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wych i sporządzi odpowiednie plany, Sprawdzenia 
istniejących planów lub nowego pomiaru gruntów 
~aristwnwych dokona mierniczy, delegowany przez 
właściwą wojewódzką komisję klasyfikacyjną, 

§ 4. O terminie przybycia mierniczego na te
ren gruntów państwowych dla przeprowadzenia prac 
pomiarowych wojewódzka komisja klasyfikacyjna po
wiadomi na 14 dni przedtem właściwą władzę w celu 
wydelegowania przedstawiciela tej władzy na grunt 
do wskazania mierniczemu granic, oraz udzielenia 
informacyj niezbędnych do sporządzenia pla~u, 

§ 5. Po przygotowaniu materjałów pomiaro
wych na podlegające sklasyfikowaniu grunty pań
stwowe wojewódzka komisja klasyfikacyjna powia
domi o terminie rozpoczęcia na tych gruntach czyn
ności klasyfikacyjnych właściwą władzę państwową, 

' która o ile uzna to za potrzebne, deleguje do tych 
czynności swego przedstawiciela, .Wskazane zawia
domienie winno być wysłane przez wojewódzką ko
misję klasyfikacyjną co najmniej na dni 14 p:rzedroz
poczęciem klasyfikacji na gruncie. Niestawienie się 
przedstawiciela odno'śnej władzy do czynności klasy
fikacyjnych na gruncie nie wstrzymuje wykonania 
tych czynności. 

§ 6. Władza, mająca w swej administracji 
grunty państwowe, podlegające klasyfikacji, wydaJ za
rządzenia, zmierzające do umożliwienia przeprowa
dzenia prac na gruncie mierniczemu i klasyfikatorowi 
oraz dostarczy im świadczeń w naturze zgodnie z § 62 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 
r, w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji grun

,tów (Dz. U. R P, Nr, 52, poz, 340) , 
Jeżeli wskazana władza nie uczyni z'adość w ca

łości lub w części obowiązkowi tych świadczeń, to 
wojewódzka komisja! klasyfikacyjna pokryje zastęp
czo koszty za wykonanie tych świadczell, które to 
koszty podlegać będą zwrotowi przez właściwą 
władzę, 

§ 7. Klasyfikator wojewódzkiej komisji klasy
fikacyjnej, przeprowadzający klasyfikację gruntów 
państwowych, sporządza w wyniku swych czynności 
protokół i plan klasyfikacyjny, . które podpisuje dele
gat właściwej władzy, jeżeli był obecny przy czyn
nościach klasyfikacyjnych na gruncie. Zastrzeżenia 
tego delegata w sprawie dokonanej klasyfikacji grun
tów państwowych, których klasyfikator wojewódz
kiej komisji klasyfikacyjnej nie 'uwzględnił, należy 
wnieść do protokółu klasyfikacyjnego. 

§ 8. O dniu wyznaczenia posiedzenia woje
wódzkiej komisji klasyfikacyjnej dla rozpa irzenia 
klasyfikacji gruntów państwowych, przewodniczący 
powi/adomi właściwą władzę co najmniej na 7 dni 
przed posiedzeniem w celu umożliwienia teL władzy 
delegowania na posiedzenie swego przedstawiciela. 

Nieprzybycie na posiedzenie komisji przedsta·· 
widela właściwej władzy państwowej nie wstrzymu
je czynności komisji. 

§ 9. Wojewódzka komisja klasyfikacyjna po 
zapoznaniu się z operatem klasyfikacyjnym odnoś-

.•. 
nych gruntów państwowych i ewentualnie z zasir.ze
żeniami w sprawie klasyfikacji, zgłoszone mi przez 
delegata właściwej władzy, wyda orzeczenie o klasy· 
fikacji gruntów państwowych, 

§ 10. Wojewódzka komisja klasyfikacyjna po 
wydaniu orzeczenia w sprawie klasyfikacji gruntĆlw 
państwowych prześle odpis orzeczenia i odrys planu 
klasyfikacyjnego właściwej władzy państwowej. 

§ 11. Jeżeli orzeczenie wojewódzkiej komisji 
klasyfikacyjne} nie uwzględnia całkowicie lub częś- . 
ciowo zastrzeżeń właściwej władzy państwowej, 

,zgłoszonych przez jej przedstawiciela w sprawie kla
syfikacji gruntów państwowych, właściwemu mini
strowi służy, w ciągu 30 dni od doręczenia orzecze
nia podległej mu władzy, prawo przedstawienia Mi
nistrowi Skarbu tych zastrzeżeń z wnioskiem o uchy
lei1ie orzeczenia wojewódzkiej komisji klasyfikacyj
nej w drodze nadzoru zgodnie z art. 6 ustawyokla· 
syfikacji gruntów dla podatku gruntowego, 

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia, 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

343. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 maja 1936 r, 

O klasyfikacji gmntów, pozostających pod zarządem 
Administracji Lasów Państwowych, a objętych pla

nem urządzenia gospodarstwa leśnego. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 
2,6 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku 
gruntowego (Dz, U. R. P. Nr. 27, poz. 203) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Opracowanie projektów klasyfikacji grun
tów, objętych planem urządzenia gospodarstwa leś
nego, na terenach l eśnych przeprowadzają właściwe 
dyrekcje lasów państwowych na podstawie posiada
nych materiałów, Klasyfikację gruntów terenów nie
leśnych, objętych powyższym planem, przeprowadzą 
dyrekcje lasów państwowych, o ile są w posiadaniu 
potrzebnych do klasyfikacji danych. 

Wykazy terenów nieleśnych, na których dy
rekcje lasów państwowych nie zamierzają wykonać 
klasyfikacji gruntów, prześlą poszczególne dyrekcje 
właściwym wojewódzbm komisjom klasyfikacyjnym, 
które przeprowadzą na tych terenach klasyfikację 
stosownie do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, stanowiących 
własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 342). . 

§ 2. Projekt · klasyfikacji, opracowany przez 
właściwą dyrekcję, winien być uwidoczniony na znaj. 

, 
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dujących się w dyrekcji planach pomiarowych drogą 
wrysowania na nie i oznakowania zaprojektowanych 
konturów klas gruntów. Wskazane plany pomiarowe 
winny być zgodne ze stanem faktycznym, tak co do 
granic zewnętrznych, jak i co do sytuacji we
wnętrznej. 

§ 3. O dokonaniu opracowania projektu kla
syfikacji gruntów dyrekcja powiadomi wojewódzką 
komisję klasyfikacyjną, właściwą terytorjalnie dla 
danego gruntu, która po otrzymaniu tego , zawiado
mienia wydeleguje do dyrekcji rysownika w celu spo
rządzenia odrysu z projektu klasyfikacyjnego . Ry
sownik sporządzi odrys na kalce płóciennej . Na odry
sie winny być wykazane: granice zewnętrzne, grani
ce kategoryj i klas gruntów, nieużytki oraz obszary, 
wyłączone od klasyfikacji. 

Plan otrzyma oznaczenie o brzmieniu nastę
pującem : 

PLAN 

klasyfikacji gruntów, przeprowadzonej na 
podstawie ustawy o klasyfikacji gruntów dla 
podatku gruntowego z dnia 26 marca 1935 r. 
na obszarze lasów państwowych . 

. . 
wchodzących . . 
i położonych w gmin. .;, . i pow. 

. województwie 
Niniejszy plan klasyfikacyjny sporządziła 

Dyrekcja Lasów Państwowych w . 
(. . ) 

Przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwo
wych w . 

§ 4. Odrys z pro~ektu klasyfikalcyjnego stano
wić będzie plan klasyfikacyjny. 

§ 5. Operat klasyfikacyjny, składający się 
z planu klasyfikacyjnego, planu gospodarczego, oraz 
innych materjałów, załączonych przez dyrekcję, prze
każe dyrekcja wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej 
z wnioskiem o wydanie zatwierdzającego orzeczenia. 

§ 6. Po zbadaniu nadesłanego przez dyrekcję 
operatu, przewodniczący wojewódzkiej komisji klasy
fikacyjnej deleguje w razie potrzeby przedstawiciela 
wojewódzkie,j komisji · klasyfikacyjnej (klasyfikatora) 
na teren obszaru objętego projektem klasyfikacji 
w celu przeprowadzenia klasyfikacji gruntów innych 
użytków, położonych na obszarach leśnych, lub W ce
lu sprawdzenia projektu klasyfikacyjnego, opracowa
nego przez dyrekcję. O dniu przybycia na grunt 
przedstawiciela wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej 
należy powiadomić w terminie przynajmniej 7 dni 
przed dniem zjazdu właściwą dyrekcję lasów pań
stwowych w celu ewentualnego delegowania swego 
przedsta wiciela. 

§ 7. Jeżeli przedstawiciel wojewódzkiej ko
misji klasyfikacyjnej wprowadzi do projektu uzupeł
nienia lub dokona zmian w . projekcie dyrekcji, to 
przewodniczący wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej .. 

poleci sporządzić odrys zmienionego lub uzupełnio
nego planu klasyfikacyjnego i prześle ten odrys do 
wiadomości dyrekcji nie później, niż na 21 dni przed 
posiedzeniem wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej. 

Jeżeli dyrekcja nie uzna zmian dokonanych 
w projekcie klasyfikacji, winna zgłosić swe zastrze
żenia przed posiedzeniem wojewódzkiej komisji kla
syfikacyjnej. 

§ 8. O dniu wyznaczenia posiedzenia woje
wódzkiej komisji klasyfikacyjnej dla rozpatrzenia kla
syfikacji gruntów, do których odnoszą się niniejsze 
przepisy,' przewodniczący powiadomi właściwą dy· 
rekcję co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem w celu 
umożliwienia dyrekcji delegowania swego przedsta
wiciela. 

Nieprzybycie na posiedzenie komisji przedsta
wiciela dyrekcji nie wstrzymuje czynności komisji. 

§ 9. Wojewódzka komisja klasyfikacyjna, po 
rozpatrzeniu projektu i zapoznaniu się z ewentualne· 
mi uzupełnieniami i zastrzeżeniami, wyda orzeczenie 
o klasyfikacji gruntów. 

§ 10. Orzeczenie wojewódzkiej komisji klasy" 
fikacyjnej, nieuwzględniające całkowicie lub częścio
wo projektu dyrekcji, winno zawierać faktyczne 
i prawne motywy w odpowiedzi na zastrzeżenia, zgło
szone przez dyrekcję. 

§ 11. Jeżeli orzeczenie wojewódzkiej komisji 
klasyfikacyjnej nie uwzględnia całkowicie lub częś
ciowo zastrzeżeń dyrekcji, Naczelnej Dyrekcji Lasów 

~Państwowych służy, w ciągu 30 dni od doręczenia 
orzeczenia, prawo przedstawienia Ministrowi Skarbu 
tych zastrzeżeń z wnioskiem o uchylenie orzeczenia 
wojewódzkiej komisji klasyfikacyjnej w drodze nad
zoru zgodnie z art. 6 ustawy o klasyfikacji gruntów 
dla podatku gruntowego. 

§ 12. .Wojewódzka komisja klasyfikacyjna po 
wydaniu orzeczenia prześle odpis orzeczenia i odrys 
planu klasyfikacyjnego do właściwej dyrekcji oraz 
zwróci jej plan gospodarczy oraz inne materjały, za
łączone przez dyrekcję do operatu klasyfikacyjnego. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży ... 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

344. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 8 czerwca 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wew .. 
nętrznych o zmianie podziału dodatków komunał .. 
nych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne 

rodzaje związków samorządowych. 

Na podstawie art. 3 i 9 dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu 
obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmia-


