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M I N I S T RóW:

37-Rolnictwa i Reform Rolnych ' z · dnia 16 stycznia 1939 r. wyda~e w p~rozumieniu
z Ministrem Skarbu o zmianie i rozporządzenia w sprawie szacowania nier~chomości
zielI\skich przymusowo wykupy~anych przy przeprowadzeniu reformy rolnej ' . . .
38--,Rolnictwa i Refbrm Rolnych
dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie
na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, - trzody chlewnej i owiec
39-Skarbu: z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędÓw celnych ' i postętunków celnych w okręgu administracyjpym Dyrekcji Ceł we ,Lwowie •
40-Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 .r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia
24 lipca 1936 r. " o obrocie pieniężnym z . zagraDlcą oraz o oblOcie zagraDlcznymi
• ••
i kraiowymiśrodkami płatniczymi.
41-0pieki Społecznej
dnia 16 stycznia ,1939 -r. ci stosowaniu leków przez lekarzy-dentystów .
, " "
.
42-Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miaslaWierzbnika
w powiecie iłżeckim, woje\\-ództwie kieleckim
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OBWIE,SZCZENIE MINISTRA

Poz.:

43-Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1939 .r. w sprawie sprostowania błędu
w przekładzie polskim porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia ' 1891 · r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio
w Hadze dnia 6 listopada 1925

r. .
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,37
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
. z dnia 16 stycznia 1939 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rol"',
nej.
Na podstawie art. 27 ust. (3) ustawy z dnia _syfikacji gruntów do. podatku gruntowego (Dz.
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej U: R. P. Nr 27, poz. 203).";
.
(Dz. U. R. P. z -1926 r. Nr 1, poz. 1) w brzmieniu,
2) w § 1 ust. (4) dodaje się zdanie końco
'nadanym przez art. 17 pkt 12) rozporządzenia we o brzmieniu: "Ceny te ustalone dla l okrę
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca gu ekonomicznego ulegają podwyższeniu dla
1932 r. o unormowaniu właściwości władz części A tego okr_ęgu o 10%, a dla części B o
i trybu postępowania w zakresie administracji 15%.";
rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr .67,
3) ·w § 3 ·ust.(I) p.k t 1) oŁrzymuje brzmienie:
poz. 622), zarządzam co następuje:
. ,,1) grunty pod lasem klasyfikuje się we·
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rol~ictwa dług cz. A tabeli klas gruntów wymienionej w
i Refor~ Rolnych z dnia 16 marca 1935 r., wy§ l ust. (2), a szacunek ich ustala się na 50°/0
danym w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sumy, jaka wynikałaby z zastosowania§ 1 i § 2
sprawie szacowania nieruchomości ziemskich ust. (1) i (2);";
przymusowo wykupywanych przy przeprowa- '
4) załącznik Nr 1 skreśla się;
dzeniu reformy rqlnej (Dz. U. R. P. Nr 19, poz.
5)
załącznik Nr 2 zastępuje się przez za107) wprowadza się zmiany następujące:
łącznik do rozporządzenia niniejszego.
. 1) w § 1· ust. (2) otrzymuje brzmienie: .'
§ 2. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi w
,,(2) Klasy gruntów poszczególnych rodzażycie ,z dniem ogłoszenia.
.
.
jów użytkowania określa się według cz. A - D
i F tabeli klas gr~ntów, sta'nowiącejzałącanik . Minister Rolnictwa Reform Rolnych:
do art. 3 ustawy z dnia-26 marca 1935. r. o klaJ. Poniatowski
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Okręgi

p

ekonom iczne

będziński

błoński.
bocheński

dą\:>rowski
dębicki

drobobycki
gnieźnieński
gostyński

grójecki
horodeński
inowrocławski
jarosławski
jędrzejowski

kaliski
kościański

opatowski
ostrowski (województwo
poznańskie)

....

"

~

pińczowski
poznański
puławski

przemyski
przeworski
radomski

Świętochłowicki

radomszczański

rawski (województwo warszawskie)
rzeszowski
samborski
sandomierski
skierniewicki
sochaczewski
stopnicki
stryj ski (część północna
w granicach do rzeki
Stryj i linii kolejowej
Stryj - Dolina)
szamotulski
śniatyński '
średzki
śremski

tarnobrzeski

tarno~ski

hrubieszowski

chodzieski
ciechanowski·
czarnkowski
czortkowski
garwoliński

włocławski

~.;

iłż.ecki

janowski
jasielski
kałuski

(na
kolejowej
Dolina)
kamionecki

północ od linii
Stanisławów-

kępiński

kielecki

(.

łaski
łukowski
międzychodzki
miński

morski

,.

mościski

kolbuszo~ski

n'i eszawski

kolski ,

niżański
nowosądecki

kołomyjski
koniński '

gródecki
grudziądzki

krośnieński

gosŁyniński

krotoszyń,ski
leszczyński

limanowski
lipnowski
lubartowski

jarociński

kopyczyniecki
kozienicki
krasnystawski •

gorlicki

pszczyńs·ki

B.

bóbrecki
borszczowski
brodzki

chełmiński
chełmski

(na zachód od
rzeki Olzy)

frysztacki .
katowicki

zaleszczycki
za wierciański

buczacki
bydgoski

cieszyński

rybnicki
tarnogól'ski .

miechowski
mielecki

brzozowski

.y

'A.

wadowicki
warszawski

brzeżański

t

a

myślenicld

łańcucki
łęczycki
łowicki
łódzki

brzeziński

2

• J

1

piotrkowski

brzeski (województwo krakowskie)
cieszyński (na wschód ' od
rzeki Olzy)
chn:anowski
częs lochowski

krakowski
kutnowski
lwowski
lubelski
luhliniecki

w

mogileński

bialski (województwo krakowskie) ,
bielski (województwo śląskie)

l

o

Załącznik do rozp. Min, 'Roln. i Ref. Roln~
16 stycznia 1939 r. (poz. 37).
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nowotarski
nowotomyski
obornicki
olkuski
podhajecki
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p.

I płocki

a

w

t

sok aIs ki

radziechowski

stanisławowski
szubiński

radzymiński
radzyński

tarnopolski
tczewski

rawicki
rawski (województwo
lwowskie)

tłumacki
toruński

trembowelski
turecki

rohatyński

rudecki
sanocki
siedlecki

wąbrzeski
wągrowiecki

augustowski
bialski (województwo , lubelskie)

leski
lubaczowski
lubawski

y

wieluński
włoszczowski
wolsztyński
wrzesiński

wyrzyski
zamojski
zbaraski
zborowski
złoczowski
żółkiewski

żyda~zowski
żywiecki
żniński .

węgrowski

białostocki
biłgorajski

brodnicki
dobromilski

3
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sieradźki
skałacki

płoński
,pułtuski
przemyślański

2

.

doliński
dubieński
działdowski

horochowski
jaworow.ski
kałuski (na południe ' od linii kolejowej Stanisła
wów ~ Dolina)
konecki
kosowski (województwo
stanisławowskie)

sokołowski

suwalski
starogardzki
stryjski (część południowa
łomżyński
w . granicach do rzeki
łucki (na południe od linii
Stryj i , linii ~olejowej
.kolejowej Lublin - RóStryj - Dolina)
wne)
świecki
makowski
szczuczyński (województwo
mławski
nadwórniański
opoczyński

ostrofęcki

ostrowski

(województwo

białostockie)

przasnyski
rówieński

ry.piński
sępoleński

białostockie)

tomaszowski
tucholski
turczański
włodawski
włodzimierski

wysoko - mazowiecki
zdołbunowski

sietipecki .

krzemieniecki

------~----------------------~--------------~------~---------------~------

4

baranowicki
bielski (województwo biało
stockie)
brzeski ,(wojewooztwopoleskie)
chojnicki '
grodzieński

kartuski
kościerski

kowelski (na

nieświeski

południe

wołkowyski

od li-

brasławski
dziśnieński

drohicki

5

nH kolejowej Luhlin nowogródzki
Równe)
oszmiański
lidzki
słonimski
lubomelski (na południe od sokólski
szczuczyński (województwo
linii kolejowej Lublin Równe)
nowogródzkie)
łucki (na północ od linii ko- święciański
lejowej Lublin - Równe) wileńsko -trocki

kobryński

kosowski (województwo
poleskie)
kostopolski
koszyrski

kowelski (na północ od linii piński
kolejowej Lublin - Ró~ póstawski
wne)
prużański
lubomelski (na północ od li- sarneński
stoliński
nii kolejowej Lublin Równe)
stołpecki
wilejski '
łuniniecki
mołodecki

wołożyński

