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IJriennM Ustaw Nr 51

tern.; Rrez:y.dentCl.; RzeczYlP.ospolitej z dnia, 2' . (Dz:

li:

R. R. Nr: 8Y; poz. 549); uprawnioKa- jest'
pez. . Ochr,onfr Skarbowa:
§". 2; Rozporządzenie: niniejsze; wClhodzi'
w życie z , dniem' ogłoszenia .. Jednocześnie ' tran
§ 1. Do wylwnywania azynnośCi z· zakresu , moc. obowiązująaą rozp@rządzenie Mihislm:
Skarbu z' drria 23 lutego' 1939' r.; o ' wy.konaniu;
dochodzeń w sprawach o przestępstwa, okreś
lone wart. 21 ust. (l) dekrettr Prezydenta a-rt. 2:1~a usU (2) ; dekretu; Prezyclimta, Rz,e:ezy'"
Rzeczy;pospolitej z dhia 26 kwietnia 1936 r. p'o's pnlifej' z: diria 26: kwietnia 1986·. r. w sprawie
w sprawie ' obrotu pieruężneQ9 z zagranicą obrotu , pieniężnego: z zagranieąt oraz~ obrotu
środkami płatni
oraz obrotu zd2f.3nioznymi i kTajowymi środ zagranicznymi. i' krajowymi
,
kaJIIli płatniczymi (OZ. U : R. P. z 1938 r. Nr 86, azy;mL (Dz; (I; R. P. Nr' 1B / poz: 119):
poz. 584), zmienionego dekretem Prezydenta
Minister Skarbu:
Kr)Ustant» Dąbrowski
Rzeczypospolitej ' z dnia 2 września 1939 r.

września 1939 r. (Dv. U. R.
549), zarządzam, co następuje:

P. Nt:

8łj

16t.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 21' -czerwca
o

1~4'f

r.

okł'.eśłenitr władZ' ad'miniHłmwji;, skamowej~ upr.awłliony.alt

o

przestępstwa

da- op.zeemiclwa

W · sJlNłwacIn

skarbowe.
,

Na podstawie' art 1'61' p'rawa karnego •
a) ; dyrekcj~ ceł co do . przest ępstw' okr.eskarBowego' z dnia' 1'1' kwiethia 19"17 r. (Dz. U:
ślony,ch. w arL 47-57. i wart. 64 §~ 2:.
R. P. Nr 32, poz. 140) zarządzam, co następuje:
prawa karnego ska'r boweg,o.
b) izby skarbowe - co do pozostałycłi
§. 1. Władzami. I instancH, u'Pir.awniGIl)~mi
przestępstw.
do orzecznictwa. w s'Rrawach określonv.ch
wart. 159 § r prawa karnego skarbowegoo, są:
§, 3: RnZipDrząp,umie. niniejsz.e w.cłiodzi
a) urzędy celne uprawnione. o:s obn.ym, zaw ż:..y,cie z. dniem. ogłQswnia z. mDcą. obowią.
rządzeniem. N1inistra Skarliu co do z,uj~ą, od. dnia 1 maja 1947 r. co do §, L lit. b.
przest~pstw ok-reślbnych ' wart. 47-57
oraz co do § T lit. b, w części dotyczącej przei w ~rt. 64 § 2 prawa kamego skarbo- stępstw wymienionych wart. 131-147 prawa
wego,
-karnego skarbowego. .
b) urzędy skarbowe lub urzędy rewizyjJednocześnie tracą moc obowiązującą:
ne - co do przestępstw określonych
1) §§ 2 i 3 rozporzącfu:enia Ministrów Skarbu
wart. 131-,147 prawa karnego skari Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1937 r.bowego w zależności od tego, które
przepisy wykonawcze do prawa karnego
z tych urzędów według obOWiązują
skarbowego (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 398),
cych przepisów są powołane do usta2) rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16
lania ~bowiązań podatkowych w zakwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów
kresie podatków bezpośrednich j opła.celnvchdo orzekania w sprawach karnych
ty skarbowej.
skarbowych oraz o ustaleniu okręgów
c) urzędy akcyzowe - co do pozostałych
miejscowej właściwości tych urzędów
przestępstw.
(Dz, U. R. P. Nr 17, poz. 117).
§ 2. Władzami II inst<jncji, uprawnionymi
do orzecznictwa w sprawach określonych
Minister Skarbu:
wart. .160 prawa karnego skarbowego, są:
Konstant)} Dąbrowski
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dnia:. 24 Gze-rw.ea 19.4ł· r;

. wydane w por.ozumieniu z Minis,tremSkarbu w ' sp.rawie zwolńienia sp~ółdzielczYjCb \ przed.sięHiorst'W .budowlanycH: "Społeczne Ptzedsiflbiorstwo Budnwlane" i "Samopomoc Chłopska"
od niektórych warunków co dl'> zatiezI!ieazenja zobowiązań w zwjązku . z. Jlod~jJllowa'niem
.
się wyRonania 'robórna rzecz Skarbu Panstwa..
.

.

.

Na' ~dsta:wie' ~ 2' pkt' t rOZJlOfząP.zenia' l : dejmowaniem się.,. wykonania robót- na rzecz
Ra,d.'y. N1ihistró'w z. cIDia. 13, mar,ca, 19'47 r," O · za-,' ; Skał"bu , Państwa- (Dz'. R R<. P: Nr 31, poz; 133)bezpis<lzeniu: pPZ€z państwowe przedsiębior" zarządza się, co następuje:
stwa budowlane zobowiązań w 'związku z po,
§ 1. Rozciąqa się przepis § 1 rozporządze-

.

/
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nia' Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r.
o zabezpieczeniu przez państwowe przedsię
biorstwa budowlane zobowiązań w związku
z podejmowaniem . się wykonania robót na
rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. R. P. Nr , 31;
poz. 133) na spół<;lzielcze przedsiębiors1wa budowlane: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, Centrala Gospodarcza Sp'ółdzielni Budowlanych R. P., Spółdzielnia z odpowiedzialnościa udziałami w Warszawie" i ,.spółdziel~
nia Budowni<::twa Wiejskiego Samopomoc

Chłopska

z odpowiedzialnością
w Warszawie."

udziałami

2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
'cie z dniem ogłoszenia.

ży

Minister Odbudowy:
Michał

Kaczorowski

Minister Skarbu:

I.

Konstant~ Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI

z dnia 24 czerwca 1947 r.
o utworzeniu w Skierniewicach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Na podstawie art. 3 § 1 prawa o ustroju
powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r.
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarzą
dzam, co następuje:

sądów

§ 1. ' Tworzy się w Skie~iewicach Wy-

wością rzeczową, obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznania właściwe są sądy
okręgowe.

§

w

2.

życie

Zawiejscowy Sądu Okręgowego w Warszawie dla okręgów Sądów Grodzkich w Łowi
czu, Skierniewicach i 'Zyrardowie z właści-

Rozpol'ządzenie

z dniem

dział

Minister

niniełsze

wchodzi

1 sierpnia 1947 r.

Snrawiedliwości:

Henr~k Świątkowski

,.

Prenumerata wynosi dl~ władz, urzędów, instytucyj i zakładów państwowych 1000 zł rocznie, ' 300 zł kwar/
talnie, dla innych prenumeratorÓw 2000 zł rocznie, 600 zł kwartalnie.
Prenumeratę należy wpłacać z góry na konto Administracji Dziennika UlItaw R. P. w Warszawie,
ul. Leszno 53/55, P. K. O. Nr I -1999••
Ponadto zgłoszenia na prenumeratę przyjmują Biura Sprzedaży Dziennika Ustaw: w· Warsżawie,
,
Al. Wyzwolenia 30 i w Łodzi, uL Piotrkowska 89;
"
.
Reklamacje z powodu niedoręczenia należy zgłaszać we właśdwym Urzędzie Pocztowym niezwłocznie po
otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Reklamacje kierowane bezpośrednio do Administracji pozostaną bez odpowiedzi.
~Pojedyncze

numery

są

(

do nabycia w Riilrach

Sprzedaży

i kasach wszystkich Sądów Okr<.'goVl'Ych.

Tłoczono z polecenia Miitistra Sprawiedltwości w Drukarni Min. Sprawiedliwości w Warszawie. Al. Wyzwolenia 30

45.000

~ł

C.ena 72

zł.
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