
\~~NIK Us 
1'4 

~ ~ . ., ~ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
31 marca N224. Rok 1936. 

T R E Ś ć: 

ROZPORZĄD~ MnaSTRóW= 

Poz.: 193-Skarbu z dnia 19 lutego 1 ~3ó r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami 464 

194-Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. o wypuszczeniu I serji 4% państwowej renty złotej. 465 

195-Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem praco'wnik6w 
"Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" "Polskiego Mo-
nopolu Solnego" • • 467 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz.: 196-z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji 
o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r. 

197-z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, 

468 

dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r. 469 

198-z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji 
o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 wrze'Śnia 1931 r. 469 

199-z dnia 14 lutpgo 1936 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji 
o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r. 469 

200-z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Egipt i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych 
międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. 469 

201-z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego 
międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. 470 

202-z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji 
międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy i protokółu z dnia 20 kwietnia 1929 r. 470 



'464 Dziennik Ustaw. Poz. 193. Nr. 24. 

193. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 lutego 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa 
i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o kla

syfikacji gruntów pod lasami. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 26 mar
ca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku grun
towego (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 203) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Przy zaliczaniu gruntów pod lasami do 
odpowiednich klas stosuje się - oprócz przepisów 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 lip~a 
1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowe
go (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 340) - przepisy rozpo
rządzenia niniejszego. 

§ 2. (1) Do gruntów pod lasami należy zali
czać: 

1. grunty porosłe drzewostanami, bez względu 
na to, czy poza produkcją drewna służą rów
nież innemu ' użytkowaniu. Należą tu rów
nież szkółki leśne, zadrzewione części par
ków, letnisk, miejscowości klimatycznych 
i t. p., jeżeli tereIl-Y te nie są objęte podat
kiem od nieruchomościj 

2. grunty niezalesione lub niedosiatecznie zale
sione, zręby, halizny, płazowiny oraz inne 
grunty, przeznaczone do zalesienia na mocy 
decyzyj władz; 

3. 'zadrzewione rezerwaty przyrodnicze i rezer-
waty leśnej 

4. grunty trwale porosłe wikliną. 

(2) Do gruntów pod lasami nie należy zaliczać: 
1. gnmtów porosłych krzewami bez wartoś c io,· 

we mi lub prawie bezwartościowemi, jak 
np. gruntów porosłych wikliną bezwarto
ściową; 

2. gruntów suchych lub mok,rych i zabagnio
nych, a także położonych w górach na gle
bach skalistych i osypiskach, porosłych ka
rlowatemi drzewami pojedyńczo, lub grupo
wo, jeżeli drzewa te nie przedstawiają war
tości w miejscowych warunkach zbytu. 
Grunty te, jeżeli nie mają cech decydują
cych o zaliczeniu ich do innych kategoryj, 
zaliczane będą do nieużytków. 

§ 3. Przy zaliczaniu gruntów pod lasami do 
poszczególnych klas należy uwzględniać zarówno ja
kość d['zewosŁanów, jak i siedliska. 

W, przypadkach, wymienionych w § 1 ust. 2 
pkt. 2, uwzględnia się własne siedlisko klasyfikowa
nych gruntów oraz drzewostany, rosnące w sąsiedz
twie na podobnem siedlisku; jeżeli zaś w sąsiedztwie 
niema drzewostanów, odpowiadających tym warun
kom, uwzględnia się tylko siedlisko. 

W przypadkach, gdy przy ocenie klasyfikowa
nego gruntu według jakości drzewostanów wypada
łoby go zaliczyć do innej klasy, niż przy jego ocenie 
według jakości siedliska, należy przy zaliczaniu do 
właściwej klasy dać przewagę ocenie według siedli
ska, gdy chodzi o grunty niezalesione lub też porosłe 
drzewostanami w wieku przekraczająćym 3/4 kolei 
rębu, zaś ocenie według drzewostanu, gdy chodzi 
o grunty porosłe drzewostanami młodszemi. 

§ 4. Cechą charakterystyczną dla jako~ci 
drzewostanów są kształt i czystość strzały, znamIO
nujące wartość użytkową drewna, dla przyrostu 
zaś - wysokość i grubość drzew w stosunku do 
wieku. 

§ 5. Jakość siedliska ocenia się według jego 
wartości dla rosnącego tam drzewostanu. Jeżeli nie
ma drzewostanu, ocenia się jakość siedliska według 
przydatności gruntu dla właściwych temu siedlisku 
rodzajów drzew. W przypadkach istnienia zatwier
dzonego planu gospodarstwa leśnego miarodajne są 
dla ustalenia tej przydatności wskazania co do zale
sień, zawarte w tym planie. 

§ 6. (1) Za drzewostany charakterystyczne dla 
klasy I należy uważać drzewostany dębowe nieodro
ślowe, które w wieku 100 lat posiadają, posiadały, 
lub rokują nadzieję, że będą posiadać - strzały gru
be i gonne o przeciętnei pierśnicy w korze przynaj
mniej 35 cm, przy wysokości drzewa ponad 25 m. 
Odziomki tych drzew powinny być przynajmniej do 
wysokości 5 m zdrowe, pełne, proste i bez sęków, 
ślepaków, guzów oraz innych wad. 

(2) Za drzewostany charakterystyczne dla kla~ 
sy III należy uważać drzewostany, wykazujące sła .. 
by przyrost. . 

Granicę wysokości, charakterystyczną dla ta
kich słabo rosnących i rozwijających się drzewosta
nów, podaje tabela: 

Drzewostany w wieku 20 40 60 80 100 lat 

al . sosnowe i modrze-
wiowe do S 9 13 16 18 m wysoko 

bl świerkowe do 3 8 13 18 21 " " c} jodłowe do • 1 6 13 17 20 
" " dl dębowe do • 3 6 9 12 14 " " e) olchowe do • . . 9 14 17 19 
" •• f) bukowe i grabowe 

do 4 7 12 16 19 " " g) brzozowe i osiko-
we do • . 7 12 15 17 

" " 
Dla drzewostanów w wieku pośrednim pomię

dzy wyżej podanym miarodajne będą wysokości wy
pośrodkowane z wyżej po.danych. 

§ 7. (1) 1. Sieuiisko, charakterystyczne dla 
klasy I gruntów pod lasami, odpowiada klasie I boni
taQji dla dębu, wykazanej w Łablicach zamożności 
o podziale trzechklasowym, a klasom I i II takich ta
blic o podziale cztero - lub pięciokla.sowym. 
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2. Siedlisko, charakterystyczne dla klasy III 
gruntów pod lasami, odpowiada klasie III bonitacji 
w tablicach Q podziale trzechklasO'wym, a klasom IV 
i V bonitacji w tablicach Q podziale czterO' lub pię
cioklasowym. 

, 3. Klasy III i IV bonitacji siedliska dla dębu 
odpowiadają klasie II gruntów pod lasami. 

(2) Klasy pośrednie (liII, II/IlI i t. d.) zalicza 
się do klas niższych. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze' wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

194. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 marca 1936 r. 

o wypuszczeniu I serji 4 % państwowej renty złotej. 

Na pO'dstawie art. l, 4 i 5 rozporządzenia Prezy
denta RzeczypospoMej z dnia 24 wrzeŚ1nia 1934 r. 
o W)'1puszczeniu państwowej renty z,łotej (Dz. U. R. P. 
z 1936 .r. Nr. 21, IPOZ. 175) :zatrZ,ądz,am 'cO' DaiS'tępuje: 

, § l. Z dniem 1 kwietnia 1936 r. wypuszcza się 
I serję 4% państwowej renty złotej na łączną kwo
tę imienną 70.000.000 złotych w złocie w obligacjach 
na okaziciela pO' 10.000 złotych w złocie każda obli
gacja. 

§ 2. (1) Renta z,ostanie SipłElJcona dO' dnia 
l kwietnia 1981 r. drogą dwukrotnegO' w każdym ro
ku jej trwania, ip(»czynając od dnia 1 października 
1936 r., umarzania części obligacy.j wylosowywanych 
w tym celu w dniach l kwietnia i l ,października !po
dług planu umo'rzenia, podanego w załączniku do 
rO'~orządzenia niniejszegO' (załącznik). 

(2) Numery 'ollHgacyj, wY'losow,anych do umo
rzenia, będą ogłaszane w "Monitorze Polskim". 

§ 3, (1) Odsetki sf,ałe od 'r1enty w wys'okości 
4 od sta w stosunku rocznym płatne są półrocznie 
zdołu w dniach 1 kwietnia i 1 październrka za zwro
tem 'Odpowiednich kuponów. 

(2" Kajpitał OIblig1łicji iprze'st'1łije przynosić od
setki z dniem, w którym obligacja stała się płatną na 
skutek wylosowania jej- do umorzenia. 

(3) KaMa ()Ibl~galqja jest 'ZaQPat:rz.ona w kUPO'ny, 
płatne w lllajbli.ŻlSzym ok'resie trwania renty, oraz 

w talon, up'Oważnia.jący cliO' otrz,ymania arkusza kupo
nowe,go na olk["elS D1łiStęlpny. ,A,rlk,uls,z kuponowy, nie 
obejmujący okresu 'końcowego trwania renty, będzie 
zawierał talon na dalszy arkusz kuponowy. 

§ 4. (1) Cenę ISpt'z.eda;żną 'O:blt~ga,cyj I se1rji 
4% !państwowej renty złotej ustala się na2'!łotych 100 
za 100 zŁoty'ch w zlocie wa'rlo!Ś,ci imiennej. Dla insty
tucyj i IQlSób prawnych pXlaJW'a tP:wM~czne<glo, nabywają
cych ,dbliga'cje 't'e'Dty w my1śl art. 2 r,oZ!ponądZenia 
P'rez:y.den;ta Rzeczy!poslPoMei z dnlia 24 WU"zeŚlI1ia 
1934 l, (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 21, poz. 175), cena 
sprz.e.dazna może !być lPl'Zez Minilstra Stkarbuusta.lana 
z uWlzgllędnieniem .Istniejących n,a rynku kapitałowym 
walruI1lków dlła lokat dług'otenninow)"Cn. 

(2) Do ceny sprzedażnej dolicza się wartość 
kUiPonu bieżącego za czas do dnia zapłaty. 

(3) o.d ohligacyj renty, kt.órych subslkrY'P'cja 
została callkowicie opłacona przed dniem 1 kwietnia 
1936 r., odsetki liczone będą od dnia opłacenia sub
skrypcji tych obligacyj. 

§ 5. (1) Spł,ata ka\pitałiU Tenty m 'a'z wypłab 
odsetek nastąpi w złotych według równowartości 
900/5332 grama czystego złota za jednegO' złotego 
w zł'ocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. (1) roz.po
rządzenia Prezydenta RzeczYlPospolitej z dnia 5 listo
pada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. (2) roZipo
rządzenia Prezydenta Rzeczy,po'spoJitej z dnia 12 
czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509). 

(2) Kapitał wyl'osowlMl)"oh do umOlrzema 'Obli
gacyj płatlI1y jest wyłącznie w o.ddziale Głównym 
BankiU Po,lskiego w Warszawie, kupony zaś od obli
gacyj płatne są we wszystkich oddziałach tegoż 
Banku. 

§ 6. Obligacje renty ulegają przedawnieniu pO' 
upływie lat 20 od dnia, w którym stały się one płat
nemi na skutek wylosowania ich dO' umorzenia, ku
pony zaś od obligacyj - po upływie lat 5 od dnia ich 
płatności. 

§ 7. Obligacje I serji 4% państwowej renty 
złotej mają wszelkie prawa papierów pupilarnych 
zgodnie z art. 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta 
RzeczYlPoSipolitej z dnia 15 lute,g-o 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 17, poz. 141) i mogą być używane dla lokaty ka
pitałówosób, pozostających pod opieką i kuratelą, 
jako też kalPlitałów funda'c'yjnych, Kościelnych, korpo
racyj publicznych oraz kaucyj cywilnych i wojsko
wych. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. -

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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