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się w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicz
nej i Skarbu, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
2 dnia 28 października 1947 r. o statystyce ruchu natural
nego ludności (Dz. U. R.. P. Nr 68, poz. 422) skreśla 

się § 7. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r. 

Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów: H. Minc 

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolsld 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2EGLUGI 

z dnia 19 stycznia 1950 r. 

2mieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich 
i międzynarodowych świadectwach wolnej burty. 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpie
czeństwie statków morskich (Dz. U. R. P. z 1938 r. 
Nr 46, poz. 376) oraz art. 2 ustawy z dnia 17 marca 
1933 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej kon
wen:cji o liniach ładunkowych, podpisanej VI Londynie 
dnia 5 lipca 1930 r., wraz z protokołem końcowym, 

załącznikami I, II, III, IV oraz aktem końcowym mię
dzynarodowej konferencji o liniach ładunkowych 

z 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 205) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Prze-
. mysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej 

(nadwodnej) burcie statków morskich i międzynaro

dowych świadectwach wolnej burty (Dz. U. R. P. Nr 95, 
poz. 739) zmienia się wyrazy "Urząd Morski -- inicja
ły P.H." na "Urząd Morski -- inicjały M. Ż.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 
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ROZPORZĄDZENIE lUINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCJ 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o utworzeniu Wydziału dla llieletllich przy Sądzie Okręgowym we Włodawku. 

Na podstawie art. 4 prawa o ustroju sądów pow

szechnych w brzmieniu ustalonym wart. l ustawy 

Z dnia 27 kwietnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 

237) zarządza się, co następuje: 

§ 1· Tworzy się Wydział dla nieletnich (sąd dla: 
nieletnich) w Sądzie Okręgowym we Włocławku. 

§ 2· Rozporządzenie wchodzi w źycie 7. dniem 
15 lutego 1950 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

tlmieniające rozporzadzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatJwwydi. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 oraz art. 35 ust. 3 dekretu 
_ z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych 

(Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 173, z 1948 r. Nr 36, 

poz. 248 i Nr 52, poz. 413 oraz z 1949 r. Nr 53, poz. 419) 
zarz;Jdrza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 27 



Dziennik Ustaw Nr 4 

czerwca 1949 r. w sprawie wykonani.a art. 23, 26 i 35 de
kretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 42, 
poz. 321) wprowadza się następujące zmiany: 
l) w § 2 ust. 1 początkowe zdanie otrzymuje brzmienie: 

"Do odraczania i rozkładania na raty należności 
Skarbu Pańsh,va z tytułu zobowiązań podatkowych, z wy
jątkiem ncleżności określonych w ust. 2 i.3, uprawnione 
są:"; 

2) w § 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzm;eniu: 
"3. Do odraczania i rozkładania na raty należności 

z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wOjen
nego wymierzonego na podstawie przepisów Działu II 
dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym po
datku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. z 1945 r. 
Nr 13, poz. 72 i z 1949 r. Nr 45, poz. 333) uprawnione są: 

a) izby skarbowe - do kwoty 8.000.000 zł na okres 
czasu do 3 lat, 

b) urzędy skarbowe - do kwoty 2.000.000 zł na okres 
czasu do 18 miesięcy"; 

39 Poz. 35, sa i 37 

3) w § 3 ust. 1 początkowe zdanie otrzymuje brz~ienie: 

"Do umarzania należności Skarbu Pallstwa z tytułu 
zo'Jowiązań podatkowych z wj'j ątkiem no.leźności głów
nej z tytułu zali'czek i należności \vymienionych VI ust. 3 
uprawnione są:"; 

4) w § 3 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Do umarzania należności z tytuiu zryczałtowa
nego podatku obrotowego obliczan ego i pobierane;o przez 
urzędy celne zgodnie z art. 17 ust. 1 dekretu z 25 paź
dziernika 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 413) uprawnione są: 

a) dyrekcje ceł - do kwoty 50.°90 zł, 

b) urzędy celne - do kwoty 10.000 zł". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 1949 r. 

Minister Skarbu: K DqbrowsJ.ri 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SIiARBU 

z. r'nia 4 lutego 1950 r. 

w sprawie zwolnienia nahycia niektórych praw majątkowych cd pcdatku od n nbycia pn~w l1!13jątkowydl oraz 
zwolnienia niektórych pism od opłatyskm:bowej. 

Na podstawie art. 23 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r . 
o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. R. P. 
z 1949 r. Nr 53, poz. 418) oraz art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 
3 lutego 1947 r. o opła.cie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. 
Nr 53, poz. 419) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nabycia praw ma
jątkowych nabycie praw majątkowych na podstawie de
kretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazy
waniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodo
wych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197 
i Nr 55, poz. 438). 

2. Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
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l) pi sma związane z nabyciem praw majątkowych, 
o których mowa w ust. l; 

2) zgłoszenia za. mierzonego wyr~bu drzew i drzewosta
nów, pr zewidziane wart. 11 dekretu z dnia 26 kwiet
nia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowIących włas
nośc i Pańshva (Dz. U. R. P. Nt 2·1, poz. 16:5) oraz de
cyzje uprawniające do wyrębu. 

§ 2. Rozporządzenie v"chCldzi w życie z dniem oglosze
nia z mocą obov.Tiązującą co do przepi s6w § l ust. 1 i ust. 2 
pkt 1 - od dnia 4 maja 1949 r ., a Co do przepisu § l ust. 2 
pkt 2 - od dnia 10 stycznia 1949 f. 

Minister Skarbu : K. Dqbrowski 

ROZPORZĄDZENIE MIN.lSTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 6 lutego 1950 r. 

'W sprawie umarzan ia należnOści z tytułu zobowiązań pcdatkowych, przypadających na rzecz związków samo
rządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 35 ust. 3 dekretu z dnia 16 maja 
1946 r . o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. 
z 1946 r. Nr 27, poz. 173, z 1948 r. Nr 36, poz. 248 
i Nr 52, poz. 413 oraz z 1949 r. Nr 53, poz. 419) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Do umarzania w całości lub w części należności 
z tytułu p odatków komunalnych, opłat administracyj
nych i specjalnych dopłat, z wyjątkiem zaliczek na po
datki, i podatku od kopalń, są uprawnione, jako władze 
wymiarowe, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych 
lub zasługujących na szczególne uwzgl~dnienie; 

a) zarządy gminne - do kwoty 5.000.- zł 

b) zarządy miejskie w miastach nie 
wydzielonych do kwoty 10.000.- " 

c) zarządy miejskie w miastach wy-
dzielonych - do kwoty 20.000.- " 

d) zarządy miej F:kie w m . st. Warsza-
wie i w m . Łodzi - do kwoty 30.1)00.- r. 

§ 2. Do umarzania należności, których wysokość 
p rzekracza kwoty wymien,ione w § 1, uprawnione sl1: 


