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ust. 1) i3) - do zaległości w samoistnych daninach 
komunalnych. 

2) Minister Spraw Wewnętrznych władny jest 
przenosić w porozumieniu z Minishem Skarbu 
uprawnienia. określone w ust. 1), na wojewodów."; 

5) art. 3 skreśla się, a w jego miejs'ce wstawia 
się nowy artykuł - ja,ko trzeci, treści następującej : 

"Art. 3. lJ Upoważnia f. ię Ministra Opieki Spo
łecznej do odraczania, rozkładania na raty ,j uma
rzania w części lub w całości. w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. zaległych składek i opłat oraz od
setek, kar i grzywien na rzecz instytucyj ubezpie
czeń społecznych. 

2) Minister Opieki Społeczne j władny jest prze
nosić w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze 
rozporządzerl uprawnienia, wynikające z ust.. 1). na 
instytucje ubezpieczeń społecznych. 

3) Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej, 
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalą 
bliżej tryb i warunki stosowania ulg, wymienionych 
w ust. l}. oraz ich zakres. . 

4) Wszystkim zaległym składkom i opłatom 
na rzec'z instytucyj ubezpieczeń społecznych , któ
rych spłatę uregulowanO' w myśl przepisów ustawy 
niniejszej, przysługują do czasu całkowitego doko
nania ich spłaty przywileje, przyznane składkom 
i oplatom na 'rzecz instytucyj ubezpieczeń społe cz
nych w postępowaniu egzekucyjnem i up adloś cio
wem."; 

6) art. 4 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 4. Okresu odroczenia na podstawie art. 1 

ust. 1 lit. a) i ust. 4) oraz art. 2 nie wlicza się do cza
sokresu, w ciągu którego należności, wymienione w 
tych artykułach, korzystają w myśl obowiązujących 
przepisów z przywileju pierwszeństwa."; 

7) art. 5 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 5. Wykonanie ustawy niniejszej poru

cza · się Ministrom: Skarbu, Spraw Wewnętrznych 
i Opidd Społecznej każdemu we właściwym mu za
kresie działania.". 

Art. 2. Upoważnia się Ministra . Skarbu do 
o~H()s~ęnia iędnolitęgp tekstu ustawy z dnia 10 ma~
ca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych (Dz. 
U. R P. Nr. 29, poz. 291) z uwzględnieniem zmian, 
wprowadzonych ustawą niniejszą . 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrom: Skarbu. Spraw Wewnętrznych i Opie
ki SpO'łecznej, każdemu we właściwym mu zakresie 
działania. 

Art. 4. 1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

2) Jednocześnie trad moc obowiązującą usta
wa z dnia 15 marca 1934 r. o ułatwieniu spłaty za
ległych składek l opłat na ,rzecz instytucyj ubezpie
czeń społecznych (Dz. U. R. p, Nr. 29, poz. 237), 
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203. 
Na mocy ar!. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 26 marca 1935 r . 

o klasyfikacj i grU2ltów dla poclaiku gruntowego. 

Art. 1. W celu ustalenia jednolitych podstaw 
dla równomiernego wymiaru podatku gruntowego 
i utrzymania ewiden cji gruntów będzie przeprowa
dzona klasyfikacja gruntó w na ca::ym obszarze Pań
stwa. 

Art. 2. Klasyfikacji nie podlegają grunty: 
l) zaję te pod cmentarze, 
2] pod lorami kolejowemi, publiczne drogi i pla

ce, należące do Państwa lub instytucyj oraz związ
ków prawa publicznego, 

3) w miastach, podlegające pal'istwowemu po
datkowi od nieruchomości. 

Art. 3. (1) Grunty dzieli się na następujące 
kategorie według rodzajów użytkowania: 

aj grunty orne, 
b) łąki, 
c) p :tStwiska, 
d ) grunty pod wodami, 
e) grunty pod lasami, 
f) nieuży tk i. 

(2) Za grunty orne uważa się ziemie pod pola- ' 
mi uprawne mi, sziucznemi pastwiskami, sadami 
i ogrodami, jak również pod budynkami i podwórza
mi; za łąki uważa się ziemie, hwale pokryte roślin
nością łąkową, które z zasady są koszone; za past
wiska uważa się ziemie, trwale pokryte roślinnością 
pastwiskową, które z zasady nie bywają koszone, 
lecz spasane przez inwentarz; za grunty pod woda
mi uważa się ziemie pod wodami zamkniętemi i ot
warlemi, w rozumieniu obowiązu j ących przepisów 
rybackich, o ile wody te są użytkowane w celach ho
dowli ryb lub rybołówstwa; za grunty pod lasami 
uważa się ziemie, służące do produkcji drewna i wi
kliny . 

(3) Ilość klas oraz rodzaje gleby w poszczegól
nych kategorjach grunlów (ust. 1) podaje tabela, za
łączona do ustawy niniejszej. Tabela ta us talona jest 
dla gruntów o przeciętnej kulturze i wydajności, 
z uwzględnieniem ich właściwoś ci naturalnych. Przy 
klasyfikacji nie będą uwzględniane indywidualne 
różnice bonitacji, spowodowane nakładami i zabie
gami posiadaczy gruntów, powodującemi przychodo
wość nieŁrwale wyższą od przeciętnej. Za takie na
kłady uważa się stałe utrzy·mywanie w należytym 
stanie meljoracyj szczegółowych , Grunty, na których 
dokonano meljoracyj szczegółowych, po przeprowa
dzen;u klasyfikacji na podstawie niniejszej ustawy, 
nie mogą być z tego powodu przeklasyfikowane do 
klas wyższych. Minister Skarbu w porozumieniu 
z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw 
Wewnętrznych~wyda szczegółowe przepisy co do za
'licz ania gruntów do odpowiednich kategoryj i klas . . 
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(4) Instrukcje ,'egjonalne określą lokalne nazwy' Art. 7. (1) W skład powiatowych k?n::isyjkla-
gleb .oraz warunk i przyrodnicze i sposób, VI jaki one syfikacyjnych wchodzą: naczelnik mIejSCowego 
przy klasyfik owaniu poszczególDych gruntuw będą urzędu sk arbowego, jako przewodnicząey, zastępca 
brane pCJd ocenę. Inst rukc je te wyda M.in ister Skar- przewodniczącego, wyznaczony przez Ministra Skar
bu w porozumieniu z Minis trem Rolnictwa i Refo rm hu, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Reform Rol
Rolnych. nych, dwaj członkowie i dwaj ich zastępcy, delego-

(5) Rada Minis trów dokona na wniosek Mini- wani przez izbę rolniczą, oraz dwaj członkowie 
sira Skarbu podziału PaI'istwa na okręgi rolnicze i le- i dwaj ich zastępcy z pośród miejscowych płatników 
śne, z uwzględnieniem warunków gospodarczych paristwowego podatku gruntowego, powołani przez 
i klimatycznych, oraz określi stosunek współczyn- urząd skarbowy z listy, przedstawionej przez radę 
nik ów między poszczególnemi okręgami. powiatową; z Łych ostatnich dwóch członków i dwóch 

zastępców, jeden członek i jeden zastępca powinni 

Art. 4. (1) Celem dok oi12.nia klasyfikacji grun
tów tworzy się: 

1) povvialowe komisje klasyfikacyjne -w sie~ 
dzibie właściwego urzędu skarbowego. Minister 
Skarbu może zwiększać lub zmnieiszać teren dzia
łania p'owiatowych komisyj k lasyfikacy jnych; 

2) wojewódzkie komis je klasyfikacyjne - w sie
dzibie właściwej izby skarbowej; 

3) Główną Komisję Klasyfikacyjn ą - przy Mi
nisterstwie Skai"bu. 

(2) Powiaiowe komis je klasyfikacyjne przepro
wadzają klasyfikac j ę gm nl ów w swych okręgach. 
,Wojewódzkie k omis je k lasyfikacyjne sprawują nad
zór nad k omisjami powiatow emi, a Główna Komisja 
Klasyfikacyjna-nad komisjami wojewódzkiemi i po
wiatowemi co do należytego wykonywan ia przez nie 
ich czynnoś ci. Do zadań Głównej Komis ji Klasyfika
cyjnej należy ponadto opracowyw anie i przedstawia
nie Ministrowi Skarbu wniosków co do pos!anowieii, 
przewidzianych wart. 3 ust. 4 i 5. Główna Komisja 
Klasyfikacyjna opiniuje na podstawie wniosków wo
jewódzkich komisyj klasyfik acyjnych instrukcje re
gjonalne, przewidziane wart . 3 ust. 4. 

(3) Klasyfikację gruntów, stanowiących wła
sność Państwa, dokonywają wojewódzkie komisje 
klasyfikacyjne w porozumieniu z właściwą władzą. 

Art. 5. (1) Rozporządzenie Ministra Skarbu 
określi współudział zainteresowanych w czynnoś
ciach klasyfikacyjnych. Przed ustaleniem decyzji po
wiatowej komisji klasyfikacyjnej zainteresowanym 
przysługiwać będz i e prawo czynienia ustnych i pi
semnych wnioskóvv. 

(2) Od orzeczeń powiatowych komisyj klasyfi
kacyjnych można wnosić odwołania do wojewódzkich 
komisyj klasyfikacyjnych, które rozstrzygają osta
tecznie. 

(3) Rozporządzenie Ministra Skarbu określi spo
sób składania wyjaśnic Ji pisemnych lub us tny ch przez 
zainteresowane strony w komisjach odwoławczych. 

. Art. 6. l\linister Skarbu ma prawo uchylać w 
drodze nadzoru wszelkie decyzje i orzeczenia po
wiatowych i wojewódzkich komi :=;yj klasyfikacyjnych 
w przypadkach stwie rdzenia ',vad liwości postępowa
n ia przy ich powzięciu lub n aruszenia materjalnych 
przepisów o k lasyfikacj i gruntów'. W/ tym ost a tnim 
wypadku Minister Skarbu zas ię ga uprzednio opinji 
Głównej Komis ji Klasyfikacyjnej. 

być przedstawicielami większej, a jeden członek i je
den zastępca - mniejszej własności gruntowej, 

(2) W skład wojewódzkich komisyj klasyfika
cyjnych wchodzą: dyrektor miejscowej izby skarbo
wej, jako 'przewodniczący, zastępca przewodniczące
go, wyznaczony przez Ministra Skarbu, kierownik 
oddziału podatków realnych izby skarbowej, .przed
stawiciel Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, 
przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych oraz 
czterej delegaci izby rolniczej i czterech ich zastęp
ców, z k tórych dwaj delegaci i dwaj zastępcy winui 
być przedstawicielami większej, a dwaj delegaci 
i dwaj zastępcy mniejszej własności gruntowej. 

(3) W skład Głównej Komisji Klasyfikacyjnej 
wchodzą; czterej przedstawiciele lv1inistra Skarbu, 
z których jeden jest przewodniczącym komisji, dru
gi zastępcą przewodniczącego, trzej przedstawiciele 
Minislra Rolnictwa i Reform Rolnych, dwaj 
przedstawiciele Ministra Spraw Wewnęt~nych oraz 
sześciu przedstawicieli i sześciu zastępców organi
zacyj rolniczych, powołani przez Ministra Skarbu w 
porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

(4) Minister Skarbu ma prawo powoływać do 
udziału w komisjach wojewódzkich i Głównej dorad
ców fachowych. 

Art. 8. (1) Wydatki, związane z przeprowa
dzeniem pomiarów i klasyfikacyj gruntów na podsta 
wie ustawy niniejszej, ponosi z zastrzeżeniem ust. 2 
Skarb Państwa. 

(2) Koszty podróży i diet członków powiato
wych komisyj klasyfikacyjnych z ramienia związków 
samorządu terytorjalnego i gospodć!rczego ponoszą 
związki, właściciele zaś i stali użytkownicy ob owią
zani są do bezpłatnych świadczeń w naturze przy 
przeprowadzaniu pomiarów i badaniu ich grunló\v; 
w stosunKU do gn; nłów, wchodzących w skład podat
kowych jednostek zbiorowych na obszarze woje
wództw środkowych i wschodnich, obowiązek ten 
ciąży na gromadach. Rozmiar tych świadczeń oraz 
tryb wymierzania i ściągania naleZności pieniężnych 
w razie zastępczego wykonania tych św i adcz ell 
wskutek niewypełnienia ich przez zobowiązanych w 
całości lub czę~ciowo w wyznaczonym terminie, 
określi w drodze rozporządzenia Minisl er Ska rbu w 
porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Spraw' Wewnętrznych. 

(3) Minister Skarbu określa wysokość ponos zo
nych przez Skarb Państwa kosztów podr'óży i di\;lt 
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członków komisyj klasyfikacyjnych. Nalomiast wy-o 
sokość kosztów podróży i diet członków komisji kla
syfikacyjnej, delegowanych przez związki samo-rządu 
terytorjalnego i gospodarczego, ustaia;ą te związki. . 

Art. 9. (1) Wszystkie władze i urz~dy pań
stwowe i samorządowe, notarj~szc, instytucje pu
bliczne, zakłady naukow.;~ , banki pallstwowe i za
kłady kredytu długoterminO\vego obowiązane są na 
żądanie komisyj klasyfikacyjnych udzielać bezpłat
nie wszelkich posiadanych materjałów i danych, do
tyczących okreslenia obszaru, sposobu użytkowania 
i jakości gruntów oraz zezwalać na sporządzanie 
z nich odpisów. 

(2) Państwowe i prywatne zakłady kredytu dłu
gotenninowego obowiązane są udzielać zainteresowa
nym posiadaczom gruntów bezpłatni.e do wglądu map 
i rejestrów pomiarowych tych gruntów oraz zezwalat 
na sporządzanie z nich odpisów. 

Art. 10. (1) Przepisy co do warunków, jakim 
powinny odpowiadać osoby, powoływane na cżłon
ków komisyj klasyfikacyjnych, organizacji tych ko
misyj; zmian w ich składzie, wywołanych miejscowe
mi warunkami, zakresu czynności komisyj i sposobu 
wykonania tych czynności oraz postępowania w ko
misjach, wyda w drodze rozporządzeń Minister 
Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa 
i Reform Rolnych oraz Spraw \'ąewnętrznych. Roz
porządzenia okreslą również obowiązek sporządza
nia i dos1firczania k omisjom klasyfikacyjnym przez 
zarządy gmin wie jskich i miejskich wykazów wszyst
kich posiadłości gruntowych w obrębie gminy, spo
sób przeprowadzania i granice dokładności pomiaru 
ella celów klasyfikacji gruntów oraz terminy rozpo
częcia i ukończenia prac komisyj. 

(2) Minister Skarbu ma prawo zwalniać oa 
opłat stemplowych . pisma, związane z działalnością 
komisyj klasyfikacyjnych. 

Ad. 11. Na podstawie przeprowadzonej kla
syfikacji zostaną założone powiatowe rejestry grun
towe. IVlinisier Skarbu usŁali zasady założenia tycl:1: 
rejestrów oraz sposób ich prowadzenia. 

Art. 12. Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrowi Skarbu, co do art. 3, 7, 8 i 10 w 
porozumieniu z interesowanymi ministrami. 

Art. 13. Ustawa niniejsza wchodzi w iycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent RzeczypospoHtej: I. Moscicki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Skarbu: Wł. Zawadz.~i 

Za!ączl.11c do art. 3 ustawy z dnia 
26 .nar Ci> 1 Y35 r. (poz. 203). 

TABELA KLAS GR.UNTÓW. 

A. GRUNTY ORNE. 

Klasa I. Grunty OUiZ najlepsze. 

Grunty bardzo zasobne w składniki odżywcze, 
łatwe do uprawy, cicr:ł8, czynne, o czynnem P?d
glebiu, umożliwiającem nawet bardzo głęboką orlC~, 
przepuszczalne, lecz doslakswie wilgotne, prze
wiewne, niezaskoru-piające się, zaw~erające zazwy
czaj znaczne ilości- próchnicy słodkiej. Meljoracyj 
nie wymagają . D ają nawet w warunkach średniej 
kultury wysokie plony na jszlachetniejszych roślin, 
wymagających głębszego zakorzenienia się. 

Do klasy tej należy zaliczyć np. wybitnie dobre 
kawałki gleb następujących: 

a) mady chude, średnio ciężkie, położone tak 
wysoko, że nie zamakają podczas wylewów 
rzeki, w której dolinie leżą. Warstwa mady, 
gruba co najmniej na 1 m, spoczywa na pod
łożu piaszczyskmj 

bl niektóre czarnoziemy stepowe, leżące na 
podłożu lossowem i niektóre czarnoziemy 
stepowe zdegradowane (pozbawione znacz
nej ilo ści próchnicy), na lOssach grubości od 
1 - 1,5 m, leżące średnio wysoko na pod
łożu piaszczystem. Próchnica tych gleb 
słodkaj 

c) najlepsze lassy całkowite j 
d) najlepsze ziemie kujawskie o przepuszczal

nem marglowem podłożu. 

Klasa II. Grunty orne bardzo dobre. 

Grunty, zbliżone właściwościami do gruntów 
klasy I, posiadające nieco gorsze warunki fizyczne, 
a więc mniej przepuszczalne i przewiewne. Nieco 
trudniejsze do uprawy. Stosunki wilgotnościowe 
trochę gorsze. Spadki, o ile występują, są łagodne. 
Udają się na nich wszelkie warzywa. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
aj mady chude (o ile nie są z materjału Kar

packiego), średnio ciężkie, zamakające na 
krótki okres czasu podczas wylewów. Gru
bość mady co najmniej 1 m. Sil podłożu 
piasekj 

b) czarnoziemy stepowe IOssowe, na warstwie 
lossowej łącznej grubości co najmniej jedno
metrowej, leżące na lOssie, piasku lub ~wi~ 
rzej 

e) lassy głębokie i najlepsze z płytkich, ale 
grubości ponad 70 cm; 

d) czarne ziemie (pochodzenia bagiennego) na 
przepuszcżalnem podłożu; 

e) najlepsze kawałki dobrze położonych bielic 
mocnych szczerków i glin - zmeljorowanej 



Nr. 27. Dziennik Ustaw. p.oz. 203. 467 

fI na jlepsze rędziny (borowiny) - głębokie po
nad 0,5 m. 

Klasa III. Grunty orne dobre. 

Grunty cechuje mnie jszy wybór roślin upraw
nych z powodu warunków fizycznych, chemicznych 
lub topograficznych, gorszych od tych, które posia
dają grunty klasy I i II. 

Do k lasy tej należy zaliczyć np.: 
a) 16ssy nażwirowe, napiaskowe, nawapienio

we, które nie dochodzą do 1 m grubości, ale 
przenoszą 50 cm j 

b) lepsze bielice, gliny i szczerki mocne - co 
najmnie j 1 ITI grube, na przepuszczalnych 
podłożach; 

c) piaski nal6ssowe i nabielicowe - głębokie 
na 50 cm. 

Gleby, wymienione w pkt. aj, b) i c), 
są to gleby przepuszczalne, przewiewne, 
ciepłe, mocno czynne, stąd podobne do kla
sy I, lecz bardziej gruboziarniste i na suszę 
mniej wytrzymałe. Spadki, o ile występttją, 
są łagodne. Do uprawy łatwe; 

d) grunty nadrzeczne, nisko położone, mmeJ 
spójne, niż w klasie II, przepuszczalne, czę 
sto podmakające, ale w razie odpływu wód 
rzecznych mogą być za suche; 

e) grunty wapienne i marglowe, głębokie od 
okolo 30 do 50 cm, przepuszczalne i prze
wiewne, lecz bardzo wrażliwe na suszę i nad~ 
miar wilgoci atmosferycznej, wymagające 
większej ilości sprzężaju na jednostkę upra
wną dla konieczności szybkiego wykonania 
robót. Leżą wysoko na podłożu wa
piennem; 

f) grunty torfowe najlepsze, zmeljorowane, za
wierające dużo części mineralnych, części 
zaś roślinne są w słanie daleko posuniętego 
rozkładu (włókien roślinnych nie widać). 
Grunty, zawierające mniej części mineral
nych i części roślinne mniej rozłożone, za
liczane są do klas niższych; 

g) najlepsze grunty Podkarpacia, płaskie 
względnie z łagodną wystawą południową 
lub południowo-zachodnią, nie wyżej poło
żone jak 300 - 400 m nad poziomem morza. 

Klasa IV. Grunty orne średnie. 

Grunty rolniczo średnio dobre w swym stanie 
naturalnym, bez ulepszeó. fizycznie wadliwe i za
wodne. 

Do klasy tej należy zaliczyć np .: 
a) grunty lekkie, więcej piaszczyste, przepusz

czalne t. zw. lekkie szczerki, leżące na lżej
szem mniej zwięzlem podłożu, lecz z dużą 
ilością części pyłowych w warstwie glebo
wej, o dobrze uformowanej warstwie próch
nicznej grubości około 30 cm; 

h) gliny cięźkie, bielice, iły właŚciwe, szczer
ki mocne na nieprzepuszczalnych podh~
żach - niezmeljorowanej 

c) lossy: naglinowy mocny i naiłowy. Niezmel
jorowane. 

Gleby, wymlenione w pkt. b) i cJ, są 
gruntami z podłożem mało przepuszczalnem, 
mało przewiewne, mało czynne. Ciężkie do 
uprawy. Spiekają się mocno od upałów 
i tworzą bryły trudne do rozbicia, a upra~ 
wiane na mokro mażą się; 

d) grunty wapienne i marglowe o małym za
sobie materji organicznej, spoczywające na 
pod łożu wapiennem, płytsze jak w klasie III, 
stąd więcej cierpiące od suszy; 

e) grunty sapowate, podmokłe ciężkie lub 
zimne ; 

f) grunty torfowe bardzo dobre, zmeljorowane, 
zawiera j ące dość dużo części mineralnych; 
części roślinne są w stanie dość daleko po
suniętego rozkładu (włókien roślinnych nie 
widać lub można rozróżnić tylko poszcze
gólne włókna ro ślinne); 

g) grunty okolic podgórskich, dość głębokie 
o łagodnych spadkach i łatwym dostępie; 
ciężki e , zimne, nieprzepuszczalne i nieprze
wiewne ; melj oracyj wymagają. Trudności 
sprzętu wobec znacznych opadów; 

h) gorsze odmiany czarnoziemów l6ssowych 
i iłowych czarnoziemów podkarpackich. 

Klasa V. Grunty orne słabe. 

Grunty naogół ubogie, a wskutek tego zawodne 
i nieurodzajne. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
a) grunty drobno piaszczyste, głębokie, często 

za suche. Do uprawy łatwe; 

b) grunty iłowate, żelaziste z niebieskiemi 
1 rdzawemi plamami, nieprzewiewne, na nie
przepuszczalnem podłotu ; grunty sapowate, 
podmokłe, ciężkie lub zimne, do meljoracji 
trudne lub nienadające się wcale; 

c) grunty wapienne i marglowe płytkie z bar
dzo małą ilością części gliniastych, ze zna
czną ilością kamieni wapiennych, ubogie 
w materje organiczne; 

d) grunty torfowe, dobre, zmeljorowane, zawie
rające mało części mineralnych; części roś
linne są mało rozłożone (można rozróżnić 
włókna roślinne). Plony mniej pewne niż 
na gruntach klasy IV; 

e) grunty okolic podgÓrskich i górskich, dość 
płytkie, dość kamieniste, bądź więcej stro
me i mniej dostępne niż w klasie IV •. 

Klasa VI. Grunty orne najsłabsze. 

Grunty dają plony bardzo niskie lub bardzo 
niepewne. Do klasy te j należy zaliczyć np.: 
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aj grunty zupełnie piaszczyste, niespoJne, z-Nie
wne, suche, bardzo ubogie w materje orga
niczne. Należą tu piaski suche, bardzo 
płytkie lossy leżące na żwirze, piasku lub 
bezpośrednio na opoce, i takież płytkie bie
lice i rędziny; 

b) grunty piaszczyste, mało zasobne, podmokłe, 
zimne wskutek wysokiego poziomu wód 
gruntowych, sapowate, często ze sporą za
wartością stodiałej próchnicy (grunty przy
torfowe); 

c) grunty górskie płytkie, trudno dostępne bądi 
strome, kamieniste albo w położeniu unie
możliwiającem uprawę oziminy; 

d) wszelkie rodzaje gruntów ornych, które z ja
kichkolwiek powodów (np. glebowych, sto
sunków wodnych lub nachylenia terenu) nie 
mogą być zaliczone do klas wyższych. 

B. ŁĄKI. 

Łąki są zaliczane do poszczególnych klas na 
podstawie średniej rocznej ilości i jakości zbieranego 
siana. Jako czynniki wtórne, wpływające na zali
czenie do klas wyższych lub niższych, powinny być 
brane pod uwagę: poziom wód gruntowych, zalew
ność, jakość gruntu, dostęp i łatwość sprzętu, potrze
ba i możność wykonania meljoracji, stan kultury 
i stopień pielęgnacji. 

Klasa I. Łąki najlepsze. 

Łąki, stale przynajmniej trzykośne, o glebie za
sobnej w składniki odżywcze, przepuszczalnej i prze
wiewnej. Położenie dostępne w każdej porze roku, 
powierzchnia równa, umożliwiająca wszelkie prace 
maszynowe. Poziom wód gruntowych korzystny. 
Zbiór siana co najmniej 60 q z 1 ha. Siano składa 
się z najszlachetniejszych traw słodkich i roślin mo
tylkowych, prawie zupełnie bez chwastów łąkowych. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
aj łąki nadrzeczne i polne, zasilane naturalne

mi zalewami, żyzną wodą z rzek i pól, przy
czem zalewy przychodzą w porze odpowied
niej i woda nie pozostaje na łące zbyt długo, 
I!lając odpowiedni odpływ; meljoracji nie 
wymagają; 

b) łąki mineralne, zmeljorowane, nawadniane, 
przyczem możliwe jest doprowadzanie w 
miarę potrzeby do każdej parceli dostatecz
nej iiosci żyznej i ciepłej wody. 

W klasie I występują szlachetne trawy 
słodkie, jak: rajgrasy, kostrzewy, wyczyniec 
łąkowy, owsiki oraz rośliny motylkowe, jak 
kon iczyny, komonica, lucerna cbmielowa 
i t. p. Wśród traw niema wartościowej, 
grubej i kwaśnej flory, skrzypów, trzcin, si
towi, turzycy, mchów i t. p. 

KI~sa II. Łąki bardzo dobre. 

Łąki stale dwu lub czasami wielokośne o wła
$nościach gleby, w położeniu i powierzchni, jak w 

klasie L W warunkach sprzyjających poziom wód 
odpowiedni, jakoś ć siana zbliżona do jakości na łą
kach klasy I; w warunkach nie sprzyjających poziom 
wody za niski lub za wysoki, jakość siana gorsza lub 
ilość mniejsza, jednakże nie mniej niż 40 q z . 1 ha. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
a) łąki nadrzeczne i polne, użyźniane przez na

tura.lne zalewy, przyczem. zalewy bywają 
czasem w porze niewłaściwej, przeszkadza
jąc w sprzęcie siana lub też odpływ nie jest 
zupełnie dostateczny i woda miejscami stoi 
za długoj 

h) łąki torfowe zmeljorowane z materją orga
niczną w stanie daleko posuniętego roz
kładu (jak w klasie III gruntów ornych), po
siadające urządzenia do dowolnego dopro
wadzania świeżej wody i regulowania jej po
ziomu; 

'e) łąki mineralne zmeljorowane, z urządzenia
mi, pozwalającemi · na dowolne regulowanie 
nawodnienia nie wszystkich poszczególnych 
parcel lub też nawodnienia wodami . mniej 
żyznemi niż w klasie I. 

Klasa III. Łąki dobre. 

Łąki stale dwukośne, gleba o własnościach fi
zycznych i chemicznych gorszych niż w klasie I i II. 
Powierzchnia równaj zbiór siana średnio ponad 25 q 
z 1 ha, przyczem obok traw szlachetnych występuje 
znaczna ilość traw nieszlachetnych oraz chwastów. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
aj łąki polne, nieużyźniane zalewami z pól, w 

latach suchszych poziom wód za niski, wy
dajność siana mniejsza j w latach mokrych 
wydajność większa, jakość gorsza. Dostęp 
łatwy; 

b) łąki nadrzeczne lub nadjeziorne, niezalewa
ne lub z niedosŁatecznym odpływem ; w la
tach mokrych poziom wód za wysoki, ilość 
siana większa, lecz jakość gorsza; w latach 
suchych ilość siana mniejsza, lecz jakość 
lepsza. Dostęp utrudniony tylko w razie 
długotrwałych deszczów; 

c) łąki torfowe zmeljorowane, z materją orga
niczną bardzo lub w znacznej części rozło
żoną i wskutek tego dość przepuszczalne, 
posiadające urządzenia do spiętrzania wody 
gruntowej lub też łąki z urządzeniami, jak 
w klasie II, jednak z mniej rozłożoną mater
ją organiczną; 

d) łąki podgórskie i hiżej położone, lepsze łąki 
górskie; łąki sztuczne lub naturalne, zmel
jarowane i przynoszące odpowiedni zbiór 
siana mogą być zaliczane do klasy II. 

Klasa IV. Łąki średnie. 

Łąki przeważnie jednokośne. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
a) łąki zbyt suche o glebie przepuszczalnej, 

mało zasobne, nadające się raczej pod upra-
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wę rolną. Poziom wód gruntowych zbyt 
niski. Łąki dostępne, o powierzchni mniej 
więcej równej. Urodza j siana w latach 
suchych obniża się do 10 q z 1 ha, w latach 
mokrych mo·źe się znacznie podnieść. Siano 
może być średnie lub nawet dobrej jakości; 

b) łąki mogące, ze względu na wydajność i ja
kość siana. być zaliczone do klas wyższych, 
lecz na których sprzęt jf:st znacznie utrud
niony z powodu nierówności powierzchni, 
obecności krzaków lub kamieni, jako też do 
których jest utrudniony dostęp lub podlega
ją one częstym powodziom; 

. c) łąki torfowe, zmeljorowane, z materją orga
niczną mało rozłożoną, posiadające urzą
dzenia do spiętrzania wody gruntowej, jed
nakże z małym zasięgiem podsiąkania wody 
wskutek małej przepuszczalności torfu lub 
też łąki torfowe o roślinności gorszej jakoścI 
niż w klasach wyższych; 

d) łąki górskie wyżej położone lub mniej do
stępne. 

Klasa V. Łąki słabsze. 

Łąki przeważnie jednokośne. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
aj łąki zbyt mokre, poziom wód gruntowych 

zbyt wysoki, dostęp często utrudniony, z re
guły sprzęt ręczny. Zbiór siana dość ob
fity, lecz lichej jakości, składający się w 
przeważającej ilości z roślin grubych 
i kwaśnych; 

bl łąki śródleśne, zacienione, bądź zachwa~z
czone florą leśną nawet w dobrych stosun
kach wilgotnościowych. 

Wśród flory klasy V spotykają się na łąkach, 
wymienionych w pkt. a), obficie skrzypy, trzciny, si
towia, turzyce i mchy, a na łąkach, wymienionych 
w pkt. b), częstokroć zachwaszczenie florą leśną. 

Klasa VI. Łąki najsłabsze. 

Łąki liche jednokośne. 

Do klasy tej należy zaliczyć np.: 
a) łąki na glebach bagiennych. Dostęp utrud

niony; sprzęt ręczny; wywożenie siana bar-
. dzo uciążliwe. często możliwe tylko w pew
nych porach roku; należą tu między innemi 
wierzchowiny wód otwartych i zamkniętych 
(o ile kosi się na nich trawę), moczary nad 
brzegami rzek i jezior lub na drodze wód, 
wybijających się stale na powierzchnię oraz 
w bagnistych kotlinach bezodpływowych. 
W latach wyjątkowo mokrych zbiór może 
być zupełnie uniemożliwiony. Zbiór siana 
może być dość znaczny. lecz jest ono bardzo 
liche, składające się wyłącznie z roślin gru
bych i kwaśnych, i nadaje się więcej na 
podściół; 

b) wszystkie pozostałe łąki, które z jakichkol
wiek bądź powodów nie mogą być zaliczone 

.do klas wyż13zych. 
,W śród flory klasy VI obficie występują skrzy

py, trzciny, sitowie i mchy. Zjawiają się chwasty 
trujące. 

c. PASTWISKA . . 

Pastwiska są zaliczane do poszczególnych klas 
na podstawie średniej wydajności i jakości paszy. 
Jako czynniki wtórne, wpływające na zaliczenie do 
klasy wyższej lub niższej, winny być brane również . 
pod uwagę: rodzaj gleby, warunki klimatyczne i sto
sunki wodne gruntu, potrzeba i łatwość meljoracji, 
stan kultury i stopień pielęgnacji, ukształtowanie 
i wystawa terenu oraz bliskość wodopoju natural
nego. 

Klasa I. Pastwiska najlepsze. 

. Pastwiska na pierwszej jakości gruntach mine
ralnych (jak I i II klasa gruntów ornych), posiada
j~ce odpowiednie stosunki wilgotnościowe z odpo
wiednim poziomem wód gruntowych, bądź wskutek 
dostatecznej ilości (powyżej 600 mm rocznie) i odpo
wiednio rozłożonych opadów atmosferycznych, bądź 
też na skutek celowych zabiegów meljoracyjnych. 
Okres wypasu co najmniej pięciomiesięczIłY, bez 
przerw w tym okresie. Pow ierzchnia równa, past
wisko łatwo dostępne. Roślinność szlachetna typo
wo pastwiskowa, wystarczają:::a do dobrego wyży
wienia 3 - 4 krów (łącznie około 1300 kg żywej 
wa~i) na 1 ha bez dożywienia przez cały okres wy
pasu. 

Klasa II. Pastwiska bardzo dobre. 

Od pastwisk l klasy różn:ią się: 
al bądź nieco mniejszą zasobnością gleby. czy 

gorszemi jej warunkami fizyczn~'mi; 

b) bądź też nieco gorsze mi stosunkami wilgot
nościowemi, czy to z powodu mniejszej ildd 
(około 600 .mm rocznie) lub g-Q!zej rczłużo
nych opadów. co może powodować w nie
sprzyjających warunkach krótkie przerwy 
w okresie pasania, czy też wskutek niemoż
ności dostarczenia wody przez istniejące 
urządzenia meljoracyjne wszystkim parce
lom według potrzeby. Jakość paszy taka 
sama, jak na pastwiskach klasy I, lecz ilość 
przeciętnie mniejsza, umożliwiająca dobre 
wyżywienie do 3 krów (łącznie około 
1000 kg żywej wagi) na 1 ha bez dożywienia 
przez cały okres wypasu. 

Klasa III. Pastwiska dobre. 

Gleba o własnościach fizycznych i chemicznych 
gorszych niż w klasie I i P {jak w średnich klasach 
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gruntów ornych). Pastwiska dostępne o równej po
wierzchni, Ilość paszy dostateczna do dobrego wy
żywienia średnio 2 do 3 krów (łącznie około 800 kg 
żywej wagi) na 1 ha bez dożywienia przez cały okres 
wypasu. Jakość paszy dobra, przyczem jednak obok 
najszlachetnie jszej roślinności pastwiskowej wystę
puje mniej szlachetna i chwasty: 

a) pastwiska na gruntach bardziej zwięzłych 
z niewysoką (około 550 mm rocznie) ilością 
opadów, lub na lżejszych o większej ilości 
opadów (około 600 mm rocznie) . Poziom 
wód gruntowych w dużym stopniu zależny 
od warunków atmosferycznych. W latach 
wilgotniejszych porost roślinn.ości bujniej
szy, jakość lepsza, w latach suchszych po
rost słabszy i dłuższe przerwy w pasaniu; 

b) pastwiska na gruntach dość żyznych, o Z!I. 

wysokim normalnie poziomie wód grunto
wych, powodującym w latach wilgotniej
szych możność uszkadzania darni przez pa
sące się zwierzęta i gorszą jakość paszy 
skutkiem dość znacznej przymieszki chwa
stów. W latach suchszych jakość paszy 
lepsza, ale ilość mniejsza i . możliwość 
przerw w okresie pasania. Pastwiska o lep
szych stosunkach wilgotnościowych i zale
wane żyznemi wodami, przyczem zalewy nie 
powodują dłuższej przerwy w pasaniu, mogą 
być zaliczone, zależnie od swej wydajności, 
do klasy II; 

c) pastwiska na gruntach Łorfowych, jak w kla
sie IV gruntów ornych; 

d) pastwiska górskie z okresem wypasania 
krótszym niż 3 Y2 miesiąca, łatwo dostępne 
i, prawie nie kamieniste. • 

Klasa IV. Pastwiska sre(Jnie. 

Pastwiska, wymagające do normalnego użytko
wania meljoracji, dostarczające paszy do dobrego 
wyżywienia' 1 - 2 krów (łącznie około 500 kg żywej 
wagi) na 1 ha bez dożywienia przez cały okres wy
pasu, powierzchnia mniej więcej równa; znajdują się 
krzaki, kamienie i kępy: 

a} pastwiska na gruntach Średnich jakości, 
o małej przeciętnej ilości opadów (mniej niż 
550 mm rocznie) i zbyt niskim poziomie wo
dy gruntowej. Pasza może być średniej lub 
nawet dobrej jaKOŚCi. Ilość niewielka. Ze 
względu na duże przerwy w okresie pasa
nia, nadają się raczej pod uprawę rolną; 

b) pastwiska na gruntach torfowych, analogicz
nych do zaliczonych do klasy V gruntów 
ornych~ 

Klasa V. Pastwiska słabsze. 

Pastwiska, dostarczające paszy do dobrego wy
iywienia 1 krowy na 1 ha, bez dożywienia przez cały 
okres wypasu. Znajdują się krzaki i kamienie: 

a) pastwiska na gruntach lżejszych o za wyso
kim normalnie poziomie wód gruntowych. 
W lalach wilgotniejszych pasanie utrudnio
ne z powodu psucia się darni. Liczne kępy 
śmiałka darniowego ; w paszy przeważają 
rośliny nieodpowiednie . W latach suchszych 
łatwiejsze pasanie i jakość paszy lepsza i 

b) pastwiska górskie, o gorszej jakości traw niż 
na zaliczonych do klasy III i trudniej od nich 
dostępne , więcej kamieniste, jednak możliwe 
do normalnego wypasania lub z okresem 
wypasu krótszym niż 3 Y2 miesiąca. 

Klasa VI. Pastwiska najsłabsze. 

Pastwiska, na których nie może znaleźć pełne
go wyżywienia 1 krowa na 1 ha. Meljoracje po
trzebne, lecz często utrudnione: 

a) pastwiska na glebach lekkich, za suchych, 
mało również stosowanych pod uprawę. 
Roślinność nikła, jakość paszy licha; . 

b) pastwiska na glebach bagiennych. Często 
nie można pasać na całej powierzchni. Ja
kość paszy zupełnie licha. Pastwiska by
wają częściowo wykaszane, dając siano 
zdatne raczej na podściółi 

c) pastwiska, które z jakichkolwiek bądź po
wodów nie mogą być zaliczone do klaś 
wyższych (np. strome stoki). 

D. GRUNTY POD :WODAMI. 

Klasa I. Grunty pod wodami najlepsze. 

Grunty pod wodami zamkniętemi, posiadające 
jako naturalną glebę dna, grunty zaliczone do klasy I 
gruntów ornych. 

Klasa II. Grunty pod wodami bardzo dobre. 

_ Grunty pod wodami zamkniętemi, posiadające 
jako naturalnę glebę dna, grunty zaliczone do klasy 
II gruntów ornych, do klasy III opisanych w pkt. d) 
i e) oraz do klasy IV w pkt. b) i cJ. 

Klasa III. Grunty pod wo(Jami dobre. 

. ' Grunty pod wodami zamkniętemi, posiadające 
jako naturalną glebę dna, grunty zaliczone do kla
sy III gruntów ornych, opisanych w pkt. a), b), cJ, 
f) i g), oraz do klasy IV, opisanych w pkt. d) i h). 

, Klasa IV. Grunty pod wo(Jami średnie. 

Grunty pod wodami zamkniętemi, posiadające 
jako naturalną glebę dna, grunty zaliczone do klasy 
IV gruntów ornych, opisanych w pkt. a), e), f) i g). 
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Klasa V. Grunty pod wodami słabe. 

Grunty pod wodami zamlmięlemi, posiadające 
jako na.furalną !Fleb>? dna. (mnfy zali.czone do klasy 
V gruntów orni~h.' . = 

Klasa VI. Grunty pod ymam11i najslabszc. 

Grunty p oc.. wodami zamh:nięi:cmi, posiadające 
jako naturalną glebę dna, grun ty zaliczone do klasy 
VI gruntów ornych oraz grun ty pod ':.lodami olwar
temL 

Obniża się klasyfikację o jedną klasę w przy
padkach, gdy zachodzi jeden z następujących wa
runków: 

1) dno jest n;erówne, nie dające się osuszyć za
pomocą normalnych środków; 

2} zbiornik v<'l;dy m il zlewnię z przewagą lasów, 
torfowisk, kwasnych łąk, bagien, co wpływa na kwa
sowość wody; 

3) zbiorniki wód zasilane są przeważnie ze 
źródeł, położonych bezpośrednio przy zbiornikach 
wód (nie dotyczy to stawów pstrągowych); 

4) przepływ wód jest Gieunilmiony; 
5) nadmiar wód (burzowych, z wylewów rzek 

czy strumieni i t. p.); 
6) dopływ wód jest niedostateczny (sezonowy); 
7) nadmierna przesiąkliwość dna. 
,W przypadku zbiegu dwóch lub więcej czynni

ków wyżej wymienionych można obniżyć klasyfikację 
o dwie klasy, nie niżej jednak, jak do klasy VI. 

E. GRUNTY POD LASAMI. 

Klasa I. 

Grunty leśne, porośnięŁz drzewostanami dębo
wemi nieodroślowemi, odznacz a: ącemi się strzałami 
prostemi, gonnemi, dobrze oczyszczającemi się, czyli 
grunty odpowiadające najwyż~.zej klasie jakości 
drzewostanu i bonitacji siedliska dla dębu. Do klasy 
tej zalicza się grunty leśne: czarnoziemowe, lossowe, 
gliniaste i piaszczysto-gliniaste, głębokie, żyzne, 
świeże, zasobne w słodką próchnicę, przepuszczalne, 
także nie porośnięte drzewostanami, lecz podlegają
ce obowiązkowi zalesienia. Do tej klasy należy za
liczyć wikliny sztucznie hodowane na gruntach or
nych, zaliczanych do klasy I, II i III gruntów ornych. 

Klasa II. 

Wszystkie grunty lcśne, niewyszczególnione w 
klasie I i III. Należą tu także wikliny sztucznie ho
dowane na gruntach ornych, zaliczanych do klasy IV 
i V gruntów ornych. , 

Klasa III. 

Wszystkie grunty leśne, jako takie normalnie 
użytkowane, porośnięte drzewostanami o słabym 

przyroście i rozwoju. \Y/ szczególności wszystkie 
gn.mty leśne o niskiej klasi~ jakości drzewostanu 
i bonitacji s:edIiska oraz takież grunty nieporośnięte 
drzewostanami, lecz podlegające obowiązkowi zale
sienia, Do klasy tej zalicza się grunty leśne np.: 
piaszczyste,żwirolivate suche, takież grun ty mokre, 
zimne, sapuwatc z kvvaśną próchnisą, żelaziste, na 
podłożu r;iEprZepl!~~ZCZc1bem ( 'NystępUj~ orsztyn); 
fZnmry olwlic p'Jd ~ó.!'skich i górskich płytkie , strome, 
kamicnist<: , marglcH'1e płytkie z bardzo małą ilością 
części ilastych i próchnlczaych, a ze znaczną ilością 
kamieni wapiennych, torfowe lub bagienne, Należy 
tu zaliczyć wszelkie wikliny nie wymienione w kla
sie I i II. 

F. NIEUZYTKL 

Do nieużytków zalicza się lotne piaski, bagna, 
mokradła, rojsty, strome stoki i parowy, niemożliwe 
do uzytkovrania jako grunty orne, leśne, łąki lub 
pastwiska, skały, szutrowiskH, okopy, doły po żwi
rze, torfie, glinie, piasku i t. p. oraz grunty pod wo
dami. oiwartcmi lub zamknięfemi w rozumieniu obo
wiązujących przepisów rybackich, o ile wody te nie 
są użytkowane w celach hodowli ryb lub rybo
łówstwa. 

204. 
Na mocy art. 4t1 Konstytucji ogłaszam ustawę następują

cej treści: 

u S T A W·A 

z dnia 26 marca 1935 L 

o świadczeniach w naturze na niektóre cele 
publiczne. 

A.rt. 1. Świadczenia w naturze w myśl usta
wy lllme)Szej polegają na dostarczeniu prostej (nie
wykwalifikowanej) robocizny pieszej i zaprzęgowej. 

Art. 2. (1) Obowiązkiem świadczeń w naturze 
można obciążyć tylko w celu: 

1) budowy i utrzymania dróg samorządowych; 
2) wykonania meljoracyj wodnych, uz.asadnio

nych interesem publicznym, oraz utrzymania istnie
jących urządzeń meljoracyjnych o takim samym cha~ 
rakterze; 

3J wznoszenia budynków gminnych i gromadz
kich; 

4) zagospodarowania i zalesiania nieużytków 
gminnych i gromadzkich. 

(2) St'wierdzenie, że wykonanie robót, okreś
lonych w ust. (1) pkt. 2), uzasadnione jest interesem 
Pllblicznym, należy do wojewody, który orzeka po 
upr~edniem zasięgnięciu opinji właściwej izby rolni
cze]. 


