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• • • 20 złoty cbs
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Koato pocztowe czekjt"
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DZIENNIK

URZĘDOWY
.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ,

WYCHODZI CODZIENNI.! Z WY JĄ TItI!M NIEDZIEL I

.

SWIĄ T.

Ceaa za wierni mIm. Rpalty
redakcyiaej po tekście 60 grant.
Ceu za wiersz 1 mim. "palt,
ogłoszenioweJ 55 gr.
Tabelarycz.ł i cyfrowe 90 lir.
Ogłosżerua o za!!ublonycbdo~,u
menŁach 17 grosz:y u .wyraz.
Kaide ogłoszenie na,mniej
i złoty.
.
Z& terminowy drllk ogłosze"
Wydawnictwo nie odpowi"d..
Osobom i firmom prywatny41
luedylu !la ol!łoszenia iprenllmerat, Wydawnictwo nie
udziela.

Dyrekcja WydaWnictwa: M.iodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 . pp~ Dyrekc:;a otwarta od 9 - ~pp. Tel. dzialured. 644-05. Tel. działu
handlowego 644-50. Tel. pr.enumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp .. 625-28. Kasa czynna od g. 8 i poł r. do. l pp., w soboty do l!odz. 12.
wymienionych ' powiatow województ~ białosloC·
.k iego oraz na . obs'żarze wojewó4Ztw: 'nowogródiZarządzenia Władz Naczelnych:
kiego, poleskiego.. wileńskiego i wołyńskiegQ. .-::OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU
~ ~powied~ieOl zastosOwaniem prZepisów ro.zpópoz. 48. Zarządzenie Ministra Skarbu z dala
z dota 28 stycznia 1931 r.
rządzen-i'a . Rady "Ministrów z dnia ' 14 stycz~ia
31 stycznia 1931 r. o .hurtowe; cenie zapałek.
1924 r.(Dz..U.R P. Nr; 8,poz. 77), UzUpęłnion~7
Poz. 49. Obwieszczeme ' Ministra Skarbu O ustalebiu ilości spirytusu, laką Dyrekcfa Pań go rozporządzeniem Rady Mijtistrów z dnia 11
z dnia 28 stycznia t931r~ outalemu ilości spirymarca 1926 r.(Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 161). .
tusu, jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spi- stwowego Monopolu Spirytusowego powbma za- .
§ 2. Klasyfikację wszystkich grUnt6w pań
ryt~soweg.o powiana z:,!,kupić z. pr~ukcji krajo- kupić z produkcji krajówejw okreSiekampaaji stwowy.ch .w powiecie dla wymiaru samoistnegó
WeJ w okresIe kampanJ1gorzemlcze, 1931i32.
gorzelniczej 1931/1932.
podatku komunalnego przeprowadz.a powołana w
.
.
RozPorżądzenie -Rady Ministrów z dnia 12
tym celu " powiatowa komisja kl~yfika:cyin!l~
stycznia . 19~1 .r. o miesiemu obszaru dworskiego
Na podstawie art 5 ustęp 2 rozporządz:erua W skład .tej komisji wchodzą: j;aJt,o prze~odni:cżą
Widzim w powięcle wolsztyńskim, województwie Prezydenta Rz.eczypospolit~ :,; dnia 26 marca Cy -~ sta.ró$ta . powiatowY lub wyznaczony p:t;'zę~
poznaiskiem.. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia' 28 1927 r. o mone:polu sp1rlyusowym IDz.. U. R. .P. ~en uri'rd.nik śtarostwa,z.aś jałto .~złonl<.oWie de:'
stycznia 193 lr. Nr. 7, poz. 36).
Nr. 32, poz. 289) usŁala się ilość spirytusu, jaką legaci posz~egÓJri.Ych ~zę.d.ów względnie insty~
Rożporządienie IV Ministra Spraw W ...
Dyrekcja -Państwowego Monopolu ' Spirytusowe·~o tu.q; państwoWych, zanądzających 04dzielrierm
wnętrżnych z dnia 2 grudnia 1930 r.t wydane w
powinna zakupić z produkcji krajówej w okresie jednostkami grUntów państwowych w dallympoporozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wy- kampanjil!o.rzelnicze; 1931 i32 (kontyngent zaku- Wiecie, naczelnik urzędu skarpowego lub del~~
miaru samoistnego podatku komunaln.oego od pu D. P. M. S ), na 420.000 hl. spirytusu 100° (sło gowany pr:z:e~~ń . urzędnikó.,a,z dwóch członkt,W'
gnmt6w ' państwowych. (Przcłrukz Dz. U. R. P. wnie czterysta dwadzieścia tysięcy hl. spiryttisu ~eimiku póWiatowego, .:prżez teIiże sejmik Y.Ty..
z dnia .28. stvc~nia 1931 r. Nr. 7, pot., 381.
100") '
.'. , .
.
branycp..
.'
,
.'
.
Ruch sluibowy w Miaisterstwie Sprawiedli§
3.
Do
zadań potWiatow~j komisji klasyfik,~.K~rowtiik
Minis~er~twa
Ska~b:~.
.
woścL •
..
cYinej należy:
.
"
(-) Ignacy M fltujieu~słi.
t) zaliczenie wszystkich gruntów . państwo>
wych w obrębie powiatu do odpowiednich kbs
WYSZEDł. Z DRUKU
9 DZIENNIKA
o
względnie
grup podatkowych, przy odpowiedUSTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z
niem zastosowaniu ' przepisów wymienionych W
§ 1 niniejszego ' rozporządzen:ia; .
DNIA 31 STYCZNIA '1931 R.• ZAWIERAJJ\CY
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW
2) obliczenie idealnego podatku ' państwowe
..
TRESC
NASTĘPUJĄCAJ
.
.
.
go, przypadającego łączni~oo wszystk:U:h tych
z . dnia
stYcmia 1931 t.
gruntów pań.slwo.w:y~ w p~ę~ię; .. '. "
. ':
USTAWY:
r . ,3) , . · oblic~nie· ' S!pe.&jalnę,go dodatku. . prog.~ .
. .;
.. '
"
. '. . . " _.
\' -'l\ " .' . ' . . . ,
. ... .: :;
_
.'
., z!linienlu olmiili'U dw'Ór~ld~łf~ ~dZ"w " ~ 5ywne1!ood ustalonege wmyśl p. podatku. .a
Poz. 45··...... r .tłnIiJ j(J iłYczmo 193} ,.
$:t~i'e , . ~~6~~1\ ,ltft. · 2' ił$'Ui'Wyź "" di:tia-'
polu żapakżanyn:i; '
.. , '. '.'
.. . .
.
Wiecle ~Iszt~, - wOjewUitw ,poza.aii..
l5
czerWca 1923r; tOz; U. R. .P . .Nr:65; paz.. 505)
'. ' '. Poz . .46 - % dnia , 26 stycznia 1931 r. o zaskiem.
oraz . ustalenie stosunku procentowego dodatku
Gią~lIięclu 6~ % pożyczki z(J~ranlcznel.
.
.
Na podstawie art. 104 ro.zpo1'Ządzenia Pr... progresywnego do su.my idealne11,O podatku;
4) ustalenie maksymalnych kwot, do wysorydenta RzeczypospoiHej . z dnia 19 stycznia
ROZPORZJ\DZENIEMI/VISTRA:
.
1928 r. o organizacji i zakresie działania władz kości których - w myśl ustępu 2 art. 2 w związ
Pot. 47- Skarbu z dnia '3/. grudnia 1930r. ID administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. ku z ustepem I ari. 3 ustawy z dn. 11. . sierpnaą
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, pOZo 747) -wymie~
sprawie zmian ' organizacji komisyj szacunkowych 86) żaTządza się, co nastę.puje:
do spraw podatku przemysłowego i dochodowego
§ 1. Obszar dworski W~dzimw .pow:ieciewol~ rzaćmogą samois4ty podatek komunalny od
znajduiąc)"Ch się' na ich obszarze gruntów pań
P! . o~ręgu województwa śląskiego.
sztyńskim, województwie poznański~m, ~osi się.
stwowych,
powiatowy związek komunalny i poa terytorium jego włącza się do gminy wiejskiej
9SWIADCZENIA RZĄDOWE:
Wid.zim Stary w tyrńże powiecie i wojewódżiwie. szcze~ólne grillny; ' .
5) podanie poszczególnym gminom do wia.do§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia mości maksymalnych sum samoistne~o podatku
Poz. 48 - z dnia 16 października 1930 r. rv
komunalnego . od położonych na ich obszarze
'; prawie przystąpienia Towarzystwa ltalo;.Radiodo porucza się Ministrowi Spra'Y Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- gruntów państwowych oraz stosunku procentQmiędzynarodowej konwencji telegraficznej. podpiwe!!o, w jakim w obr.ębie ka.żdej takiej sumy po'
cie z dniem ogłoszenia.
.
.
sanej w Petersbul'~u dnia JO/22 lipca 1875 r.
zostaje dodatek progre~ywny do podatku zasadPoz. 49 - z dnia '10 stycznia 193/ r. w spranicze\!()..
. .' ,.. '
Prezes Rady Ministrów:
wie przystqpienia Chin i Wolne,go Państwa Irlandji
(-)
W.
Sławek.
§
4.
Dla
wykonania
powyższychiada.ń podo międzynarodowe~o protokółu. dótyczqcego zapowoływać może
wiatoWa
kOmisja
klasyfikacyjna
kazu używania na wojnie ~azów duszqcych, trują
Minister Spraw Wewnętrznych:
potrzebnych je; rzeczoznawców.
cych lub podobnych. Oraz środkówbakterjolo,gicz
(-) Sławoj Składkowski
§ 5. Urzędy wz~lędnie · instytu'cie państwo
nych. podpisanego w Genewie 17 czerwca 1'925 r.
we,
zarządzające oddzielnemi: jednostkami grunPoz. 50 - % dnia 10 stycznia'1931 r. w spra(Dz. U. R. P. z dnia 28 stycz:ni8. 1931 r. Nr. 7, tów p.aństwowych w powiecie. przedstawią prze·
wie złożenia przez Finlandję. Rumun;ę i Hiszpanję paz. 36).
wodniczącemu
komisji klasyfika'cyjnej do dnia
dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego
I
lute~o
1931
1'.
'wykaz pozostających 'W ich zaprotokółu. dotyczącego zakazu używania na wojnie .
rządzie gruntów p.aństwowychz wyszczególni.. gazów duszqcych. trujących lub podobnych. oraz
o
niem ich oosz:am według poszczel!ólnych I!min,
środków bakteriologicznych. podpisanego w Geneprzyczem osobno powinny hvćwykazane grunty
wie dn. 17 czerwca 1925 r.
państwowe, pozostające w bezpośred'nim zarzą
ROZPORZĄDZENIE IV
dzie państwowym, osobno zaś grunty wydzierża·
wione - z · podaniem nazwisk dzierżawców. .
Ministra Spraw Wewnętrznych
Wszelkie zmiany, mogą.ce mieć wpływ na
wymiar
podatku, jaki'e co do ~runtów państwo
DZIAŁ URZĘDOWY.
z dnia 2 grudnia 1930 r.
wych zajdą po dniu . 1 lutego 1931 r., powinny od:"
-:o:~
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu nośne ' urzędy Względnie instytucje państwowe
podawać przewodniczącemu k:mttisji klasyfika.w sprawie wymiaru samoistnego podatku komu- cyjnej do wi'ad('.ffiości przed dniem l stycznia
Zarządzenia Władz Naczelnych.
namego od gnmtów paJislwowych.,
każdego rokli. W razie niedotrzymani.a tel!oter'48.
minu wymiar podatku komunalnego dokooany
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 11 sier- zosŁanie ' wedłu.g stanu wykazów .gruntów pań.
ZARZ.ĄDZEN1Ę ·MINISTRA SKARBU
pnia 1923 r. o tymc7asowem uregulowaniu finan- stwowych z przed dnia l stycznia.
z dnia 31 stycznia 1931 r.
sów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz.. 747)
§ 6. O dniu posi~dzenia komisji człookowie
zarządza się, co następuje:
ohlirtowei cenie zapałek.
§ 1. Dla wymiaru samoistnego podatku od je; powinni być powiadomieni pisemnie przez
Hurtowa cenazapa:łek nonnalnego typu w gruntów państwowych w województwach: war- przewodniczącego przynajmniej na trzy dniprz~'d
obrocie krajowym Wynosi franco stacj.a odbiorcza szavrskiem, kieleckiem, lubelskiem" łódzkiem posi~dzeniem; do zawiadomienia powinien być
od dnia l-go lutego 1931 r. 421 zł za skrzynię oraz w wojewódz.twie białostockiem z wyjątkiem dołączony porządek dzienny pcsiedzenia.
o zawąrtości 5.00() pudełek przy jednorazo'\'\.]'m powiatów: biilłostockiego, bielskiego, &okólskie§ 7. Dla pr.awomocnościuchwał komIsji koodbio:r ie conajmniej 100 skrzyń, względnie 436 go, wołkowyski ego i grod.zieilSkiego, winna na- nieczna jest obecność oprócz przewodniczącego,
zł za skrzynię o zawartości 5.000 pudełek przy
dwóch członków komisji, a to jednego delegata
stąpić klasyfikacja tych gruntów według taryfy
jcd;norązowym odbiorze poniżej 100 skrzyń, bl?zpodatku gruntowego d'worskiegoz oclpowiedl')iem urzędów względnie instytucji państwowych, za.pośrednio z m.a~azynów monopolowych.
. zasŁosowaniem przepisów §§ 7 i 8 roz!,orządze rządzaiących oddzieJnemi jednostkami gr:untów
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
nia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1920 r. państwowych w powiecie, albo dele~ata urzędu
,(-l Ignacy MaluszewskL
(Dz. U. R. P. Nr. 97, poz.. 639), zaś naohszarze skarbowego i jednego członka sejmiku. Uchwały

TRE$ć DZIAŁU URZĘDOWEGO:
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