
Dzjennilt Ustaw Nr 19 

,,§ 61. Właściwą władzą podatkową pierwszej 
instancji w sprawach podatku od wynagf'odzeń 

potrącanego od wynagrodzeń wypłacanych: 

1) przez władze, urzędy i instytucje państwowe 

. (administracja) oraz sądownictwo jako płatni-

ków jest: 
a) dla płatników w kraju - władza ' .podatko

wa pierwszej instancji według siedziby płat
nika asygnującego wynagrodzenie, 

• . b) dla placówek ' dyplomatycznych, konsularnych 
, . '.~ misji polskich za granicą - władza po'dat-

kowa pierwszej instancji w Warszawie wła
ściwa .dla siedziby Ministerstwa Spraw Za
granicznych 

- bez względu na to, w jakich władzach finanso
wych kreuyty i rachunki zostały otwarte, 

Poz; 162~ 163 1- 164; 

2) przez płatników wymienionych w § '7 ust. 4 
pkt 2) - 5), jak również będących spółdzielniami 
nie wymienionymi w wykazie określonym 
w § 7 ust. 4 pkt 5), posiadających na obszarze 
różnych władz podatkowych pierwszej instancji 
zakłady nie sporządzaj ące samodzielnych bilan
sów, a asygnujących wynagrodzenia - jest wła
dza podatkowa pierwszej instancji właściwa 
według siedziby płatnika asygnującego wyna
grodzenie." . 

§: 2. Rozporządzenie mmejsze wchodzi w zyde 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą codo § l 
pkt 1) od' dnia 1 maja 1950 r ;, co do § l pkt 2) od dnia. 
24 września 1949' r~ i co db § r pkt 3) od dnia. r sty,cz-
nia· 1950' r. -

Minister Finansów: K. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNI<;ZĄCEGO PAŃSTWOWEJ' KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia· 2"0 kwietnia 1950· l!. 

\\1. sprawie rozpoczęcia działalneści pr.zez' OIuęg9we Komisje- ATbifraźowe w Warszaw,ie-, ą:arowjcach i kodzł. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierp
n~a 1949 r : o państwowym arbitrażu- gospodarczym (Dz. 
U. R. P . Nr 46, poz. 340) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 maja 1950 r . rozpoczynają swą dzia
.' łalność okręgowe komisje arbitrażowe: 

1. w Warszawie - dla obszaru województwa war
f>zawskiego i m. st. Warszawy, 

2. w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego 
i m. Łodzi, 

i 3. w Katowicach - dla obszaru województwa ślą
skieg~, 

§ 2. Okręgowe. komisj~ arbitrażowe wymienione: 
w §' 1 rozpoznawać' będą' w pierwszej instancji spory, 
należące do właściw{)ści państwowych komisji arbitra
żowych, jeżeli siedziba strony pozwanej lub miejsce wy
konania umowy znajduje ' się na obszarze komisji okre
ślonym w § l, z wyjątkiem spraw, w których stroną 
jest władza naczelna lub urząd centralny. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 maja 1950 r. 
Przewodniczący Państwowej KomiSji Planowania Gos

po.darczego: w z. lJ; S'"-zyr.' 

164 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

ze dhia: 2fr kwietnia, 195-0:' r. 

o zniesieniu SądU: Grodzkiegll' w, Łobżenicy,. 

Na p'odStawie art. 4: ustawy z' dhia 27 kwietnia 
1949 r . o zmianie. prawa o. ustroj,u sądów powszechny,ch, 
(Dz. U. R. P. Nr 32, po~ 237) zarządza się, conastępuj,e: 

§ 1. Znosi się Sąd Grodzki w Łobżenicy i na
leżą.ce. do okręgu. tego. Sądu: 

a): gromad~: CzaJ:mun, .Jel'Jiorki. Zabar.fowskią. fza"· 
bela, Kazmierzewo, Orle, Raj'gród i Witosław 

z miny Mrpcza powiatu wyrzyskiego włącza si~ 
do okręgu Sądu Grodzkiego w Nakle; 

b) gminę miejską i wiejską Łobżenica, gromady: 
Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Kijaszkowoi Młot .. 

KOwo, Rudna, 'Stare r Tlukomy z gminy Wyso
ka; . gromady: Dębionek.], Radzic:z; z . gminy Sadki 
ora~, gromady: . Falmierow:o; Gromadno; Koście~ 
rzyn Wielki i Młotkówko z gminy Wyrzysk p&
wiatu wyrzy,skiego włącza się do okręgu Sądu 
Gr.od:z;kiego, w Wyrzysk;u. 

§ . Z. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 czerwca 1950 r. 

Minister S~rawiedliwośd: w z. T. Rek 


