hidniowo-wscho,dnim gtanicą cmentarza, a na
stępnie poł,udniowo-zachodnią, południową i po' 
łudniowo-w8cho.dn,ią granicą gruntów wsi Slu
żł'W do drogi prowadzącej do F ortu SłużeW 
i dalejśl'od'kiem tej drogi do gnnicy miasta; 
następnie granicą miasta Vi' ki"runku północno 
&.~hodnim i półnotnym do ul. Al. Zwirki i Wi-

gury, środkiem ul. Al. Zwirki i Wigury do ul. 
Stefana Batorego, środkiem ul. Stefa.na Batore
go do ul. At Niepodległości, środkiem ul. Al. 
Niepodległo,ści do ul. Rakowieckiej, środkiem 

' ul. Rakowieckiej do ul. Puław'skiei, środ'kiem ul. 
Puławskiej do Placu Unii Lubelskiej, środkiem 
południowej jezdni Pl. Unii Lubelskiej do ul. 
Klonowej, środkiem ul. Klonowej d'o ul. Belwe
derskiej. 

33 Urzą;d Skarlbowy w Warszawie obejmu
je obszar zamktl!ięty Hnią graniczną, biegnącą: 
środkieIJl rzeki Wisły (od mostu Kierbedzia) w 
dół rze'ki do północnej granicy mi~ta, stąd W 
kierunku wschodnim, a następnie południowo
ws"hodnim wzdłuż granicy miasta do torów ko~ 
lejowych (wylot ul. Czwartak6w), dalej w kie
runku zachodnim po~dni'ową stroną torów ko~ 

,lejowych ,do ul. Naczelnikowskiej, środkiem ul. 
Naczeln~kows'kiej do ul. Radzymiń~kiej, następ
nie w kierun'ku południowo-zachodnim północ
ną stroną torów kolejowych do ul. Wileńskie;, 
środkiem ul. Wileńskiej do ul. Targowe;, ~rod
kiem ul. Targowej do ul. Zygmuntowskiej, środ
kiem ul. Zygmuntowskiej do rz.eki Wisły. , 

34 Urząd Skarbowy w War'1Szawie obejmu
je obszar zamknięty linią granlcZlllą, biegnącą: 
środlkiem ul. Zamojskiego (od ul. Brukowej) do 
ul. Sk8ll'yszewskiej, środkiem ul. Skaryszewskiej 
do ul. Lubelskiej, ~rodkiem ul. Lubel'skiej do to
rów kolejowych, poł>udnio,wą stroną torów 'ko
lejowych w 'kierunku północno-wschodnim do 
granicy miasta, granicą miasta w 'kierunku po
łudni'owo-w.schodnim i południowo-zachodnim 
do rzeki Wisły, środkiem rzeki Wisły do wylo-
tu ul. Brukowej. ' ' .. 

35 Urząd Skarlbowy w Warszawie obejmu
je obszar zamknięty linią gra,niczną, biegnącą: 
środkiem ul. Karolkowej (od ul. Leszno) do ul. 
Dwonkiej, środkiem ul. Dworskiej do ul. Bry
'lowsikie;, środkiem ul. Brylowskiej poprzez to
ry kolejowe do ul. Tunelowei, środkiein ul. Tu-
nelowej, wzdłuż torów kolejowych w kierunku 
południowo-zachodnim do granicy miasta, za
ohodnią granicą miasta w kierunku północnym 
do wylotu ul. Obozowej, środkiem ul. Ob().zo~ , 
wej do ul. ,Wawuyuewskiej, środkiem ul. Wa
wuyszewskiej do ul. , Św. Stanisława, środkiem .. 
ul. ŚW. Stanisława do ul. Obozowej, środkiem 
ul. Obozowej do ul. Ożlirowskiej, środkiem ul. 
Ożarowskiei do ul. Płockiej, środkiem ul. Płoe- , 
kltd do ul. G6rttE!wskiejł~r()dkleń1 ul. Górt!zew
~kiej do ul. Leszno, środkl~m ul. Lestno do ul. 
Karolkowej. 

36 Urz"d Skarbowy w Warszawie oh,jmu
jeobs~ar żamknięty linią g~aniGzną, ,biegnącł\: 
połudnlow4 ,tron .. toru kolejowego (od ul. Wa
wrzYI21eWi&kiaJ) W kierunku północno-w&chod
film do rzeki Wisły, śro·dkiem rzeki Wisły w 
dół rzeki do półn'ocnej granicy miasta, wzdŁu:t 
granicy miasta w kierunku południowo-zachod
nim i nas,tę,pnie poł'udniowym do wylotu UiLObo· 
:iOWfilj" środkiem ul. OboZOWQj d'O toru kolejo
WQgo (do ul WliJwuyszewakiej), 




