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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 sprawie " opłat i należności za wykonanie scalenia
gruntów.
Na podstawie cz. 2 art. 25 ust.awy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym R,e formy Rolnej
(Dz. U. R. P. Nr. 26, p02. 236) i .a d. 11 ustawy z dnia
31 lipca 1923 r. o scalaniu 'g runtów (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 ,o d 1 ha gruntów:
A. z pomiarem 's tarego stanu posi,a dani'a:
al na obszarze województw: bialosiockiego,
Meleckiego, lubelskieg,o, łódzkiego, no,w ogródzki'eg'o, poleski'ego, warszawskiego, wileńskiego i, wołyńskiego - 20 złotych;
b) na ohsza>rze woj'e wództw: krakowskiego,
, lwowski'ego, stani:sł,awowskŁego ,i tarnopolsk,i eg,o - 35 złotych;
c) naob.szar.ze woj,e wództw: pomorskiego i poIlnańskieg,o 40 złotych;
B. bez pomi:aru sta:rego st.anu posiJadani1a:
a) na ohszar,z e województw wymi'eniio nych
w p. a) ust. A - 14 zł,o,tych;
b) na obs'z a'r ze woj-ewódzŁw wymienionych
w p. b) ust. A - 22 złote;
e) na ohszar.z e województw wymi,enionych
.'
w p. e) ust. A - 28 złotych.
§ 2.

mogą być
wymierzająca opłaty
względu na nie'zbędne

1) Stawki wymienione w § 1

podwyższone,jeżeli

władza

uz.nascalenie za trudne, ze
czynności pr,a wne lub warunki technicznego wykonania; w szcz,ególności 'za trudne mogą być uznane
sc,a lieni.a, w których toku przeprowadza się p'odzia,ł
wspólnot, zamiianę gruntów (p. a) i g) 'cz. 2 art. 22
. f ,arf. 24 ust,a wy '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 przekrac'zać:

a) na. 'ob:s,z arrz e woj'e wództw: kr,a kowskiego,
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.
i 2

Opłaty
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wymie.r zone na podstaw,iJe §. l

mogą być obnirżone:

A. nie więcej niż o 75 % dla gruntów:
a) które już poprzednio były .objęte p,o:s tępo
wan:iem scaleniowem n.a i:nnym . obszarze
scalenia (j.ako grunty t. .zw. róż.nicz,an) i !ZOosiały z t'e go tytułu ' OhCli1ąż one 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,a me nie będą scalane.
§ 4. l) Stawki określone w § 1 nie ,ohejmują
należnoś' ci, które uczestni,c y scalenia obowiązani są
uiścić
tytułem
zwrotu wydatków specjalnych,
a w sZiczególności:
al ko,s ztów regulacji dróg (p . f) art. 7 ustawy
o scaI.aniu gruntów); b) kosztów zastępczego wykonania świadcz,eń
w naturz,e (art. 13 ustawy {} scalaoniu gruntów);
c) ko,s ztów z,amkni,ęcia regul.acji hipot'e cznej,
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'w ie ponilesi,o nych wydatków.

II.

Zasady wymiaru

opłat

i

należności.

§ 5. 1) Oplaty i należności ponoszą posiadacze gruntów, objętych obsz'a rem scalenia, a j,eżel.i
grunty te stanowią wlasno'ść Skarbu Państwa, instytucjii praw.a publicznego lub i~nnej 'o soby prawnej wł:adz.a, lub instytucja, pod któr1ej zarządem dany
grunt się majduj.e.
2) Opla'ty i należnośoi wymierzane będą w sto,s unku do obsz,a ru gruntów, posiadanych przed scaleniem; przepis ten ni'e dotyczy należności wymi'en,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'c zególnych uczestników scalenia; należności
wymienione w p . b) cz. 1 § 4 wymi'e rzane będą z z,a ,c howaniem przoepisów § 25 rozporządzenia :z dnia 27
sierpnia 1928 r. w spr,a wie wykonyw,a niao ustawy
o scalaniu gruntów.
§ 6. Opłaty z,a techniczne wykonanie scalenia
3) wymi,e rzane będą po' ustaleniu stanu pOIsiadania gruntów przed scaleni'e m (art. 31 ustawy o scalaniu gruntów).
(§ 1 -

§ 7. Należności: z tytułu zwrotu wydatków
specj,alnych (§ 4) będą wymierzane po dok'o naniu danych 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, mog ą być wymierzane wpłaty tym'Czasowe. Ogólna suma wpłat
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tymczaJs'o wych wymi'e rzonych uczers tnik'o wi scalenia
nite może p~zekraczac 80 % 's umy ,o plat, jra ki'e według
przybliiJonych obli'czeń przypadną na daneg,o uc'z estiIlikascale,IIJła pl'zy ostatecznym wymvar,ze opłat;
pr~ed ustaleni'e m stanu posiadania gruntów przybli:bon'e .oblicz,e'tlJta dokonywane będą na p'o,d!sŁaw,j'e
prowirzrO'r y,c znej Hsty ucze!shników scale,n ia (art. 16
ustawy <O s<:alaniu gruntów) lub na P'Odst.awd'e danych,
z'ehramych prze.z mirernicz'e go w myśl p, hl cz. 1 art.
28 ustawy <O scalaniu gruntów. Wpłaty tymcza.s1owe
P.obrane hę,dą c'o najmniej w dwóch ratach. wyzna'Coonych w odstępach czaSu co najmniej 4-miesięc'z
ny<:h, przyczem j!edna rata nie może prz' ekraczać
40 % przybliżonej sumy 'Opłat, należnych od danego
uczestnika sc.alenila.

III. Zaliczki na poczet

opłat.

§ 9. 1) Na p,oc.z et ,o plat za t.echni,c:z ne wykoscalenia mogą być w toku p,ośtęp'Owania scaleniowego wpłacane dobrowolne zaHczkilj urząd
z~emski moż,e j'ednrak odmówić przyjęcia zaHczki ze
względu na 'z byt niską kwotę z,aUczki W stosunku
do przewidywanej wy,s'ok,ości opłat. Z alirc,zki mogą
być wpł,acane przez ucze'Btników scalenia ind'ywidua1nire lub grupamij zaHczki mogą być rów;ni'eż wpł'a
oane :na ~achunek uczestni,ków scalenia przez zwarąz
ki komunalne, instytucje kredytowe i t. p. Przy
Wpłacaniu zaliczki winno być okreśJ.one, w jaki sposób wpł,acane .sumy mają być .z:aJi.cz1one na rachunek
poszc'z ególnych ucz· eisŁników scaleni.aj w bI1aku laki1eg'O 'Określenia wpłacone sumy będą zalkz'o ne na
rachunek ws~ysŁkich uczestn~ków s'c alenia w sŁ,o'sun
KU do 'Obszaru gruntów, objętych obszarem s'c,a lenia.
2) Jeż1e!i, przy 'Ostatec,w ym wymiarze opłat okaże sIDę, że wpł,acoua zaLi'c zka prz'e kracza należną sumę, na,dpłr ac'One kwoty bę, dą z,ali'cz,one na PO'czet ni'e ui!szc:zon)'lch ndeżnośd przew.idzi,a nych w § 4, a w
braku takich należ,nośd - z'ostaną zwrÓC'Otte pO's'zC'zególnym uczestnikom sca.Ienia.
naJn~e

§ 10.

Przyjęte

prz'ez urząd! zi'e mski dobr'Owol-

ne zaHczM będą pr:zy o:statecznym wymiarze opłat
zara'c howywane w stosunku 105 % wpłaconych kwot.

IV. Terminy

płatności, .odraczanie
i należności.

i

ściąganie

opiat

O He nie 'z,ostani'e Iza:stols'Owany przep~s'
i, ,należności w.inny być u~szczone jednóraz'O'wo w najbliższym termirrri,e 1 lirstopada lub 1 marca, pr,zypadającym j,e dnak ni'e wcześniej niż w 2 mi'e siące pO' upr:awomocni'eniu się decyzj't pow~atowego
urzędu zi.emsk~ego, ustaIaj·ącej wymiar opłat lub pO'
ógłos! zeniJl decyzji okręgowego urzędu ziemskiego
w tym przedmiooie (§ 19).

§ 11.

§ 12,

od

opłaty

§ 12.

Opłaty

i

należności mogą być, zależnile

zdolnośoi płatnkzej uczestnika 'S cal erni,a, rozł.ożo

na trzy równe raty roczne, wynoszące
najmniej 25 złO'tych, przyczem te.rmin płatności
pierwszej l"a ty ustalony będziezgodn~ez § 11.

ne

setki poMerane
mami, opłat lub

będą łącznie
należnosci .

§ 14. 1l W razie trudności pł.atniczych, wywskutek nieurodz.aju, klęsk żywiołowych,
albo ciężki'ej choroby dłużnika lub członka
jeg'o rodZiilIly, termin płatności< opłat i należności lub
po's zczególnych kh rat (§ 12) może byćodl'ocz,ony
lub też należne w tych terminach sumy mogą być
I1oizłożone do, spłaty w terminach późniejszych. W razile zakredytowania oplat i' .:tiależności (§ 12) o.droc,zeni'e lub wzł.ożenie na spłaty nile moż'e obejmować
wi'ęcej niż j! edną , ratę roczną. Okres ndrO'cz'e nia lub
rozłożenia na raty nie moż'e przekraC'z,ać la't dwóch.
2) Za czas odr.oczeni:a lub rozłożeni,ana spł.a
ty me pobiera się 'O,d setek.
3) OdTioc~eni:e lub rrozł'oten~e na spłaty nastę
puj'e na: prośbę uczestnika scalenia lub osoby młe
res'o wanej.
nikłych
śmierci<

w terminie opłaty il na·
w trybie postępowanl,a przymusowe~o w admiJnistra<:ji

§ 1S.

Ni'eu~s~czone

leżnośct będą ściąg,ane

V. Zwalnianie od

opłat

i

należności.

§ 16. 1) Uczestnicy scalenia mogą być zw'Otnrem w cał'Ości lub w części od 'opł,at i należnośc1! za
wykonanie scaleniJa, o ile k'o:s'z ty związane z wykonaniem scalenia znajdą pokrycie we wpłYWClICh, ozna"c~onych wp. cl i e) art. 6 ustawy 'O Funduszu Obrotowym Reformy R'olnej.
2) Zwolnjre ni'e od opł.at i należności następuje
w przypadka'ch, uza,s,a:dlITvonych względwmi okf.eślo'
nemil wc'Z. 3 ] 4 art. 11 ustawy o ,s calaniu gruntÓWj
zw~lnienire na. podstawie cz. 3 art. 11 l11astępuj'e na
Woll!llOSek płatmk'a, zgt,os,z ouy prz'e d upływem 14 dni
od dnia d'Oręczen,ia decyzil~ powi'a towego ur,zędu
z.~emsk~eg,o, ust.alającej wymiaropłatj zwo1nire nie na
p'odstawi'e cz. 4 art. 11 ustawy o scdaniu gruntów
nastąpić mote ił urzędu w każdym czasie.

VI. Pokrycie koszt6w w razie zanie<:hania scalenia.
§ 17. W razi'e zani'echania rrO'.zpo'czętego scalenila wskut,e k uchwały powzięt'ej przez uczes:mików
s,calenva (art. 39 usta~y Q :s calaniu gruntów) sumy
wpla,c one ,z tytułu wymierZionych opłat i naJeżnoś'Ci
lub . na pocz'e t tych 'Opłat li. ,na,lreżnoścr (§ 8 l: 9) przez
tych u<:zestników IscaIeniJa, "którzy powzięli u<:hwa·
łę, będą zalicz,o ne na poczet należnych od nkh kosztów, pozostałym zruś uczestni,kom scalenia wpła ..
cone sumy będą w całości zw:rócone.
§ 18. Do nplat 11 n,aletności obciążających
uczestników scalenia, którzy powzięli uchwałę
() zaniechaniu p'o-stęp'Owanira scaleniow.eg'o, nie SŁOM
sują s,ję przepisy o rozkład:aniu na raty (§ 12) OtalZ
o twalnilani:u od' opłat 4 nale1noŚci (§ 16).

najwyżej

VII.

CO'

. § 13. Od opla t i naIeżności zakre.dyŁowanych
(§ 12) pobier.ane będą za cz·a s zakredytowania odsetki. iN wy:sokości 4 % w stosunku rocznym. Od-

z zakredyt'Owanemi su-

Właściwość władz.

§ 19. 1) Decyzje co do wymiaru i, ustaleni,a
terminów płatności: opł,at i należnoś'd jak również
~pła t ~ymc~asowych (§ 8) wydaje pow:~alrowy urząd "
z.1emsk~.
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. .. , 2) Admin:i's tl'owaru'e Isumami; należnemi z tytui należności, przyjmowanie z:aHcz'ek dobrowolnych na pocIz et opłiat (§ 9) oraJZ odr,aczarti'e termmów płatności (§ 14) ~ należy do okręgowego
łu opłat

urzędu zl ~emskieg:Q.

3) Decyzfe w sprawi,e

zwolni'eni:a

od

opłat

(§ '16) wydaje Miniis ter Rolnictwa i Ref-orm Rolnych

. na wni,ois ek okręg'owego urzędu ziemskiego.

VIII. Postanowienia
§ 20.
w

przejściowe.

W .sprawach, w których przed wejś'ciem

życ~e , rozporządzen~a

niniejszego nie

\Zostały

wy-

sła.ne nak.ruzy pł:atrrkze prz,e widziane w § 19 rozpo. Il"ządzenia z dnia 27 sierpnia 1928 r. w spr.a wi,e wy-

k,Ott)iWama ustawy ó scaLaniug,r un't ów (Dz. U. R. P.
Nt, 81, p 'OlZ. 763), opł.aty i należnośc~ za wykonanie
sca,Lenia wymierzone będą w trybie i na z:asadach
l'IOzporządz'eniia niniej:sz'ego.

§ 21. W sprawach, w których zapadły decyzje przedstanowcze, lub w których z.o:st,ały powzi'ęie
uchwCliły ostate,c'z ne, a pomi,a ry zostały dokonane
przed 21 wl'~eśnia 1923 r. - wysok'ość opł,at 1; na1eż
ll1iOśd uśtalona będzie w tryMerozporządzenia nini'ejs.zego z tern, że:
A. w)'sok,o!ść opłiat za techniczne wykonanie
'scalenia ze sp,orzącrteniem operatu pomvarowego
wynosle bę,d!zie:
al z pomiarem st,a nu pos.i,a dauia przed :sca:l·e ni'e m po 10 złotych od 1 ha gruntów mi!erz onyc h i
,h) bez pomiaru stanu posiadania przed scalen~eiIl po 7 zł od 1 ha g.runtów mi'erz,o nych;
gdy zaś w powyższych sprawach pomiary
z'O,słały dokonane pOi 21 wrz,eśnia 1923 r.
opłaty będą poMerane według stawek określonych w § 1 i
B. sumy wpł;acone przed dni'e m l styczn.i1a
1923 r. na. p,o'cż'et .opłat 'z a powyższe prace scalenirowe, będą źalicz·orte jako odpowi'e,d\nia procen'towa
część naleznoś: ci według norm,
obowiązujących
wcza'si,e i<ch uis.z czenia ido pozostałej proc,e nt'o wej
częśd należności będą sŁosowane normy podane
w ust. Ai
C. sumy, wydane w związku ,ze sc,a,Ienile m
w powyżs'zych sprawach (ust. A i B) na ekspertyzy
me l joracyJne, naj.em robotników, kupnO' materjałów
i t. p., a n.iep,Q1brane dotychczas przez urźędy zi'e mskie od z:a inter'e:sów.anych uczestników sc,a leni,a, bę
dą przer,a chow.ane na zasadach wy,s zczególnionych
'W § 2 rozporządlzeni'a Pr~zydenta Rzeczypospolitej
rz dlnila 14 maja 1924 r. o przerachow:aniu zobowiązań
p,r ywwtno'prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. ' Nr. 30,
poz. 213).

§ 22. W sp,r aw,a ch zakańczanych na podstawie p. al cz. 2 ,a rt. 50 ust.awy {) scalaniu gruntów
opł,atyi należności' będą wymi'erz,a ne w s.t'o:sunku do
obs'z aru gruntów, otrzymaitly.ch w wyniku scal'eni.a.
§ 23. W przyp,a dkach prz'ejęcla przez urzędy
ziemskie prac po.wi'e rzonych mierniczym p,tze.z rady
ucz,est:ników S'caleni:a (cz. 2 .a rt. 53 ustawy o sc.ala,niu
gruntów), wart<ość wykonanych pra:c, określona prze'z
urzędy ziemsMe, zost'ani'e z·a Hczona na poc,z et opł,ai
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za technkz'ne wykonanie s'całeni:a, wymienortych na
z.aJSadzi'e rozporządz.enia ninlejsz'ego.

§ 24. 1) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych moż:e wydawać zarządz'enia w sprrawle pr~ej,
mow.anila prz ez okręgowy urząd z.l!emsk± administracji należno'ści za wykonanie scalenia, wym1erz'Onych
przed wejśde m w życie rozporządzeni1a niniejszego•
a znajduj:ących się w ,a.dminis,tracj,~ Państwowego
Banku Rolnego..
2) O zmvanie sposobu uiisz'c zenia należności
przejętych przez urzędy zł'emskie w myśl cz. 1 powiadomi płatników Państwowy Bank Rolny.

IX. Postanowienia

końcowe.

§ 25. ROZPOl1zą,dzenie llini'ejsze wchodzi w ży
cie 'z dniem ogłos zenia, Równocz·eś,nie tracą moc obowiązującą przepisy sprzeczne z rozpo-rząodz'eniem nini'ej:s'zem, a w silczegó1nośc: i postanowieni,a § 14-23,
zdClinie końcowe § 26, zdanie drugie ~ trzec]e cz. 3
§ 60, § 83 i § 84 ;J:"iOzporządz'eni1a Milllii:s'trów Ref.orm
Rolnych i Spr,a wie dliwośd, :Z dnia 27 sl,e,rpn1:a, 1928 r.
w sprawie wyk,o:nan~a ustawy o s'C:alaniu gruntów
(Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) w brzmieniu zmi1enionem rozporządzeni:ami z dnia 5 maja 1930 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 38,poz, 334) il t; dnia 30 maj.a 1931 r . (Dz. U.
'R. P. Nr. 60, poz. 485) .
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Nakoniecznikow - Klukowski
Minister Skarbu:

Wl. Zawadzki

416.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW: OPIEKI SPOI SKARBU

ŁECZNEJ

z dnia 23 czerwca 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli-

wości, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w przed-

miocie zmian rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30,lipca 1931 r. wydanego
w porozumieniu z Ministrem . Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia
21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przecIwalkoholowej}.
Na podstawie art. 26 ustawy przeciwalkoholowej z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51,
poz. 423), zarz.ądza się co następuje:

§ 1. W

rozporządzeniu

Ministrów: Spraw We-

wnętrznych i Skarbu z dn'ia 30 lipca 1931 r. (Dz. U.

R. P. Nr. 73, poz. 595) wprowadza się następujące
zmi,a ny:
a) §§ l, 2, 3, 14, 31 skreśla Sięi
b) określony w § 7 kontyngent miejsc detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych dla
województwa śląskiego zmienia się na 2975
miejsc, dla m. st. Warszawy na 600;
c) końcowy ustęp § 7 skreśla się.

