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'ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z Unia 11 września J956 r. 

w sprawi.e zmiany granic miasta -Szprotawy w powiecie szprotawsIdm, województwie zielonogÓtśkim. 

a podstawie art. 5 ,mi.. 1 (ustawy :z 'dnia 41u1tego Hl50 I. 

mywaniu zmian polilziału administracyjnege Państwa 

. Nr 6, JHil!Z.. 48) :aarz'qdz,a -się, 00 flas-tępuje: 

1. 1. Z miasta Szprotawy w powiecie szpTotawskim, 
edz.tw1e .ziel0DOgiM-sktm wy.łąC'lil .się ·obsz.ar rasów I;>ań

.stW0 yob <O 'pewierzcnni ok0ł0 2123,48 Jaa j włącilra -się 'go ,do 
gram cljy ·Mał0mioe w t;YIE!że .powiecie d wojew6d'lt;wie. 

N6JWia -gra,nica mii1l~a SZjilT<'l:ta<\'V'Y i gromady Małomioe 
biegn e od rozwid:lenia dy.óg ,leśnych ;Pla:y ;g,r.anii:cy wsi N:ow.a 

Kopenria i miasta Szprotawy pra'~ą st.'foną .wogi w kieru:aku 
południowym do przepustu rowu odpływowego, a 'dalej w 
k·terurukl1 -półn.ocn.o-zaohodnim -środkJ'em tIOWU odpływoW\€go 

do punk tu zetknięcia się z grank'il miastu. 

§ 2. R0zpor.z'ildzenie wchodzi w .życi-e z dniem l slycznia 
19Sit r " 

Prezes Rady Ministrów': J. rc'y-ranld'ewkz 
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ROl;PQRlf\GZ,ENłE .PREZESA RA:DY MINISTRów 

z dn'ia '1 1 września 1956 .r. 

w sprawie zmiany '.!P'iłIltc ,miasta Lęb&rk;a w powicde lęborskim, wojewoo:dwie g~il.sJ..-m. 

V
a podstawie art. S ust, l ustawy z dnia 4 lu:tegol~50 r. 

o do' onywan. iu zmian ,podziału adm'inistracy.jnego Państwa 
(Dz. . Nr 6, poz. 48) zarząuza się, co następuje: 

l . Z miasta . Lęborka w powiecie 'lęlilorsk-im, wójewódz
iwie 9dańskim wy,łącza si<ę 'paT.cele au :kat.: ,J - <8, li 18, 

20 - 23" 24/2, .25/J , 26/9" 26/10, .28/Hl j 29i1'9 i włącza się je 
do gromady Rozłazmo w .tymze 'powl eci-e i województwie. 

§ 2. R02óp.onąilienie wchodzi w JŻyde z ruuem l :stycznia 
1957 r. 

PreresRad'Y :MiItistl1ów: J. Cymnl\iewJa 

'),80 

ROZPORZĄDZENlE MINISTRA HNANSÓW 

z dnia 29 sierpnia 1956 r. 
w prawie poboru wfoi'mie ryczałtu podatków obrotowego i dochodQwego 'od 'osób wy,konujqc;ych wolne .zajęcia zawodowe 

w .zakresie służby zd1'o ·~ia. 

a podstawie art. 11- ·i nIt. 12 ust. 3 dekretu z dnia '26 paż- organu finansowego złożą' wniosek według 'przepisaH'ego ,,::z'O-
dzie nika 19$0 r. o ~obowiątmniaeh podatkowych (Dz. U. Nr ·49, ru w tenninie do dnia 3'ł 'stycznia 'każd'ego Toku, a podatIl1cy, 
p oz . .452) OHIZ ,art 3, art. 17 u st 3 i art. 102 u·st.2 ·dekretu z którzy rozpoczną ·wykonywani'e świ·a.dczeil poenegajijcych 
dni 116 maJa 1946 r. o postępowaniu pudatkowym (Dz. U. , zryczałtowanemu podatkowi w ciągu roku - w term'ini:e (hvu-
' z 19 O r. Nr 56, poz. 506 i z 1953 r. Nr 9, poz. 27) zarządza się, tygoduiowymod dnia rozpoczęcia wykonYWlll'l:ia -świzrdczen. 
co ·astępuje: 2. W razie niezłożenia wniosku w terminie określonym 

§ 1. Podatki obrotowy i dochodowy pobiera się w for- w ust. 1 istnieje obow,iązek opłacania podatku obrotowe'go 'i 
roie ryczałtu od następujących osób wykonujących wolne za- podatku dochodowego na 'ZasadaCh ogólnych, a co do :pro,,:a-
jęci zawodowe: lekarzy, leka rzy weterynarii, lekarzy ctenty- dzenia ksiąg 'podatkowych stosuje się pflepisy o tych leSIę-
stó ,'Uprawnionych techników dentystycznych, techni'ków gach. 
den ystycznych, felczerów, położnych i pielęgniarek" jeżeli 3. Podatnicy, o kt.6rych mowa w llS.t. 1., opłacają podate'k 
oso' y te: f ' y zryczałtoW<llLl'Y w wysokości ustalonej przez organ · mansow 

1) ą równocześnie zatrudnione w organach administracji na ,cały rok podatkowy w kwotach miesięcznyc9- przy 'uwzględ-
państwowej, instytucjach, zakładach państwowych, jed- nieniu d'OcłłOdów ze ·1IJszystkich :pos.iadanych źródeł przycho-
nostkach gospodarki uspołeczn i onej oraz VI instytucjach dów bez wymieniania w decy.2óji ,obrotów i dochodów. 
i organizacjach społecznych w 'pełnym v,rymiarze :godzin,§ 4. \V p;rzypadk'lifezpoczęcia wyJooIływa:LLia .świadczeń 
przewidzianym w obowIązujących przepisach dla tego ro- po.dIBgaj.ących zryczaltow<dnemu podatkowi w dą')Ju .roku ob o-
dzaju praco,mików,lub 'są na mocy tych przepisów 'od wJią:zek zapłacenia pełr:l'ej ustalonej kwG.ty .:zryczałtowanego 
tegoobowiąz,ku zwt:llni0~>e; podatku powstaje poczynając od miesiąca., w którym [.Qzpoczę-

2} ie wykonują 'poza wolnymi zajęciami zawodowymi świad- to wykonywanie Świadc.zeń. 
czeń podlegających podatkowi obrotowemu; zastrzeżen i e § 5. Organ finansowy może l:la 'W!nios~k p'odatnika zmie-
to dotyczy róvmież członków iCh rodziny, których docho- n ić kwotę u-staloneg:o podatkuzryczaitowiIIll'ego w pTzyp'adku 
dy z mocy przepisów o poda tka dochodowym podlegają s'twierdzenia szcilegóq.nytCh 'O'kolic~'1Ości, w 'V.rymi:ku "kluryoh na-
łącznemu opodatkowaniu z dochodem tych osób. sl'ilpHa w 'CłągU :roku , zniżka luib lII;iewspółmieroy wzrns't cb~ 
~ 2. Na' osobach oplacającycnzryczałtowany ·p'oct.aiek w Mw w s'1;osnn:}\."U do uSlaq·oneg"() ry.czciłtu lub grlyza'Ćłro:di'::ą i:n:ne 

my l n iniejszego rozporządzenia ciąży obowiązek uzyskania uzasadnione przyCllyny. Decyzj-a zTI1,jeniaj.ąoo -wYsnK'@śćrTczał-
kar y rejestracyjnej. 't u powinna zawi'Crat datę, 'Od 'iktór·ej 7JIllii:a'na lrrastępu~e, 

§ 3. 1. Podatnicy objęci przepisami niniejszego rozporzą- '§ '6. 1. OU u'ecyzj·i 'l'1staiają-cej wy~k'0Ś'Ćz'rYcz-ałtowanego 
dzenia opłacają podatek zryczałtowany, jeżeli bez wezwania podatku ('§ '3 'usl. '3) 'przysługuj'e po'd:a'tniikowi w terminie dwu-


