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413. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 17 czerwc.a 1933 r. 

o oznaczaniu miary przędzy wełnianej, półwełnianej 
i bawełnianej, przeznaczonej do detalicznej sprze

daży. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 
2 s'ierpn:i'a 1926r. o zw,alczaniu nieuczciwej konku.ren
cji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 56, poz . 467) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Handel detaliczny przędzą wełn~aną i pół
wełlllianą (włóczką) dozwo,lony jest wyłącznie według 
mi,ary mcusy (wa gi,) w ilr(:> ś ciach po 1, 5, 10. 20 i 50 gra
mów lub wielokrotnrośóach 50 gramów, albo według 
mi,a-ry długości w Ho'ści,ach po 10, 20, 30 i 50 me
trów. 

§ 2. Handel detaliczny wszelką przędzą ba
wełnia:ną (bieloną, farbowaną i merceryzow:aną, próc,z 
przędzy używanej do szycia) mo,że się odbyw,ać j'e
dyn~e p'o,d warunkiem z,aopa trzenia je j w ozn.:l!cz enie 
miary długości: lub masy (wagi), zgodnie z wymaga
niami dekretu o mi,amch z dnia 8luteg'0 1919 r . (Dz. 
U. R. P.z 1928 r. Nr. 72, poz . 661). 

§, 3. Za, mi:arę masy (w,agi) uważa się masę 
(wa,gę) przędzy całkowicie wysusz,onej, bez obcią
ż~niia, 10 ile ono ni'e jest spowodowane przez sposób 
p,rodukcj!i, zwiększoną 'o procent normalnej wilg'ot
n!Ości, który przy przędzy bawdni,anej nie może 
prz'ehaczać 8,5 %, przy przędzy półwełnLCliIJ'ej (przę
dzy mie'szanej) 10 %, przędzy wdni,anej cze'sankowej 
(kamga rn) 18,25 % . 

§ 4. Odchyleni,a od podanych 'Oznaczeń milary 
dług·ośd lub masy (w,agi), spowoclrow,anre właś'Ciwo
ści.ami produkcji, nie mogą przekraczać: 

a) przy masie (wadze) od 1 - 50 gmmów-5 %, 
b) ,. " " ponad 50 gramów -3%, 
c) "długości: do 100 metrów ~5% , 
d) " " ponad 100 metrów --:3 %. 
Umle,szczralni'e na etyki'etach w j:akimkolwi,ek ję-

~ku określeń wska'zujących, że miara długiości lub 
mCliSy (wagir) podana jest tylko w przybliżeniu, jiak np.: 
"okolo", "circa", lub tym podobnych jest 'zabronione. 

§ 5. Mj,arę masy (wagi) imitarę długo-śd należy 
po,dać w sposób łatwo dostrzeg!alny i nie dający się 
odł,ączyć od towaru bez naruszeni,a cał,ości opakro
wa.ni,a. 

W r,azi,e po,łączenia większej ilrości pasm w mol
ki o łącznej, wa,dz,e do 50 gramów włącznie wystar
cza, jeżreli, podiCiJnie miary mCiJsy (wagi] na,gtąp!i na ich 
wspólnemopakowaniu; przy ma:sie (wadze) motka 
ponad 50 gramów winno być każde parsmo osobno za
opatrzone w oznaczenie miary masy (wagi). 

§ 6. Przeznacz'OIl1!e do sprzedaży detalircznej we 
wspólnem opakowaniu wi'ększe ilrośd poj.edyń'czych 
motków lub kłębków wiJnny zawierać 5, lO, 20, 50, 
100 sztuk pojedyńc'zych motków. Wymireni10ne ilości 
winny być podane na stronie zewnętrznej opakowa
rn:ia w sposób wj'doczny. 

.. § 7. Winni naruszeni,(\! pr.zepi,sów rrozporzą
~tzenia niniej,g~ego karani będą w myśl art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 2 sierpni,a 1926 r. o. zw:alc'za,niu nie
uczdw ej, konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 56, 
poz. 467). 

§ 8. Rozporządzenie niniejS'ze wchod!z~ w ży
cie po upływie 3 mies,ięcy od dniaogło'szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minister Spraw Wewnętr.z.nych: Bronisław Pieracki . 
Minister Sprawiedliwości: Czeslaw Michałowski 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

414. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 24 maja 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o użyt .. 
kowaniu liunduszu Obrotowego Reformy Rolnej 

w związku z parcelacją gruntów państwowych. 

Na podstawie cz. 2 art. 25 ~ art. 26 Uistąwy . 
z dnia 9 rna'rca 1932 r. o Funduszu Obrrol-owym Re
f,ormy Rolnej, (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) zarządza 
się co następuje: 

Ro z ci z ita ł l. 

Administracja przejściowa pańslwowycbnieruchomo
ści ziemsldcb, przeznaczonych do parcelacji. 

§ 1. Pr,zeznacwne do par-ce1acj,i państwowe 
nieruchomości ziemskie do czasu irch l'Iorzparc'elrowa
nia pozostają pod hezpośrednim zaJrządem urzędów 
z~emskkh lub są prz,ez te urzędy oddawane w dzier
żawę. Nie dotyczy to 1I'i'erucnorności, 'znaj,dujących się 
pod zarzą,dem organów a.dmirni:stracj'i! la:sów pań'stwo
wych. 

§ 2. Wydzierżawiarnie nire'ruchoffiioś'Ci na okre's 
dłuższy niż 3 lata w~nno być dokonywane l:ialSa!dni
czo w drodze prz'etargu. Zaniechanie przetargu do
puszczalne jest tylk'O w przypradkach, gdy nrireru<:ho
lllIOŚĆ nie przekracza 60 ha,. W innych przypadk,ach 
2lani:echanie pr:zetralrgu może nastąpić tylk,o za zgo
dą Ministra R'olnictw,a i Ref,orm Rolnych. 

§ 3. 1) Na prośbę wniesioną na piśmie przez 
dzierżawcę zatwierdzonego na nabywcę dZiierżawilO
nej działki, urząd ziemsk~ może udzielić zgody na za· 
budowanie tej' dzirałki' stos'ow.uie do planów 1 koszto
rysów, takie będą przyjęte przC'z urząd z~emski, usta
lają'c jednocześnie wClirunki, jakim wiiIllj,en zardość u-czy~ 
nić dzierżawCla przy WZ'Il'olSz·eniru budynku i sposób 
ustalenia odszkodowanial, p'rzewidz,~an.egrO w cz. 2. 

2) Dzierżaw<:a, który zabudował się. za zgodą 
urzędu ziemski,ego, przewidzi.aną w cz. l, a któfiemu ' 
następni'e urząd ziemski odmówił przenie,sriealJira pra
wa wbasll!ościr, otrzyma na żądanie oo'gz.ko,clrowan.lre 
za wzniesiJoIl'e __ prz'ez sieb1e, a pooostawioue iOia dzia:ł
ce budynk'ii. Wys'ok,ość tego odszk'odow.ani1a będz~e 
ustalona wedł'ug wartoś'ci budynków w chwili prze- . 
jęcLa dzia!łkir przez urząd ziemski. , . 
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§ 4. W przypadkach stwierdzenia, iż ustalony 
czynsz dzierżawny nie odpowiada dochodowości v;,y
dzierż.aw~onej niieruchomości, lub w razie meurod!.".
ju, pożaru lub innejżyw:ołowej klęsk!., śmierci albo 
ciężkiej cho,roby dzierżawcy, urząd zi.e ms ki może na 
prośbę dzierżawcy lub os6\.) 'llteresov.anyclt u.:ł zidić 
ulgi w spłaC/ie czynszu dzierżawnego zarówno zale
gł'ego, jak i hież,ącego w postaciodroczenila terminu 
pł:atności czynszu dzierżawnego, ro,złożeni,a na raty 
lub zmniejszenia należności. Ulgi w spłacie czynszu 
w postaCoi odroczenia terminu płatności lub ro-złoże
nla na raty mogą być również udzielane w przypad
ku, gdy ~spowodu poczynienia wkł.adów, potrzeb
nych i pożytecznych dla gospodarstwa, dzi,erżawca 
lIl~e jest w stanie bez uszczerbku dla gospodarstwa 
wpł,acić w termitnie raty dzierżawnej. Za czas odr-o
cze,nia terminu pła:tności! mt dzierżawnych lub ich 
części ni,e p'obiera się żadnych odsetek. 

R o z d z i a ł II. 
Należności za rożparcelownne grunty państwowe. 

§ 5. 1) Osoby, zatwierdz'one na nabywców p'ar
celowalIl.ych gruntów państwowych winny przed wej
ściem w posi,adan.ie nabywanych dz,i:ałek wpłacić na 
poczet naI.eżności, z.a te dZ11ałki następując'e kwoty: 

,a) bezrolni nabywcy samodzielnych gospo
darstw r,olnic,zych 5 % ceny sprzedażnej, 

b) nabywcy gospodarstw wzoro-wych - kwotę 
według uznania urzędu ziemski'ego, nie mhiej 
jednak ni,ż 15 % ceny sp,rz,edażnej, 

c) nabywcy -obj'ektów przemysłiowych - kwotę 
według uznania urzę,du z1'emski'ego, nie mniej 
jednak ni,ż 25 % oe.ny sprzedażnej, 

d) mni nabywcy - 10 % ceny sprzedażnej . . 
2) Wplata, przewidzi,ana w cz. 1, ni'e może być 

niższą od kwoty szacunku za,siewów, zapasów, ma
terj,ałów i, inwentarzy, oddanych wraa z działką. 

3} Si,Lniejszym fin,ansowo nabywc,om z katego
rji, wymienionej w przepisie p.d cz. 1 z wyjątki'em 
właścicieli karłowaltych g'ospodar,stw, wpłata, okre
ślona w powołanym pr.zepisie', moż.e być podwyższona 
do 100% ceny sprzedażnej. 

§ 6. 1) Reszta naletnośd, stanowiąca różnicę 
pomiędzy kwotą należności Skarbu Państwa z tytu
łusprz,edaży dzLałki, a kwotą, z:alicz'oną .na poczet t'ej 
należn'oścjl z tytułu wpł,at, do.konanych prz'ez nabyw
cę, lo z tytułu przejętych pr'zez niego .obciążeń, ulega 
za:kredyŁowanf.u na zasadzi,e p.rzepi'sów nini,ejsz'ego 
paragrafu, -o He pr,zekr,acza 200 zł. 

2} Spłiata zakredyt'owrunej reszty należnoś'ci na
stępuje w półro'cznych ratach ,amo,rtyz.aocyjnych w ci:ą
gu lat 41. J.ednakże dla spla1y reszty należności za 
grunty, nabyte na potrzeby gmi'nne, szkolne, zdr'owot
ne., kośdelne i .inl11.e cele publicz'l1Je, ·or,az na cele nioe
rol,nic'z'e - okres amortyzC\JCyjilly nie może pl'lZekra-
cuć lat 20. , 

3) J'eżeli przy 'okresi,e amortyza>cyjnym, prze
widz<i,anym w cz. 2, kwota r·ocznej wp ł.a t y z tytułu 
reszty należności' wyn,osilabv mni·ej n~ż 40 zł, to okre'~ 
amortyzacyjny przyjmuje się odpowiednio krótszy 
z uwzględnieniem przep,isu cz. 5. 

4) Za zg'odą nabywcy może być ustalony krót
szy okres amoortyzacyjilly, niż to przewiduje cz. 2. 

W zależności od zmian w slanłe finans,owym naobyw
cy ustalony już krótszy okre's amortylZacyjny może 
być póinJiej .zastąpionyna pr'ośbę nabywcy prz1ez 
okres ,dłużS'zy w granicach postalnow~eń cz. 2 i 3. 

S} Ustala się następujące dopuszczalne okresy 
amo.rtyz,aocyjne: 5, 10, 15, 20, 30, 38i 41 lat. 

6) Gdy kwota rocznej wplaty z tytułu reszty 
naletnoś·ci wynosli mniej ni,ż 50 zł, mogą być wyzl11a
czone z,ami'ast · półr,ocznych r,oczne raty a moortyz a
cyjne. 

7) Początek okresu .amortyzacyjnego. winien być 
liczony z uwzględn~eniem § 8: 

a) gdy pr,zeniesieni,e prawa wł,asnośd działki' na 
nabywcę jest dokonywane w okre'sie kwie
cień - wrzesi'eń - od najbliższego' 1 stycz
ni,a, 

b) gdy przeni'esienie prawa wła.snośd dokOl11Y
w,ane jest w okresi,e p,aździoernik - marze'c
od najbliższego 1 lip<:,a. 

8) Raty amortyzacyjne będą płatne: 
a) półroczne w terminach 1 kwietnia za· pierw

'sze półrocze kalendarzowe i: 1 października 
za drugie półrocze kalendarzowe, 

b) rocz.ne - w terminie 1 października. 

§ 7. Reszta należności, n~e pr,zekraczająca 
200 zł (cz. 1 § 6), moż,e być ro.zł'ożo,n,a na raty, pła,tne 
w okr'esi,e [taj.dalej 4 lat. 

§ 8. 1) Nabywc10m s,amodzielnych g,o.spod:arstw 
rolniczych, z wyjątkli'em gospodarstw wzo.rowych, od
racz·a się r,o,zp.oczęci>e spłaty zakredyt.owanej należ
ności n.a czas do upływu 2 lat od dni a wejś~ iia nabyw
cy w p,oIsi,ad:anie clIzi.ałki. 

2) Pracownikom folwarcznym, nabywającym 
działkli, o,dracza się rozp'oczęcie spłaty zakr'edyŁowa
nej należności na czas do upływu 3 lat od dni,a wej
ścia nabywcy w po,siadalllile dzilałki. 

3) Gdy I'OZpoczęóe spłaty z,akredytowanej re
szty należn'oś·c,f ZOQ,stauiie odwc'zone w myśl postano
wień cz. l ii, 2, wówcz,as ,okres amortyzacyjny nie mo
ż.e prz,ekra'c'z .ać 38 lat. 

§ 9. 1) Res,ztę ceny sprzeda'żnej , p,oz'ostałej po 
wpł,aceni.u kwot, określo.nych w § 5,oprocentowuj'e 
się ,za Cla'S od początku najbliższego mi'esiąca po wej
Ś'ClU 'osoby, zatwierdz'oTI'ej n,a nabywcę, w posi,adanie 
działki. Kwo.ty wyłoż'one z c'zęści parcelacyjnej Fun
duszu Obrotowego Reformy Rolnej n,a z.abudowę, 
meljorację i inneinwes,tycje po oddaniu działki w po
s>~adanie, a przed przeni'esi,eniem prawa własności tej 
działki, oprocent'owuje się od początku najbliż:szego 
mi'esiąca po dniu wypłatyO'st.atni:ej raty tych kwot. 

2} W pr,zypadku, gdy ma zastoIs'ow,ani'e § 8, na
l e ż.nośd, wymieni,one w cz. 1 niniejszeg'O p.aragrafu, 
nie po.dlegaj,ą oprocentowaniu w okresi,e, na jaki od
ra'cz,a się wówczas rozpoczęcie ich spłaty. 

3} Stopa oprocentowaUJia należnośd, wym1Ienio'
nych w cz. l, wynosi: 

a} za czas do początku okresu amortyzacyjne
go kredytowanej reszty należności w myśl 
§ 6, - 3 % w stosunku roc.znym, a w okresie 
amortyzacyjnym wraz z . koszlami admini
stracji - 3 Y2 % w stosunku rocznym, 
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b) o He reszta należn:o.śd nie uI:eg,a zakl"edyto
waniu w myśl § 6 - 3 % w stosu.n.ku r'ocz
nym do. końca mi'esiąca, w którym następu~ 
je prz'en~esi'en;ie prawa własności działki na 
nabywcę, a po tym termirri'e w r,Clizi'e gdy re
szta na,leżności ulega rozł'ożeniu na mty w 
myśl § 7 - 3);:; % w stosunku r:ocznym. 

4) Do c~asu przenie'sieni,a pmwa własności 
'dz.iiałki na nabywcę o.dsetki z tytułu oprooentowani'a 
rnal'eżnośCli, wymi'enronych w i::Z. 1, winny być uiszczo
ne prze'z nabywcę w dniu 1 pażdziernika za· każdy 
ro.k kalendarwwy. Wymiar odsetek clo.konywany bę
dz:iie w nak,az,a'ch platniczych. 

§t 10. Nabywca ma prawo spł,acenia w każdym 
cz,asie ca,łości lub części należności przed ustalonym 
terminem spŁaty. Prz'edterminowe spłaty będą zali
cz'One na poc.zet rat najbli,ższych; jeżeli jednak będą 
one przewyżs,zać dwi'e raty amortyz'acyjne prócz r,a
ty bieżącej, t,O' uleg.ają odpowi'eclni,emu zmniej,szeniu 
wszystkie raty amortyzacyjne. 

§ 11. 1) W razie trudności pł:atniczych, wyni
kłych z powO'du nieurodzaju, pO'żaru lub ,innej klęs,ki, 
śmi'ercr albociężki'ej choroby dłużnika, lub j'edyneg'o 
żywiciela rodziny i t. p. może być dłużnikowi na 
prośbę jego lub osób zainteresowanych udzieJ.ona ul
ga w spłacie reszty należnO'ści, e:akredytowalJlel 
w myśl § 6, w postaci, 'Odroczenia terminu platności 
raty amortyz1acyjnej na okres dO' pięciu lat, lub w po
stacli rozł'ożeni.a raty na terminy pła'tnośd mt na
stępnych, przypadających w 'okr'esie p~ęciu lat. Odro
cz'eni'e lub rozloż,enie na fiaty nie moż'e 'Ohejmować 
więcej, niżczt'ery raty półroczne lub dwie l'IO'czne. 

2) PonadtO' mO'gą być udzielane powyższe ulgi 
w przypadku, gdy z pO'wodu poczyni onych be'z parna- , 
cy kredytowej Państwa większych wkla,dów potrzei:>
nych i pożytecznych dla glO'spoda rstwa, dłużn~k nie 
jest w stanie bez uszczerbku dla g'ospodarsŁwa wpła
cić raty. 

3) Za c:z'as odr,O'czenia lub ro.zł'ożenia na raty 
na:!'eżnoś,c1 w myśl niniej's'zego paragr,afu nre pobiera 
się odsetek zwłoki. 

§ 12. W ra;zi,e nieuis,zczenia w terminie raty 
amortyz.acyjnej będą od tej r.aty po1i:czone Oodsetki 
zwł'oki, w wy,s'okości Y2 % za każdy cały lub foOZpo.~ 
c,zęty miiesiączwłoki, poczynając od upływu 3-ch 
miesięcy po terminie pł.at:naśc,i aż do ,czasu :spla'c'eni'a 
oałej raty. Gdyby niespł:acona część zakredyt'owa
nej reszty należności za cl'zi!ałkę zo.stala przell'iesi,Qlna 
do dłuż:sz'ego 'Okresu amortyzacyj:neg,o (cz. 4 § 6), to 
odsetki żwłoki należne Ood teg'o czasu nie będą po
bierane. 

§ 13. W ra'z.ie nabyda na licytacji prze'z o.s'o
hę trz'ecią gruntów, o.bci<ążonych należnośdami na 
rzecz Funduszu Obrot'Oweg,o Reformy Rolnej, mo'ż,e 
być tla naJietność, z wyjątkiem zapadłych lub o.dr,o
cz'onych rat, przenies~ona na nowonabywcę na wa
runkach, jakie były dla spłaty tei należności: ustalone. 

R oz er z .i a ł nI. 
Przepisy przejściowe. 

§ 14. 1) Nabywc-om, którzy zostali' wprowa
<!zeni, w pOosiadanie działek prz'ed dniem 1.iV. 1932 r., 

moż'e być zakr-edyt'owana reszta należnośd w myśl 
§§ 6 i 7 bez względu na wysoko'ść kwot, uislzczonych 
lub podlegających zaliczeniu na poczet należności za 
działki. 

2) W przypadka,ch, o.kreślonych w c~. 1, stopa 
opr,o.centowruniia reszty należności za czas do pO'
ozątku okresu amortyzacyjnego (p. a i::Z. 3 § 9) lub 
do. kańca miesiąca, w którym następuje pnz'eniesie
nie prawa wlasna'ści działki na nabywcę (p. bcz.3 
§ 9) wynos,i 2 % w stosunku wcznym. 

§ 15. W przypadka'ch, gdy należność za dzialł
ki ustalona pr;awomo.Clni,e je'st 'aczywiście niewspół
mierna z należnością, ust.aloną póżni'ejz'a podobne 
dz:ilałki, palożonew tej samej nieruchomości ziem
skiej i powstałe z parcelacji, przep'rowacWon'ej' w tyin 
samym ro.ku, należność t.a moż'e być odpowiednio 
zmniej'szona, w każdym pa:s;zc:zególnym przypadku 
na skutek pl"ośby, wn,ies,ionej przez nabywcę, o ile 
dłużnik zn<ajduje się w trudnem położeniu materjal
nem i bez us,z.Qz'erbku dla gospodarstwa niie byłby 
w st.anie uiści.ć ust.alonej prawomocnie za działkę na
leżności. 

R o z dz i a ł IV. 

Właściwość władz. 

§ 16. 1) UdzieJ,anie zgody na z'abudowanie 
dz.ilalek w myśl cz. 1 § 3 i ustalanie wysoko.śc~ od
szko.dowania za wzniesiane budynki w myśl 'cz. 2 § 3 
oraz udzielanie ulg w spła,ci'e czynszu dzi'erżawnego 
w myśl § 4 należy do okręgowego urzędu zi'emski'ego. 

2) Ustalanie wysokości' wp~at na poczet należ
ności 'za działki w myśl p. b i c cz. 1 § 5 oraz zmniej
szanie nal'eżności w myśl § 15 należy do okręgowego. 
ur.zędu ziemskiego. 

3) R'e'sztą na},eżności z tytułu sprzedaży dzia
łek, zakredytowaną w myśl § 6, ,a-clminiistruje Pań
stwowy Bank Ralny. Innemi należnośdami aclminł
struje okręgowy urząd ziemski. 

4) Wymier,zanieodsetek z tytułu .oprocentowa
nia naJieżności z;a działkil w myśl cz. 4 § 9 llIaJ.eży do 
powi,aŁoweg'o urzędu ,ziemskiego. 

5) Ulgi, w przypadkach, przewid~Ianych w cz . .4 
§ 6 fzastąpi'enie krót:s!ze.g,o okre,su amo.rtyzacyjnego 
prz1ez dłuższy) i' w c'z. 1 § 11, przyznawane być mogą 
przez Pań'stwowy Bank RO'Lrry samO'dzieln~e, a w przy
pradk,ach, prz'ewid!zianych w C!Z. 2 § 11 - w pOl"o.zu
mieniu z powiatowym urzędem ziemskim. 

6) Zg'odę na przeniesienie należnoś'ci Skarbu 
P,aństwa .na nabywcę działki z licytacji w myśl § 13 
wyraża P'aństwowy Bank Ralny. 

Ro· zclział V. 

Przepisy końcowe. 

§ 17. Wy:na.g:rodzenie Państwowego Banku 
Rolneg'o 'z'a prze,prowaoclzeni'e parc'el acjl' nierucnomo
śd państwowych może być ustaLone. hez potr.zeby 
OobHczani,a rz!eczywi,stych kosztów Państwowego. 
Banku Rolneg'o bądź w posta:ci zgóry okreś!.onego ry
czałtu lub pro'centu od f,aktycznre 'Osiągniętej. ceny 
sorzedaŻinej gruntów, bądź też w postaci pr.aw.a za
trzymania przez Bank nadwyżki p'onad 'zgóry okre .. 
ślo.ną globalni:e i::enę sprzedażną gruntów prZ'ek,a'za
nych dlo' pal"oeIacj,i. 
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§ 18. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de zd:niem ogł,oiSzenia. 

Minister Rolnictwa i Ref.orm Rolnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

415. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

IZ, dnia 30 maja 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie " opłat i należności za wykonanie scalenia 

gruntów. 

Na podstawie cz. 2 art. 25 ust.awy z dnia 9 mar
ca 1932 r. o Funduszu Obrotowym R,eformy Rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 26, p02. 236) i .ad. 11 ustawy z dnia 
31 lipca 1923 r. o scalaniu 'gruntów (Dz. U. R. P. 
:/. 1927 r. Nr. 92, poz. 833) z,arządza się co nas,tępuje: 

I. Wysokość opłat i należności. 

§ 1. Stawki opłat za techniczne wykonanie 
scalenia wynoszą ,od 1 ha gruntów: 

A. z pomiarem 'starego stanu posi,adani'a: 
al na obszarze województw: bialosiockiego, 

Meleckiego, lubelskieg,o, łódzkiego, no,wo
gródzki'eg'o, poleski'ego, warszawskiego, wi
leńskiego i, wołyńskiego - 20 złotych; 

b) na ohsza>rze woj'ewództw: krakowskiego, 
, lwowski'ego, stani:sł,awowskŁego ,i tarnopol
sk,ieg,o - 35 złotych; 

c) naob.szar.ze woj,ewództw: pomorskiego i po
Ilnańskieg,o - 40 złotych; 

B. bez pomi:aru sta:rego st.anu posiJadani1a: 
a) na ohszar,ze województw wymi'eniionych 

w p. a) ust. A - 14 zł,o,tych; 
b) na obs'za'rze woj-ewódzŁw wymienionych 

w p. b) ust. A - 22 złote; 
e) na ohszar.ze województw wymi,enionych 

.' w p. e) ust. A - 28 złotych. 

§ 2. 1) Stawki wymienione w § 1 mogą być 
podwyższone,jeżeli władza wymierzająca opłaty 
uz.nascalenie za trudne, ze względu na nie'zbędne 
czynności pr,awne lub warunki technicznego wyko
nania; w szcz,ególności 'za trudne mogą być uznane 
sc,alieni.a, w których toku przeprowadza się p'odzia,ł 
wspólnot, zamiianę gruntów (p. a) i g) 'cz. 2 art. 22 

. f ,arf. 24 ust,awy 'O scalaniu gruntów) lub ekspertyzy 
li projekty melj'Oomicyjne, których koszty nie zostaną 
pokryt.e w opłatach z,a. prace meljoracyjne. 
, 2) Podwyższeni,e stawek ni,e może przekra-
c'zać: 

a) na. 'ob:s,zarrze woj'ewództw: kr,akowskiego, 
lwow:skiego, pomorskieg'o, poznańskiego, 
sŁani,slawowskiego i tarnopolskiego-l 50 % 
sŁawek okreśtonych w § 1; 

b) na .ohszarze pozostałych worewództw 
100% stawek 'Określonych w § l, 

§ 3. Opłaty wymie.rzone na podstaw,iJe §. l 
i 2 mogą być obnirżone: 

A. nie więcej niż o 75 % dla gruntów: 
a) które już poprzednio były .objęte p,o:stępo

wan:iem scaleniowem n.a i:nnym . obszarze 
scalenia (j.ako grunty t. .zw. róż.nicz,an) i !ZOo
siały z t'ego tytułu 'OhCli1ążone oplaoŁami; 

b) TQ,1ni>CZO nieużyt,eczoy;ch lub prawie zupeł
nie niez-claŁnych do uprawy polowej. 

B. nie wi:ęcej. niż o 90 % dla grunlów, które 
w zwiiązku ze scaleniem będą 'obj'ęte pomiarami, lecz 
's,ame nie będą scalane. 

§ 4. l) Stawki określone w § 1 nie ,ohejmują 
należnoś'ci, które uczestni,cy scalenia obowiązani są 
uiścić tytułem zwrotu wydatków specjalnych, 
a w sZiczególności: 

al ko,sztów regulacji dróg (p . f) art. 7 ustawy 
o scaI.aniu gruntów); -

b) kosztów zastępczego wykonania świadcz,eń 
w naturz,e (art. 13 ustawy {} scalaoniu grun
tów); 

c) ko,sztów z,amkni,ęcia regul.acji hipot'ecznej, 
pokrytych przez urzędy ziemskile (cz. 4 art. 
46 ustawy o scalaniu gruntów); 

d) kosztów dO'slarczenia dokumentów (§ 26 
mzp'orządz'enia z dnia 27 sierpnia 1928 r. 
w spraw.i'e wykonywania ustawy o scalaniu 
gruntów Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763). 

2) Należnoś,ci określone w cz. 1 ustaLane będą 
w wysokości faktyc'wie ponilesi,onych wydatków. 

II. Zasady wymiaru opłat i należności. 

§ 5. 1) Oplaty i należności ponoszą posiada
cze gruntów, objętych obsz'arem scalenia, a j,eżel.i 
grunty te stanowią wlasno'ść Skarbu Państwa, insty
tucjii praw.a publicznego lub i~nnej 'osoby prawnej -
wł:adz.a, lub instytucja, pod któr1ej zarządem dany 
grunt się majduj.e. 

2) Opla'ty i należnośoi wymierzane będą w sto
,sunku do obsz,aru gruntów, posiadanych przed sca
leniem; przepis ten ni'e dotyczy należności wymi'e
n,il{)nych w p. e) i dl cz. 1 § 4, które wymi,er.zane 
będą bądź równomiernie wszystkim uczestnikom 
scalenia bądz w wysokości faktycznie przypadającej 
na posz'czególnych uczestników scalenia; należności 
wymienione w p . b) cz. 1 § 4 wymi'erzane będą z z,a
,chowaniem przoepisów § 25 rozporządzenia :z dnia 27 
sierpnia 1928 r. w spr,awie wykonyw,aniao ustawy 
o scalaniu gruntów. 

§ 6. Opłaty z,a techniczne wykonanie scalenia 
(§ 1 - 3) wymi,erzane będą po' ustaleniu stanu pOIsia
dania gruntów przed scaleni'em (art. 31 ustawy o sca
laniu gruntów). 

§ 7. Należności: z tytułu zwrotu wydatków 
specj,alnych (§ 4) będą wymierzane po dok'onaniu da
nych wydatków. Wymiar może na;s>1ąpić w każdym 
'Czasie w toku po;stępow,ania scaleni1owego lub po 
jeg,o zakończeniu. 

§ 8. W toku postępowani.a scalenj'owegio, 
a przed dokonaniem wymiaru opłat, mogą być wy
mierzane wpłaty tym'Czasowe. Ogólna suma wpłat 


