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2. Upoważnienia do nakładania grzywien W drodze man-'
datu karnego wydają: .
.
l) funkcjEmariuszom
PolSkiego Komitetu ' Normalizacji
i Miar ...:.... Prezes tego Komitetu,
2) funkcjonariuszomokręgowy~h i obwodo:wych urzędów
miar - dyrektor okręgowego urzędu miar.
§ 2.

mandatu
ważności,

Foz. 357,' 358 ł 359

6fit '

Upoważnienie do nakładartia ~ grzywien .wdrodze

stawę prawną jego .wydania, . imię; nazwisko i stanowisko
służbowe upoważnlonegofunkcjónariusza, numer legitymacji
służbowej, . określenie wykroczeń, za któIe funkcjonariusz

'

upoważniony jest do qakładania . grzywfen VI d,rodze mandatu
karnego, oraz obszaru, na którym \.Ipowaznieriie jest ważne.
Upowainienie powinno być podpisane przeż osobę wydającą
. oraz opatrzone pieczęcią.
'
..

§ 3.

~arnego

powirino zawierać datę wydania i okres
oznaczenie ,organu wydając~go upoważnienie, pod-

Rozporządzepie

wchodzi w

życie ,

z dniem

Minister~ Spraw -' Wewnętrznych:

ogłoszenia.

W. Ociepka ,

I
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. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLrWOSCI
z dnia 28 listopada 1972 r.

,.
w sprawie powiefzenia .Państwowemu Biuru Notarialnemu ~ Oleoku prowadzenia ·k~iąg wieczystych.
';

,.

§ 2.. Traci moc §t pkt 6 lit. c) rozporządzenia Mjnistra
z dnia 24 grudn'ia .1964 r. w sprawię ok!:eś
lenia państwowych biur notarialnych, ' przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (E>z. U. z 1965 r. Nr' l, poz. 3) w
części dotyczącej powiatów oleckiego i, gołdapskiego.
. § 3. Rozporządzenie wchod~i w życie z dniem l stycznia
t973 r.
Minister Sprawiedliwości: W. Berutowicz

\ - Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy ' i ' - dnia 16 listopada
t964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym pro'radzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. ' Nr 41, poz. 278) zarządza
się, co następuje:

Sprawiedliwości

§ 1. Powierza - Się PaJlstwowemu Biuru Notari~ltlemu w .
Olecku prowadzenie ksiąg . wieczystych dla powiatów oleckiego i gołdapskiego.
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z dnia 4-grudnia 1972 r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niek~órych
.'
.
- przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
-

Na podstawie art. 6' ust. l · iart. 18 ust. 1 dekretu z dnia
1-6 maja ' 1946 r. o postępowaniu podatkowym ,(Dz. U. z 1963 r.
Nr lI, poz. 60) zarządza się, co na'stępuje:
~
§ L W rozporządzeniu · Ministra Finansów z dnia 2 marc.a 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu ó postępowaniu podatkowym (Dz: U. z' 1963
Nr 12,
poz. 67, z 1968 r. Nr 46,poz. . 337 i z 1971 r. Nr 34, poz. 301)
wprowadza się następujące zmiany:
' •
1) w§ 3:
I
a) w ust. l skreślą się wyrazy "i,osiedli",
bl w ust. 2 skreśla się wyrazy "rady narodowej osiedla";
2). w § 4 skreśla się wyrazy "i osiedli";
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
.
,,§6. 1. Organy finansowe prezydiów powiatowych rad
naro'dowych są właściwe rzeczowo '!N postępowaniu wymiarowym w sprawach.:
1). podatków obrotowego i dochodowego,pobieranych
na zasadach obOWIązujących gospooarkę nie uspo. łec~nioną ora~ organizacje polityczne, społeczne ~i zawodowe,
2) podatku od nabycia praw majątkowych i · opłaty
skarbowej,
3) podatku od wynagrodzeń, .
4) podatku .wyrównawczego,
5) podatku od funduszu płac,
,6) opłaty administracyjpej . za czynności urzęddwe 'nie
' objęte przepisami o opłacie skarbowej.
.
2. . Organy finansowe preiYdió~ rad narodowych '
miaststilnowiącycb powiilty, a nie podzielonych na dżiel
'nice, oraz _prezydiów dzielnicowych rad narodowycb w
miastach wyłączonych z wOjewództw fsą właściwe rzeczowo . W postępowaniu . wymiarowym' w sprawach:

r.

'.

J

,

.

I

t) podatków obrotowego j dochodowego, pobieranych
. na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznióną' oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,
2) podatku od wynagrodzeń,
3) podatku wyrównawczego,
4) podatku gruntowego i opłaty leśnej ;
,5) podatków od nieruchomości i od lokilli,
6) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych,
7) podatku od posi'adania psów,
8) funduszu miasta (dzielniCY),
9) opłaty od środków transportowych,
tO) opłaty targowej,
- 11) opłaty uzdrowiskowej, ..
12) 'opłaty administracy jnei za czynności urzędowe nie
objęte przepisami o opiacie skarbowej,
13) opłatysk ctrbowej z tytułu wykonywania rze.m.iosła
napódstawie, potwierdzenia zgłoszenia wykonywa~
nia rzemio~ła;
14) podatku od funduszu, płac.
3. Organy 'finansowe ' prezydiów. rad narodowych
miast stanowiących powiaty, a . podzielonych na dzieJ nice,
są właściwe rzeczowo w postępowaniu .wymiarowym w
sprawach:
.
1) ' podatków obrotowego i , dochOdowego, pobieranych
na zasadach Qbowiązującyc~ < gbspbdarkę " nie usp<t
łecznioną oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,
'. 2} podatku od . wynagrodzeń,
, 3) podatku wyrównawczego,
~ 4) podatku odfundusz~ płac,

/'

.(

/
"
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5) opłaty administracyj;ej za czynności urzędowe ' nie
17) podatku od wynagrodzeń od przychodów z wyna.jIńu
objęte przepisami o opłacie ' skarbowej.
pokoi gościnnych. ,
.
7. Jeżeli w u s tępach poprzedzających~ ' jest . mowa
4. Organy finansowe ; prezydiów rad narodowych
o naczelniku gminy, · należy prz~z to roztimieć również
miast stanow i ących powiaty oraz wyznaczone przez prenacżelnika miasta i gminy, o ile w mieście i gminie dzia- ,
zydia' rad narodowych miast wyłą.czonych z województw
ła wspólna rada narodowa.
organy finansowe prezydiów dZIelnicowych rad narodo- '
.
8. Organy wymienione w ust. , 1-6 właściwe są r~ewych są właściwe rzec'zowp w postępowaniu wymiaro- _
czowo rówwnież w postępowaniu o9woławczym w zakrewym w sprawach podatku od nabycia prawmajątko
sie i w graniCach określonych w ; § 47.
.
wych i opłaty skarbowej . . W m.st. Warszawie wspra9. W p os t ę pow a niu odwoławczym do załatWIania
'wach tych właściwy jest jako organ pierwszej instancji '
odwołań wnoszonych przez osoby fizyczne w sprawach
Wydział Finansowy do Spraw Podatków Majątkowych
podatków obrotowego i dochodowego, gdy przynajmniej
i Opłaty Skarbowej.
jedno ze żródeł przychodu podatnika pod lega opodatko~
5. Organy, finansowe prezydiów dzielnicowych rad
waniu
podatkiem obrotowym lub gdy dochód został. usta- ·
.narodowych w miastach stanowiących powiaty, prezylony na podstawie art. 131, rzeczowo właściwe . są , komi
diów rad riarodowych miast nie stanowiących powiatów
sje odwoławcze przy organach finansowych prezydiów
są właściwe rzeczowo .w postępowaniu w'ymiarowym w
wojewódzki <ćh ' rad narodowych (rad narodowych miast
spra,wach:
.
wyłączonych z woJewództw). a do załatwiania od~<>tań
1) . podatku gruntowego i opłaty leśnej,
w sprawach opłaty melioracyjnej, opłaty za urządzenia
2) podatków od nieruchomoś,ci i od lokali,
wodne i należności Państwowego FunduSzu ZIemiwłaś
3) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkociwe są rzeczowo wydżiały rolnictwa i leśnictwa rad . na' wych,
.
rodowych. W postępowaniu odwoławczym we wszystkich '
4) podatku od posiadania psów;
innych wypadkach rzeczowo właściwe są organy finan5) podatku . obrot'owego ' od imprez widowiskowo-rozsowe prezydiów rad narodowych wyższego stopnia."; .
rywkowych,
.'
4) Po § 11 dodaje się nowy § l1aw brzmieniu:
6) fundusz~ gminnego miasta (dzielnicy),
,,§ l1a, Właściwość miejscową w spraw~ch podatku od 7) opłaty od środków transportowych,
wynagrodzeń ż tytułu wynajmu pokoi gościnnych określa
8) opłaty targowej,
się według miejsca położenia budynków, w których po9) . opIaty llzdrowiskowej,
\
koje są wynajmowane.";
10) opiaty administracyjnej za czynności urzędowe nie
5) § 35 otrzymuje. brzmienie:
objęte przepisami o oplącie skarbowej :
,,§ 35. , 1. Inkasent podatku od lokali obowiązany jest
11) opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła
prowadzić dla każdej nieruchomości według przepisanego
na podstawie potwier dzenia zgłoszenia wykonywania
wzoru kwitariusz i karŁy ' kontowe dla poszczególnych
rzemiosła,
.
podatników.
_
12) podatku od wynagrodzeń od przychodów z wynajmu.
2. Jeż~li inkasent podatku od lokali jest jedynym"
pok.oi . gościnnych.
podatnikiem tego podatku w nieruchomości, nie ma on
6. Naczelnik gminy jest właściwy ·rzeczowo · w poobowiązku prowadzenia urządzeń, o których mowa w .
stępowani'u wymiarowym w sPrawach :
ust 1.
l) podatku gruntowego rppłaty leśnej,
. 3. Zwalnia - się inkasentów będących jednostkami
2) podatku od nieruchomości,
gospodarki uSp9łecznionej . od obowiązku prowadzenia
3) podatku od lokali ' w mieście, jeżeli na terenie miakwitariusza i kaitkontowych pod warunkiem, że jed- ,
sta i gminy działa wspólna rada narodowa,
nostki te ' obejmą swymi urządzeniami księgowymi
.4) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkonależności z tytułu podatku od lokali w sposób, który
wych w mieście, jeżeli na terenie . miasta i gminy
umoźliwi organom finansowym prżeprowadzanie ~ależr~
dzićlła wspólna rada narodowa,
tej kontroli poboru tego podatku oraz dokonywanieroz5) podatku od posiadania psów,
rachunkil tak z poszczególnymi podatnikami, jak i z orga6) podatku obrotowego od ' imprez widowiskowo-roznem finansowym.";
rywkowych,
'
6) w § 44 w ust. 8 skreśla się wyrazy "i osiedlach"" a wy~
7) furiduszugminnego,
razy "biura ' grpmadzkich rad narodowych" zastępuje się
8) . naleiności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu
- wyrazami "naczelnicy gmin";
..
czynszów dzierżawnych wyn,ikających z umów za7) w § 47: .
wartych przez rolnikó* z naczelnikami gmin,
a) w .ust. 1 skreśla się ,pkt 3
4, a pkt 2 otrzymuje
9) opłaty elektryfikacyjnej,
,brzmienie:
.
10) opłaty' melioracyjnej,
,,2) 20.000 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji w zakre11) Opłaty za urządzenia wodne,
" sie zobowiązań podmiotów gospodarki nie uspołecz
12) opłaty targowej,
nioueJ 1 ludności oraz w zakresie nie wymienionych
13) opłaty uZdrowisko'Vej,
w pkt 1 zobowiązań podmiotów gospodarki uspołecz,,-..
14) opłaty od środków transportowych,
nionej",
15) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie
b) w \1st. 2 wyrazy "pkt 2-4" zastęp~ je się wyrażami
objęte przepisami o opłacie skarbowej,
'
.
"pkt 2".
16) opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła
§. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie , z dniem. 1 styczna podstawie potwierdzenia ,Zgłoszenia wykonywania 1973 r.
Minister ~inansów: S, JędrychowskI
nia rzemiosła,

!-

I
Tłoczono z polecenia Prezesa - Rady' Ministrów
w Zakladach Graficznyc;h "Tamka", Zakład nr 1, War~żawa, ul. Tamka ·3.

Zam. 2454

· Cena 4,80 zł

