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32.5 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADl\'IINISTRACJJ PUBLICZNEJ 

z dnia 25 sierpnia 1948 r. 

() zmianie granic gmin wiejskich Węgles~yn i Złntniki w powiecie jędr2:ejows!dm województwie 
kieleckim. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz 
rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. 
U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Węgleszyn w powie
cie jędrzejowskim województwie kieleckim wy
łącza się gromadę Żarczyce Duże i przyłącza się 

ją do gminy Złotniki w tymże powiecie woje-
wództwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 1949 r. 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawskl 

326 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINI:3TRAC.TI PUBLICZNEJ 

z dnia 25 sierpnia 1948 r. 

o zmianie granic gminy wiejskiej Gołańcz i mia sta Gołaitcz w powiecie wągrowieckim wojewódz. 
twie poznańskim. 

'. 
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Pre

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz admini
stracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 
555) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Gołańcz w powiecie 
wągrowieckim, województwie poznańskim wyłącza 

I 
się gromadę Smolary i włącza się ją do miasta 
Gołańcz w . tymże powiecie i województwie. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-

l
i cie z dniem 1 stycznia 1949 r. -

Minister Administracji Publicznej: 
I Edward Osńbka-Morawski 

327 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 31 sierpnia 1948 r. 

o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Słupcy i Wrześni. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listo
pada 1944 r. o upoważnieniu do. tworzenia sądów . 

oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przeno
szenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. 
U. R. P. Nr 11, poz. 58) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Gminę miejską Pyzdry, należącą do po-

wiatu wrzesińs~iego, wyłącza się z okręgu Sądu 
Grodzkiego w Slupcy i włącza się tę gminę do 
okręgu Sądu Grodzkiego we Wrześni. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1948 r. , 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Swiqtkowski 

328 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH 

z dnia 3 września 1948 r. 

o obowiązku podatników podatku gruntowego składania zeznań o przychodach osiągniętych 
z działów specjalnych gospodarstw rolnych. 

Na podstawie art. 59 i 170 dekretu z dnia 
16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. 
U. R. P . Nr 27, poz. 174) zarządza się, co nastę
puje : 

§ 1. Podatnicy podatku gruntowego, którzy 
prowĘldzą w gospodarstwach rolnych działy spec-

• 

jalne, przekraczające - rozmiary normalnie przy
jęte w gospodarstwie rojnym (art. 7 ust. 8 i 9 
dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach ko
munalnych - Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 
198 i z 1948 r. Nr 21, poz. 142), obowiązani są 

składać zeznania podatkowe według przepisane-
I go wzoru o przychodach osiągniętych w ubieg • 

• 




