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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]. 
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Art. 3. (1) Obowiązek świa,dczeń w naturze 
obciąża osoby fizyczne i pra~ne w gminach wiej
skich i miastach nic wydzielonych z powiatowych 
związków samorządowych, które opłacają podatek 
gruntowy, podatek od nieruchomości w gminach 
miejskich i niektórych budynków w gminach wiej
skich i podatek przemysłowy - w stosunku do su
my tych podatków, obciążających poszczególnego 
płatnika, przyczem za podslawę wymiaru świadczeń 
przyjmuje się dla płatników podatku gruntowego za
sadniczy podatek gruntowy, dla płatnikó1w podatku 
od nieruchomości (budynkowego) - państwowy po
datek od nieruchomości (budynków), a dla płatni'ków 
,podatku przemysłowego - cenę świadectw przemy
słowych i kart rejestracyjnych bez pobieranych do 
tej ceny dodatków na rzecz związków samorządu 
terytorjalnego i gospodarczego oraz na rzecz szkół 
zawodowych. 

(2) Posiadaczy gruntów na obszarze gmin wiej
skich, którzy nie opłacają podatków, wymienionych 
w ust. (1), natomiast opłacają gminny podatek wy
równawczy, obowiązek świadczeń w naturze obcią
ża w stosunku do opłacanego podatku wyrównaw
czego. 

(3) W przypadku obciążenia ohowiązkiem do
starczania robocizny na c.ele drogowe lub szkolne 
osób, obowiązanych w myśl przepisów ust. (l), wol
no obciążyć na terenie miasta na te cek również 
osoby fizyczne, które nie opłacają podatków, wy
mienionych w ust. (1), natomiast opłacają podatek 
dochodowy, przyczem najwyższe dopuszczalne ob
ciążenie tych osób nie może przekraczać trzech 
dniówek robocizny pieszej w ciągu roku. 

(4) Rozporządzenie wojewody, wydane przy 
udziale wydziału wojewódzkiego (w wojewódz
twach poznańskiem i pomorskiem przy udziale izb 
wojewódzkich) z głosem stanowczym może wyłą
czać miasta z pod ob0':Viązku świadczeń w naturze. 

Art. 4. (1) Obowiązkiem świadczeń w natu-
rze można obciążyć jedynie w celu wykonania ro
bót na obszarze tej gminy, w której znajduje się 
przedmiot podatkowy, uzasadniający ten obowią
zek (art. 3 ust. (1) z tern zastrzeżeniem, że do robót 
meljoracyjnych (art. 2 ust. (1) pkt. 2)) można pociągać 
tylko mieszkańców tych gromad, które z wykony
wanych albo konserwowanych urządzeń odnoszą 
albo odniosą korzyści lub udogodnienia gospodar
cze, ado robót pl1Zy wznoszeniu budynków gmin
nych lub gromadzkich, służących na pomieszczenie 
szkół powszechnych oraz mieszkań dla nauczycieli, 
można pociągać tylko tych, których przedmioty, uza
sadniające obowiązek świadczeń, znajdują się w ob
wodzie szkolnym (art. 4 ustawy z dnia 17 lutego 
1922 r. Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 143), jaki mają ob
służyć wznoszone budynki. 

(2) Posiadacze gospodarstw rolnych ,i leśnych 
nIe mogą być obciążeni obowiązkiem świadczeń w 
naturze w okresach pilnych robót polnych i leśnych 
oraz w okresach wykonywania robót, związanych ze 
scaleniem gruntów. 

Art. 5.(1) Ilość robocizny w stosunku do pod
stawy podatkowej (art. 3) oblicza się i wymierza w 
dniówkach robocizny pieszej. 

(2) Dla posiadaczy środków przewozowych ca
łość lub część świadczeri w robociźnie pieszej może 
być przeliczona na świadczenia w robociźnie zaprzę
gowej przy zastosowaniu norm, oznaczonych wart. 8 
ust. (1) pkt. 3). 

(3) Wymiar świadczeń w robociźnie zaprzęgo
wej nie może prze:kraczać faktycznych możliwości 
posiadacza zaprzęgu co do ilości dni roboczych 
i ilości środków przewozowych. 

(4) Władza wymiarowa może przypadającą 
ilość dni robocizny zamienić na wykonanie okreś
lonej ilości robót. Ilość robót należy obliczać na 
podstawie średniej wydajności pracy, wykonywanej 
na dniówkę w danej kategorji robót. 

Art. 6. (1) Zamiast dostarczenia robocrzny 
można UlSCIC w gotówce równowartość pieniężną, 
obliczoną według norm, ustalonych zgodnie z art. 9. 

(2) Jeżeli obowiązany nie wykona robocizny 
w wyznaczonym czasie, winien uiścić równowartość 
w gotówce w trybie, obowiązującym prlzy poborze 
danin komunalnych, przyczem za ter:min płatności 
uważa się ostatni dzieri okresu, w ciągu którego wy
konane miały być świadczenia. 

(3) Sumy pieniężne, powstałe z uiszczenia ró
wnowartości robocizny, mogą być użyte jedynie na 
wykonanie tych robót, przy których są wymagane 
świadczenia w naturze. 

Art. 7. Za zgodą organu, kierującego wyko
naniem robót, obowiązany może zamiast wyznaczo
nej robocizny wykonać inną robociznę, albo odstą
pić własność materjałów, potrzebnych do wykona
nia robót. 

Art. 8. (1) Rozporządzenie wojewody, wyda
ne przy udziale wydziału wojewódzkiego, współ
działającego z głosem stanowczym lw wojewódz
twach poznańskiem i pomorskiem - przy takimże 
udziale izby wojewódzkiej), określi: 

1) najwyższe dopuszczalne granice obciążenia 
świadczeniami w na turze na wszystkie cele łącznie, 
dozwolone, w myśl przepisów ustawy niniejszej, w 
stosunku do podstawy wymiaru (art. 3); 

2) okresy czasu pilnych robót polnych i leś
nych (art. 4 ust. (2)) z uwzględnieniem warunków 
miejscowych i typów gospodarstw; 

3) najdalszą dopuszcza1ną odle,głość miejsca ro
bót od przedmiotu podatkowego, uzasadniającego 
obowiązek świadczeń; 

4) wartość dniówki robocizny zaprzęgowej, 
wyrażoną w dniówkach robocizny pieszej; 

5) najwyższe dopuszozalne stawki równowar
tości pieniężnej za 1 dzień robocizny pieszej. 

(2) Normy, o których mowa w ust. (1), mogą 
być różne dla poszczególnych części województwa. 

(3) W zakresie norm, przewidzianych w punk
tach 2), 3), 4) i 5}, rozponządzenie wojewody powin
no być poprzedzone zasięgnięciem opinji właści
wych rad powiat'owych. 

Art. 9. (1) Wysokość równowartości piemęz- , 
nej za 1 dzień robocizny pieszej ustalają rady gmin
ne (miejskie) na cały rok budżetowy zgóry przed 
ro'zpoczęciem roku budżetowego. 
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(2) Równowartość piemęzna powinna być ob
liczona w stosunku do rzeczywistych kosztów robo
ciznyna obszaJTze gminy, nie może jednak przekra
czać norm, oznaczonych w myśl art. 8. 

Art. 10. (1) O obciążeniu obowiązkowem 
świadczeń w naturze postanawiają: 

1) rady gminne (miejskie), gdy chodzi o roboŁy 
podejmowane w wykonaniu zadań, należących do 
zakresu dz-iałania gminy ; 

2) we wszystkich innych przypadkach - ra:dy 
powiatowe. 

(2) Gdy obowiązek świadczeń w , naturze na
łoży rada powiatowa - powiatowy związek samo
rządowy winien dostarczyć kierownictwa technicz
nego (spo~ządzenie projektu, kosztorysu, dozór tech
niczny). 

Art. 11. (1) Gminy pod nadzorem i przy pomocy 
wydziałów powiatowych mają obowiązek przepro
wadzać corocz.nie niezbędne roboty, dające się wy
konać przy pomocy świadczeń w naturze, w celu 
utrzymania urządzeń meljoracyjnych o znaczeniu 
publicznem. Nadzór techniczny nad prowadzonemi 
robotami należy do właściwych organów państwo
wych. 

(2) .Przepis ust. (l) nie obejmuje tych urządzeń 
meljoracyjnych, które są utrzymywane należycie 
przez powołane do tegQ spółki wodne, działające na 
podstawie prawa wodnego. 

Art. 12. (1) Organa, przeprowadzające scale
nre gruntów, mogą - w zakresie, przewidzianym w 
art. 8 us·t. (1) pkt. 1) - obciążyć uczestników scale
nia obowiązkiem świadczeń w naturze,celem wy
konania niezbędnych robót wodno-meljoracyjnych, 
związanych ize scaleniem, a obowiązkiem świadczeń 
w celu wykonania odpływów i dopływów, związa
nych z temi robotami - także inne os-oby, obowią
zane do świadczeń w naturze w myśl art. 3. 

(2) Świadczeń w naturze, potrzebnych na 
utrzymanie urządzeń wodno-meljoracyjnych, wyko
nanych w myśl ust. (1), dosta.rczą właściwe gromady 
pod nadzorem gmin i wydziałów powiatowych w 
zakresie, przewidzianym wart. 8 ust. (1) pkt. 1). 

Art. 13. (1) Ilość świadczeń w naturze na ce
le, nieobjęte zadaniami. należącemi do zakresu dzia
łania gminy i gromady, nie może przekraczać w ro
ku budżetowym 25 % obciążenia świadczeniami w 
naturze, nałożonemi na podstawie przepisów usta
wy niniejszej, a w szczególności przepisów art. 8 
ust. (l) pkt. 1). 

(2') Jeżeli zgłoszone przez właściwe organa za
potrzebowania na świadczenia w naturze łącznie z 
zapotrze·bowaniem, wynikającem z wypełnienia za
dań, należących do zakresu działania ,gmin i groma
dy, przekraczają normy najwyższejo obciążenia -
wydział powiatowy rozstrzyga, które roboty mają 
być w tym roku wykonane. 

Art. 14. (1) Zapotrzebowanie na świadczenia 
w naturze na cąły rok burtżebwy winno być zgło
szone przez właściwe organa zarządo" .. i gminnemu 
(miejskiemu) nie później, nii na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem roku budżetowego. 

(2) Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań 
oraz uchwał rady gminnej (miejskiej) (art. 10 ust. (1) 
pkt. l)) zarząd gminny (miejski) co najmniej na mie
siąc przed rozpoczęciem roku budżetowego zestawi 
ogólny plan świadczeń w naturze dla całej gminy. 

(3) Przepisy ust. (1) i (2) nie dotyczą swiadczeń 
w roku budżetowym 1935J36. 

Art. 15. Wymiar i pobór świadczeń w natu
rze na wszystkie cele. dozwolone w myśl przepisów 
ustawy niniejszej, należy do zarządu gminnego 
(miejskiego). 

Art. 16. Rozporządzenie Ministra Spraw We' 
wnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komuni
kacji, określi sposób wymiaru i poboru świadcz.eń w 
naturze. 

Art. 17. Przepisy ustawy niniejszej nie naru
szają przepisów art. 23 ust. (3) ustawy z dnia 23 
marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samo
rządu terytorjalnego oraz przepisów, normujących 
dosta,rczanie świadczeń przy wykonywaniu meljo
racyj w związku z przebudową ustroju rolnego. 

Art. 18. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Spraw .Wewnętrznych oraz innym 
właściwym ministrom. 

Art. 19. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia i obo
wiąZU j e na całym obszarze Państwa z wyjątkiem 
województwa śląskiego. 

(21 Równocześnie tracą mo-c obowiązującą 
przepisy w sprawach, unormowanych ustawą ni
niejszą· 

PrezydenrŁ RzeczYlPospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Marjan Zyndram-Kościalkowski 

205. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 26 marca 1935 r. 

w sprawie ratyiika1cji układu, dotyczącego przyjęcia 
postanowień specjalnych dla przewozu towarów, wy
syłanych kolejami żelaznemi za listem przewozowym 
na zlecenie, podpisanego w Rzymie dnia 31 marca 

1934 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu, do
tyczącego przyjęcia postanowień specjalnych dla 
przewozu towarów, wysyłanych kolejami żelaznemi 
za listem przewozowym na zlecenie. podpisanego 
wraz z załącznikiem w Rzymie dnia 31 marca 1934 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Soraw Zagranicznych. wykonanie zaś 


