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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 25 stycznia 1975 r. 

uchylające rozporządzenIe w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty ąkarbowej za ksiązeczki walutowe. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. 
Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 

§ l. Uchyla się rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasen
tów opłaty skarbowej za książeczki walutowe (Dz. U. 

13 

Nr 7, poz. 53), z tym że kwoty zainkasowanej opłaty skar
bowej w miesiącu styczniu 1975 r. inkasenci przekazują 

na właściwy rachunek zgodnie z· § l ust. 4 tego rozporzą

dzenia. 

§ 2. Rozporząd zenie wchodzi w życie z dniem oglo-
szenia. 

Minister Finansów: H. Kisiel 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 24 stycznia 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urz::;dów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia 
dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. 

Na podstawie art. 129 pkt l ustawy karnej skarbowej 
z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260) za
rządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego 
z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów 

celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia docho
dzenia w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. Nr 13, 
!poz. 96) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ l. Do orzekania w I instancji w sprawach o prze
stępstwa i wykroczenia skarbowe określone w 
art. 52, 54 § 2-4, art. 55-57, 74 § 1, 3 i 4, art. 75 
,§ 1, 3 i 4, art. 76 § 1 i 3, art. 77 § l i 3 oraz 
wart. 78-81 ustawy karnej skarbowej z dnia 
26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260) 
wyznacza się urzędy celne w Chałupkach (po
wiat Racibórz). Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Kra
kowie, Kuźnicy (powiat sokólski). Łodzi, Nowym 
Targu, Poznaniu, Przemyślu, Rzep inie, Szczeci
nie, Terespolu, Wrocławiu, Zebrzydowic ach, 
Zgorzelcu, Pocztowy w Warszawie i ,{Jort Lot
niczy w Warszawie.", 

2) w §. 2: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) Urząd Celny w Krakowie - m. Kraków oraz 
obszar województw kieleckiego i krakowskie
go oprócz m. Nowy Sącz i m. :?:akopane oraz 
powiatów limanowskiego, nowosądeckiego i no
wotarskiego;", 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"S) Urząd Celny w Nowym Targu - m. Nowy Sącz 

l m. Zakopane oraz powiaty limanowski, nowo
sądecki i nowotarski z obszaru województwa 
krakowskiego;", 

c) w pkt 12 wyrazy "Szczecin-Port" zastępuje się wy
razami "w Szczecinie", 

d) w pkt 13 skreśla się wyrazy "nad Bugiem", 

e) w pkt 14 wyrazy "Warszawa-Poczta" zastępuje się 

wyrazami "Pocztowy w Warszawie", 

f) w pkt 15 wyrazy "Warszawa Port Lotniczy" z astę 

puje się wyrazami "Port Lotniczy w Warszawie", 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Do dochodzenia w sprawach o przes tępstwa 

i wyk.roczenia skarbowe określone w § l wy
znacza się urzędy celne w Bydgoszczy, Chałllp
kach (powiat raciborski), Cieszynie , Gdańsku, 

Gdyni, Pocztowy w Gdyni, Głuchołaza.ch , Kato
wicach, Kielcach, Krakowie, Kudowi e-Zdroju, 
Kuźnicy (powia t sokólski). Lublinie, Łod zi, Mię

dzylesiu, Nowym Targu, Olsztynfe, Olszyn ie, 
Poznaniu, Przemyślu, Rzepinie, Szczec inie, Te
respolu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zebrzydowi
cach, Zgorzelcu, Kolejowy w Wars zawie, Pocz
towy w Warszawie i Port Lotniczy w Warsza
wie.", 

4) w § 4: 

a) w pkt 5 wyrazy "Gdynia-Poczta" zastępuje s ię wy
razami "Pocztowego w Gdyni", 

hl w pkt 6 wyrazy "Gdynia-Poczta" zastępuje się wy
razami "Pocztowy w .Gdyni", 

cl pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
,,15) Urząd Celny w Międzyles i u - powiat by-

.. 
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strzycki z obszaru województwa wrocław
skiegoj", 

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

,,16) Urząd Celny w Nowym Targu - m. Zakopa
ne i m. Nowy Sącz oraz powiaty limanowski, 
nowosądecki i nowotarski z obszaru woje~ 
wództwa krakowskiegoj", 

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

,,17) Urząd Celny w Olsztynie - obszar woje
wództwa olsztyńsk iego;", 

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

,,18) Urząd Celny w Olszynie - powiaty lubski, 
żagański i żarski z obszaru województwa zie
lonogórskiego;" , 

Poz. 13 

g) w pkt 22 wyrazy "Szczecin-Port" za stę puje się wy
razami" w Szczecinie", 

h) w pkt 23 skreśla s ię wyrazy ,;nad Bugiem", 

i) skreśla się pkt 24, 

j) w pkt -27 wyrazy "Warsza wa-Poczta" zastępuje się 
wyrazami "Pocztowy- w W arszawie", 

k) w pkt 28 wyrazy "Warszawa-Port Lotniczy" zastę
puje się wyrazami "Port Lotn iczy w Warszawie". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej: 

J. Olszewski 

• 
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Reklamacje 7. powodu nledoręC7enl~ poszc7ególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu /l ad y MI
nistrów (Warszawa 34, ul. Powslńska 69/71 - przegródka pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od daty wyd c9Tlia na

stępnego kolejnego numeru. 

Oplata za prenumeratę Dl.lennika Ustaw wynosi: ro,znle 180,- zł. po/rocz nie 100,- zi. 
Opłata za prenumeratę załączni ku do ' Dzie nnika Ustaw wynosi ronoie ' 50.- l/. 

Prenumeratę na rok następny (roczną łub półroczną) przyjmuje ~ię do dnia 30 Iist o-· 
p ada. Prenum e ratę można zgłaszać wstecz za I półrocze hi ei.cl ceqo rok u do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź. za cały bieżący ro k - do dnia :10 wrzesnia. Do a bo
n en tów, któr1y opłacą prenumeratę po tych te rminac h, wysyłka pierw,; /vc h ,wme· 
n e nt ó w . k tór?y o Ftarą pr e:nume r otę po t yrh termtnarh, wysyłka pier wS'lych nume
Opłata za prenum era tę powinna być dokonana pr1elewem luh t r7yod r ink nw vm pne
kazem poczto w y m na konto Admini s tracji Wydawnictw Ur1f;du Radv Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim rv Oddział Miejski. Warszawd nr t.12R ·!11·4:U45. Ra
chunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wp/aty nalpiy podać dokład
ną na7wę Instytucji (bez skrótów) . dokładny adres 1 numerE'm kodu ponl'1wP<jo 

ora7 liczbę zarllawianych egzemplarzy Dzienniko Ustaw. 

Pojedyncze eg7emplarl.e D7.le nnika Ustaw nabywać można w punkt clch sprzedaży 
w Warszawie: al. I Armil Wojska Pol skiego 2/4, "Dom Ksiąi ki" - KsięqMnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Zurawla l .. kiosk .. Domu Książki" w qmil(' hu sądów - al. 
Gen. Swierclewsklego \27, w kasach Sądów WOjewódzkich w: Biały msto ku, Kato
wicach. Ko~zallnie . Krakowie. Łod z I, Olsztynie, Opolu. Rzes'lowie, Wrocławiu I Zie
lonej GÓr7.e oraz w kasach Sądów Powia towych w BydgoslC7Y . Cles7ynie, Często
chowie, Gdańsku, Gdyni , Gliwicach, Ka liszu, Luhlinle. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, 

Radomiu. Szczecinie. Tarnowie I Toruniu. 
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Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministr ów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr \. Wars7.awa. ul. Tamka 3. 

Zal)l. 25. Cena 2.40 zł 


