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429-z dnia 13 lipca 1939 r. o , zmianie rozporządzenia PrezydentaRzeczypospolitej o ochro-

nie lasów nie stanowiących własności Państwa . 989 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Poz.: 430-z dnia 21 lipca 1939 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisławowie 

PQZ.: 

i Tarnopolu oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb . 996 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

431-Spraw Wewnęt,rznych z dnia .6 \lipca 1939 r . o zmianie granic gmin miejskich I wiej
skich w powiecie szamotulski;:p« województwie poznańskim 

OŚWIADCZENIA RZĄDOWEI 

996 

Poz.: 432-z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji z dnia 
26 sierpnia 193 t r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania 
w sprawach cywilnych i handlowych . 998 

433-z dnia 12 lipca .1939 r. w sprawie r:tyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
porozumienia między Polską ą Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie ure
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428 
UST,AWA 

, Z dnia 13 lipca 1939 r. 

O popieraaiu melioracyj wodnych dla potrzeb ,rolnictwa. 

Rozdział 1. 
~ : 

Prżepisy ogólne o finansowaniu prac meliora
cyjnych. 

' • .1 .' 
Art. 1. Państwo może udzielać pomocy na 

'wykonywanie prac, mających na celu: ' 
1) ochronę gruntów przed zalewem; 
2) ochronę gruntów przed zrywaniem brze

gów; 
3) zakładanie zbiorników wody do celów 

melioracyjnych; 
4) meliorację gruntów przez odwodnienie 

i nawodnienie; 
5) zakładanie stawów rybnych; 

na: 

6l zaopatrzenie w wodę ludności wiejskiej; 
7) inne zabiegi techniczne, zmierzające do 

trwałego zwiększenia użytkowej war
tości zmeliorowanych terenów. 

Art. 2. L Pomoc Państwa może polegać 
, ' . 

1) udzielaniu pomocy technicznej (przepro
wadzanie ekspertyz, dostarczaniepla
nów technicznych, kierowniCtwo i nad
zór techniczny przy robotach wyko
nawczych i konserwacyjnych); 

2) przyznawaniu bezzwrotnych zasiłków, 
w szczegółności pokrywaniuud.ziałów 
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Państwa w publicznych przedsiębior
stwach melioracyjnych (art. 14); 

3) udzielaniu pomocy kredytowej. 
2. Można w przypadkach wyjątkowych po-, . 

krywać z; Funduszu Melioracyjnego (art. 6) za
stępczo koszty wykonania robót przed utwo
rzeniem publicznego przedsiębiorstwa meliora
cyjnego. 

Art. 3. 1. Można przy udziela:niu zasiłków 
i pomocy kredytowej zastrzegać warunki, ma
jące na celu racjonalne wykonanie robót, utrzy
manie i wykorzystanie wykonanych urządzeń. 
Niedochowanie zastrzeżonych warunków upra
wnia władze do cofnięcia przyznanych zasiłków 
lub kredytów i żądania zwrotu w całości lub w 
części zasiłków lub kredytów już wypłaconych. 

2. Można udzielenie zasiłku uzależnić od 
uwzględnienia przez zainteresowanych przy wy
konywaniu robót specjalnych celów, związa
nych z obroną Państwa lub z innym interesem 
puhlicznym. 

Art. 4. 1. Projekty i kosztorysy robót, na 
które pomocy udziela Państwo, powinny być 
sporządzane przez organa państwowe lub przez 
osoby i instytucje, posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

2. Izby rolnicze są w zakresie zagadnień 
\ rolniczo-gospodarczych oraz ustalenia kolej
ności wykonania organami opiniodawc~ymi przy 
opracowywaniu projektów melioracyj - podsta
wowych, półpodslawowych i szczegółowych 
o szerszym zasięgu. 

3. Minister ~olnictwa i Reform Rolnych w 
porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz
nych, Spraw:Wojskowych i Komunikacji wyda 
przepisy, określające sposób sporządzania pro
~ektów oraz osoby i instytucje uprawnione do 
ich sporządzania. 

Art. 5. Minister Rolnictwa i Reform Rol
nych udziela pomocy finansowej Państwa na za
sadach, ustalonych z Ministrem Skarbu; może 
on uprawnienia swe przekazać częśCiowo woje
wodom, starostom lu/b odlPowiedniej instytucji 
kredytowej. 

R o z d z i a ł 2. 

Fundusz Melioracyjny. 

Art. 6. MeliorAcje wodne dla potrzeb roI. 
nictwa są finansowane przez Fundusz Meliora
cyjny, którym zarządza Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych. 

Art. 7. Fundusz Melioracyjny stanowią: 
l) saldo na dzień 1 kwietnia 1939 r. Pań

stwowego Funduszu Melioracyjnego, 
utworzonego ustawą z dnia 26 paździer
nika 1921 r. Q pop.l er,ą,niu publicznych 
przedsięb:orstw melioracyjnych (Dz. U. I 

R. P. Nr 91, poz. 671); ' I 

2) saldo na dzień 1 kwietnia 1939 ' r. Po
życzkowe~o Funduszu Tymczasowego 
Wydziału Samorządowego we Lwowie 
na cele melioracyjne i 

3) dotacje Skarbu Państwa; 
4) przelewy z Funduszu Obrotowego Re-

formy Rolnej; ~ 
5) należności i Wipływy z tytułu wdziela

nych pożyczek z Funduszu Melioracyj
nego lub innych wydatków zwrotnych 
z tego Funduszu; 

6) oprócentowanie gotowizny , Funduszu 
Melioracyjnego; 

7) inne wpływy. 

Art. ' 8. Prace, wymienione wart. l, obej
mujące melioracje podstawowe, półpodstawowe 
i szczegółowe, będą finansowane z Funduszu 
Melioracyjnego. 

Art. 9. 1. Kwoty, niezużyte w roku bu
dżetowym, stanowią aktywa Funduszu Meliora
cyjnego. 

2 .. Zwroty i oprocentowania udzieloIl,Ych 
pożyczek i zasiłków wpływają na tę część planu 
gospodarczego (art. 11 ust. 1) Funduszu Melio
racyjJlego, z której były wydatkowane. 

Art. 10. 1. Minister Rolnictwa i Reform 
Rolnych może poruczyć Państwowemu Banko
wi Rolnemu administrowanie Funduszem Melio
,acyjnym w zakresie i na zasadach, przez >sie-
bie ustalany;ch. . 

2. Obrót gotówkowy Funduszu Melioracyj
ne'go dokonywany będzie za pośrednictwem 
Państwowego Banku Rolnego. 

Art. 11. 1. ' Plan finansowo-gospodarczy 
Funduszu Melioracyjnego stanowi załącznik do 
projektu preliminarza budżeto~egoMinister
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 

2. Sprawozdanie . rachunkowe Funduszu 
Melioracyjnego za każdy okres budzetowy bę
dzie dołączane do zamknięcia rachunków pań
stwowych. 

Art. 12. 1. Należności z tytułu pożyczek, 
udzielonych z Funduszu Melioracyjnego, nie 
uiszczone w terminie oraz wszelkie inne nale
żności tego Funduszu od stron .. mogą być ścią
gane w trybie administracyjnym. 

2. Do należności z ty,tułu udziału intere'so
wan)11ch 'w pwbHc,znych przedsiębiorstwach me
lioracyjnych stosuje się rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 
1933 r. ' 0 przejmowaniu na własność Państwa 
gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. 
U. R. P. Nr 85, poz. 658). 

Art. 13. Podania . o udzielenie pomocy 
z Funduszu Melioracyjnego Ol'az akty i doku
menty, dotyczące tej pomocy, są wolne od opłat 
skarbowych i komunalnych. ' 
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R o z d z i a ł 3. 

Melioracje podstawowe. 

Art. 14. 1. Pomoc finansowa ~ Funduszu 
Melioracyjnego moż~ być udzielana na meliora
cje podstawowe, podejmowane w interesie pu
bHcznym przez Państwo, 2:wia,zki iamorzą,do
we lub spałki wodne (publiczne przedsiębior-
stwa melioracyjne). .. 

2. ,Warunkiem udzielenia pomocy jest: 
1) pokrycie przez wojewódzkie związki sa

morządowe i interesowanych (powiaty, 
gminy, gromady, spółki wodne itd.) oz
naczonego udziału w kosztach robóti 

2) zatwierdzenie projektu technicznego 
i kOliztorysu przez Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnychi zatwierdzenie to w 
stosunku do projektów wodociltgów ora.z 
robót nad ciekami spławnymi i żeglo
wnymi wymaga uprzedniego uzgodnie
nia :cało żeń technicznych projektów 
z właściwymi ministrami. . 

3, Koszty, przypadające na wojewódzkie 
związki samorządowe na obszarach, na których 
nie został zorganizowany samorząd wojewódz
ki, będą pokrywały do czasu wprowadzenia go 
w tycie: .J 

1) na. obszarze województw; białOllłoekie
iO, kieleckie~o, lubelskiego, łódzkieio, 
n()wogródzkiego, poleskiego, warszaw
skięgo, wileńskiego i wołyńskiego -
powiatowe związ:ki rlamon;ądowe i mia
sta wydzielone z powiatowych .związ
ków samorządowych; 

~) na obsza.rze województw: krakowskie
RO, lwowskiego, stanisławowskiego i tar
nopolskiego - Skarb Państwa .zgodnie 
Z rozponądz.eniem Rady Ministrów 
~ dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie pueka· 
zania czynności b. Tymczasowego Wy· 
działu Samorządowego we Lwowie z za
kresu melioracyj publicznych i rolnych 
organom państwowym. 

4. Na obszar~e m. st. Warn&wy-"kosZ'ty, 
przypadające na wojewódzki związek samórzą
dowy, pokrywa iminłt m. st. We.rszawy. 

5. O pokryciu udziału kosztów melioracyj
nych pn:ez związki samorządowe decyduje lIa
mOfzą,d wojewódzki, a na obsżarach. nil któ. 
rych nie został zorganizowany, do czasu wpro
wadzenia go w tycie, wojewoda pr:zy udziale 
wycLdału wojewód~kjego z głosem łltanowezym, 
na obszan:ę ZAŚ mia.st'i. st. Waru:awy ,.".,.. Rada 
Miejsk.a.. ' 

6. Po ustaleniu p,rnz Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych udziału Państwa i zasadni7 

czych warunków wykonaniII. publicznego przed~ 
siębiontwa. melioracyjńego oraz po pow1Jięciu 
pr7:ez 3a:morz,\d wojewódzki uchwał o pokryciu 
ud~iah.~ ~aJ,Jlorządu (\tSt. 5) w()jcwoda przy udzia
le wy~iału wo;ewód"kiego (w wQjęwóddwie 

: poznańskim i pomorskim - przy udziale izb wo· 

jewódzkich) z głosem stanowczym, EL dla m. st. 
Wanzawy Komisarz Rz~u - po wysłuchaniu 
opinii Rady Miejskiej m. st. Warszawy - wyda 
~ar:tądzenie, dotyczące wykonania projektowa
nych robót. Zaqąd):enie to powinno w szcze-
gólności zawierać: . -

1) wysokość sumy kosztorysowej, zatwier
dzonej przez Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnychi 

2) wymienienie udziału Państwa, woje
wódzkiego związku samorządowego i in
teresowanych; 

31) oznaczenie ol'~anów, powołanych do 
wykonania robót i 

4) oznaczenie organów lub osób, obowią
zanych do konserwacji wykonąnych 
urząd~cń oraz wysokości ich udziałów 
w tych kosztach. 

Art. 15. 1. Udział Państwa w kosztach 
publicznych przedsiębiorstw melioracyjnycp 
wynosić będzie: 

1) do 700/0 sumy kosztorysowej - przy 
zabudowie potoków górskich wraz z za
lesieniem stoków; 

2J do 500/0 sumy kosztorysowej - przy ob
wałowaniu i regulacji wód płynącychi 

3) do 500/0 sumy kosztorysowej - przy 
wykonaniu głównych kanałów i rowów 
odwadniających i nawadniających z od
nośnymi budowlami, stanowiących ca..
łość techniczną z robolami, wymienio
nymi w punkcię poprzedzającymi 

4) do 60% sumy kosztorysowej - przy bu
dowie lbiorników w<>dy do celów melio
racyjnych. 

2. Przy ustalaniu wysokości udziału Pa.ń
stwa powinny być brane pod uwagę obciążenia 
związków samorządowycn, warunki gospodar
cze intereRQwanych i osiągane korzyści. 

3. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu może - w 
przypadkach, uzasadnionych interesem publicz
nym - ustalić udział Państwa, przekmczający 
normy, wskazane w ust. 1. 

Art. 16. 1. Minister Rolnictwa i Re{orm 
Rolnych może pr:ZYłriawać na czas z góry usta
lony zasiłki na koszty konserwacji wykonanych 
urządzeń, przy czym wysokość tych zasiłków 
w stosunku do ogólnych kosztów konserwacji 
nie może być wyższa od procentowego udziału 
Państwa w kosztach budowy. 

2. Jeżeli za użytkowanie zbiorników wody 
pobierane będą opłaty, to powinny być one dzie
lone między uczestników kosztów budowy w 
stosunku do ich udziału w kosztach; opłaty te 
jednak mogą być przeznaczone na pokrycie -?:o
bowiązań przedsiębiorstwa orilZ kosztów kon
serwacH. 

. Art. 17. Ud~iał związków samorządowych 
i interesowanych, przewidziany wart. 14 ust. 2 
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pkt 1), może być pokryty hą# got~w:ką, bądź 
też częściowo lub całkowicie , świadcz,eniami w 
naturz~ na podstawie ustawy ,z dnia ',26 marca 
1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre , 
cele publiczne (Qz. tJ. R. P. Ni ii, paz: 2(4), 
przy czym w odniesieniu do robót, wyszczegól
nionych w rozdziale niniejszym, odpada koniecz
ność stosowania art. 2 ust. 2 wymienionej 
ustawy. 

, Art. lS.Władza wodna może","", -jeżeli za
rządzenie wojewody przewidywało; i, utworzenie 
spółki wodnej, a rozpoczęcie robót nastąpiło 
przed jej zawiązaniem z przyczyn, uzasadni.o
nych interesem publicznym -.". w" zastępstwie 
przyszłej spółki sporządzić tymczasowy rozkład 
ciężarów w celu umożliwienia , ściągania udzia
łów oraz zaliczenia należności i świ;:tdczeń w 
naturze, dostarczonych przez z"al.ntere:~owanych 
na poczet tych udiiałów. " ,,' " : ,; 

. , . . . , 

R o zd z i a ł , 4. 

Melioracje półpodstawowe i , szczególow~ na te-

3) ·. ~~ktadanie st~wó~ rybnych, mających 
sp~~jalne znaczenie dla interesu publicz-
nego. ' 

, Art; ~,ąl~ , Mini~ter Rolnictwa i :Reform RQl
nych , w 1:l,9rOzumieniuz l\1inistrem Skarbu ustali 
w rozpor~Ąc.łzeńiu waninkł i tryb udzielania po
mocy,!priewidzianej wart. 2 ust. 1, na cele wy
mienione w rozdziale niniejszym. 

/ 

R oz dz i a ł 5. 

'Melioracje w związku z przebudową ustroju 
rol .. ego. 

, Art~' ,~2. Należy przy przeprowadzaniu 
pra~ : na'~.' 'ij!zehudąwą ustrojurolnelgo, w miarę 
potrzeby,': ; urzędu: 

1) wykonywaq .g·tudia W terenie oraz spo
r,?;ądzać ,projekty ,meH'Oracyjne i hydro-

. t,echniczne szczegółowe lub ogólne; 
2) przeprowadzać roboty melioracyjne; 
3) budować studnie i wodociągi wiejskie. 
" :'\ t.~ "l ~ ;~ .,' 

renach, nie objętych przebudo;wą ustroju . rol- Art. 23. 1. Decyzja o potrzebie przepro-
nego. ' wadzarfła\ptac, wymienionych wart. 22 oraz za-

" 'twierdzani:e projektów; prócz projektów wodo-
Art. 19. Pomoc finąnsowa. z /Funduszu ciągowych, należy do starosty, prace zaś będą 

Me1ioracyjnego może być ud~ieIąna" n~ meliora- wykonywane albo przez techniczne organa rzą
cje półpodstawówe i szczegółow~, -, n~ zakłada- I dowe, albo przez osoby lub instytucje fachowe, 
nie stawów rybnych i zaopatrzenie ludnościktórymor~ana te zlecą ,wykonanie robót. Sta
wiejskiej w wodę, podejmowane przez związki ros ta może ,pozostawić uczestnikom przebudowy 
samorządowe, gromady, spółki wodne oraz oso- ustroju rolne'goprzeprowadzenie robót na grun
by fizyczne i prawne, będące w.łaścicielami lub ciewe '! w.ła;snym zarządzie; nieterminowe lub 
użytkownikami gruntów, Warunkiem udziele- niezgodn~tz zasadami technicznymi wykonywa
nla pomocy jest zatwierdzenie projektu tech- nie prac '-oprawniać .będzie władzę do przejęcia 
nicznego i kosztorysu robót prze.z wojewodę ich: i wyJkona.nia z urzędu; 
lub instytucję upoważnioną przez Ministra Rol- 2, Decyzja starosty o potrzebie przepro
nictwa i Reform Rolnych, z wyjątkiem projek- wadzenia prac, wym'ienionych wart. 22 pkt 1), 
tów wodociągów i urządzeń do usuwania wód jeśF()śtat~zna: 
opadowych z osiedli, co do których przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 'Arf/ 2'4> Starosta 'może - po zakończeniu 

pracagriitiiych - zarządzić wykonanie robót 
hydrbtecIihicznych w ćałości łub W części, je'żeli 
ich' przeiitowadzenie wymaga dłuższego okresu 
czasu i może opóźniać zakooczenie prac ' argar
nych; deć'yzja o wykonaniu robót powinna być 
jednak wy\dana przed zatwierdzeniem p'l'ojektu 

Art. 20. Zasiłki bezzwrotne 
udzielane przede wszystkim na: 

mogą być 

1) wykonanie wraz z budowlami głównych 
kanałów i rowów odwadniających lub 
nawadniających, wspólniec, użytkowa
nych przez interesowanych, . lecz o zna
czeniu miejscowym, przyc;:zyąt zasiłek 
na ,te roboty nie może Pt~ekrączać 50% 
zatwierdzonego kosztorysu, a udzielenie 
·go zależne jest od pokryc;i!l res~ty kosz
tów przez związek samorządowy, spółki 
wodne lub interesowanych albp wyłącz
nie przez tych ostatnichj ' 

prac agt~łnych. 

Art~" 25: Postępowanie administracyjne bę
dzie przeprowadzone po opracowaniu projektu 
technicznego; ograniczy się ono do przedstawie
nia interesowanym projektu i wysłuchania oraz 
zbadania ifh ,zarzutów i żądań. , 

2) zaopatrzenie w wodę hidnosct wiejskiej Art. 2~. Starosta wYdaje decyzję w spra-
oraz na melioracje 'szcze'g6łowe o cha- wie zgło,~zpnych zan;uŁÓw jżądąń, zatwierdze
rakterze propagandowytnlub doświad- nia, projektu technicznegoJ przystąpie.nia do; wy

, czalnym lub w warunkach , specjalnie l konywal1ll.ą robót ,oraz o przyznaniu odszkodo
uzasa.dnionych stosunkami. ' gospodar- wania na podstawie postępowania, przewidzia-
czym1; nego wart. 25. : -



Dziennik Ustaw Nr 64 , 987 Poz. 428 

Art. 2~. 1. ZatwiefJdzenie proj!'!~t{>w te<:h
nicznych w trybie uśfawy niniejszefZastępuje 
pozwolenie wodno-prawne, przewid'żl'a:ne usta-
wą wodną. ' 

2. Starosta przy wykonywaniufobót kon
serwacyjnych nie jeśt obowiązany do' spbrządza
nla projektów technicznych i przedstawiania ich 
stronom oraz osobom 'interesowanYfuj" decyzje 
o wykonaniu ro1)6( konserwacyjnych ' 'są osta-
teczne. -',-

3. Decyzje o wykonaniu robót konserwa
cyjnych nie mogą przewidywać dostarczania 
świadczeń w naturze w okresie ,od 15 czerwca 
de 15 sierpnia. 

Art. 28. Uczestnicy przebudowy ustroju 
rolneg,o mogą być - przy przepr,pwadzaniu 
prac, 'wymienionych wart. 22 - p06fągimi, nie
za'leznie od świadCzeń w naturze nap:6dstawie 
ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o świildczeniach 
w natur,ze na niektóre cele publiczne (Dz. U. 
R. P.Nr 27, poz. 204), do dostarczania: 

1} odpowiedniego lokalu na , ' kancelarię 
z opałem, światłem i usłu·~ą;mieszkania 
z opałem oraz podwód dla :przejazdów 
służbowych dla personelu, zatrudnione
go w tych pracachj q,:S J" 

2) robocizny pieszej.i konnej orąz\ materia
łów niezbędnych przypomia17ach. 

Art. 29. Przepisy rozdziału niniejszego do
tyczą gruntów objętych przebudową ' ustroju 
rolnego; jeżeli jednak w związku z pracami, wy
mienionymi w art. 22, zajdzie konie-czność, 
uzasadniona względami natury techniięznej, wy
konania tych prac i na gruntach, położonych po
za obszarem, objętY1l1- przebudową 'uskroju rol
nego, przepisy tego rozdziału, z J:wviątkiem 
art. 28, stosuje się również do tych gr'untów. 

Art. 30. 1. Zawiadomienia, , wezwania 
' i orzeczenia, dotyczące robót, objętychrozdzia
łem niniejszym, doręczane będą interesowanym 
przez przesłanie ich zarządowi gminy, ktary 
obowiązany będzie je ogłosić publi<;~~~e" w' spo
sób, odpowiadający zwyczajom miel&~4wym , w 
zainteresowanych gromadach, za p6-ś ~~9nictwem 
sołt-ysa. .' .. " 
.' 2. Zawiadomienia, wezwania i,przeczenia, 
dotyczące robót, przewidzianych w . -~ozdziale 
niniejszym, jeżeli chodzi o grunty, , ą!,ąrlOwiące 
własność Skarbu Państwa, będą doręcżane or
;ganom, które tymi gruntami zarząd~!;lją, 

Rózd~',iał 6. 

Ulgi dla właścicieli gruntów zmeliorowanych. 

Art. 31. Przepisy rozdziału nir;:iejszego do
tyczą gruntów, pa Mórych melioracje szcze
gółowe zosta'ły przeprowadzone bez ' pomocy 
finansowej Państwa lub związków samorządo- l 
,wych. ' , 

Art .. 3? Grunty orne, zdrenowane lub na
wodnione o~az łąki i pastwiska, na których bez
pośrednio ' po przeprowadzeniu melioracyj tech
nicżnych '(odwodnieniu i nawodnieniu) dokonano 
zagospod~'rowania, nie podlegają obowiązkowi 
pa.'r,celacy'jnemuna Iprzeciąg lat dzie!sięciu, jeże
li odpowiadają ' następującym warunkom: 

". :,. 

1) wymienione melioracje techniczne i rol
ne przeprowadzone zostały po dniu 
24 marca 19,28 r.; 

2) wymienione m~lioracje zostały przepro
wadzone na podstawie projektów tech
nicznych urządzeń melioracyjnych i ich 
kosztorysów, opracowanych zgodnie 
z .obowiązującymi przepisami, nadto od 
daty wejścia w życie niniejszej ustawy, 
zatwierdzonych przez wojewodę; 

3) celowość i wartość użytkowa wymie
ń'ionych melioracyj została w każdym 
poszczególnym przypadku stwierdzona 
przez organa Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych z zasięgnięciem w razie 
potrzeby opinii izby rolniczej. 

Art '33. . 1. W razie wyczerpalllia zapasu: 
ziemi '-':" 'podlegającego obowiązkowi parcela
cyjnemu - na terenie powiatu, na którym są 
położone ,grunty, wymienione w art. 32 albo w 
razie konieczności upełnorolnienia tymi grunta
mi gospodarstw karłowatych, objętych postępó
waniem scaleniowym, grunty te 'mogą być pod
dane obowiązkowi parcelacyjnemu przed upły
wem dziesięciu lal na nas:tępują;cy<:h waJrun-
kach: ' 

1) odszkodowanie za niezamortyzowaną 
cZęść dokonanych na meliorację nakła
dówbędzie wypłacone właścicielowi 
gruntów w gotówce -IN takiej części, VI 
jak.iej zobowiązania, zaćiągnięte przez 
niego na przeprowadzenie melioracyj, 
nie zostaną przejęte przez Skarb Pań-
stwa; " 

2) oprócz odszkodowania, wymienionego 
w pkt 1), właściciel otrzyma nadto od
. szkodowa.nie w gotówce w wysokości 
25°/0 dokonanych na melioracje nakła
dów, jeżeli przymusowy wykup nastąpi 
w pierwszym roku po ukończeniu robót 
melioracyjnychj odszkodowanie to bę
dżie zredukowaI,le proporcjonalnie do 
czasu, który upłynął od chwili ukończe
nia robót melioracyjnych do chwili przy
mus0'Yego . wykupu w przypadkach, je
żeli ' wykup ' ten nastąpił w ciągu okresu, 
W ' którym nie odbywa się właściwa 
amortyzacja dokonanych na melioracje 
nakładów w rozumieniu przepisów, do
tyc~ący~h sposobu określenia wartości 
nakładów melioracyjnych w majątkach 
przymqsowo, wykupywanych. 

2. Wymiar odszkodowań, ' przewidzianych 
w artykule niniejszym, będzie ' dokonywany 
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przy ódpowł~dfl.hn ' n8tuiloWllniu prtepisów I 
, () śPQśobis okreiJlania. wllrtó~el iUlkł~d6w m(!
liQfl1cyjnyCih w majątka(\h wyku'PywaHytłt, wy .. 
danyGh w WykOhllt1łu ustawy o tE!łurthie tolfi@j. 

Art. 34. Grunty wolne o~f p~datku grunto~ 
wego z tytułu zaliczenia ich do nieużytków nie 
podlegają po łeh :trfie1i(JfoW~fliu obowiątkowi 
tHltceld~yjH~tńU na pfted!lg ~at dwud:destu, je
żeli przy zmeliorowaniu tych gruntów zostały 
za"howane warunki, wyinienigrte wart. 32 pkt 
1}1 2) i 3). 

. Att. 35. Nie stosuje się przepisów art. 32-
34 do gruntów, Ha których Toboty melioracyjne 
zosŁały rożtHH:żęte po zafiJ.ic:!Stctehitl tych grun
tów w wykazie imienrtyrt1 obśz!li'OW; poddanych 
ptzymusowemtl wykupowi, lub . po wydartiu de
cyzji wojewody co do nałóżenia na . te grunty 
obowiąż ku rozparoelowanIa w związku z postę
powanlem s€aIElniowym. 

Art. j6. Okresy czasu, wymiertłótle wart. 
32 i 34, będą liczone od stwierdzonego przez 
wła~ti-wegó wojElwodę dnia rozpot~ędll robót 
ihe'lio1'ticYitryeh . rta gruntach .titytkV'W"Vc.h (art. 
32) i od dniaukdnet~nia tobót itleliorltey!ńyth 
:ba ł!runŁach, §tahowła,cych nieuiytki (att. j4J. 

Arł. 37. Grunty; wyłąezorte fJzasowó od 
obowiązku parGela€yjnego na podstawie prze
pisów ustawy niniejs~ej, mogą być poddane te
mu obowiązkowi przed upływem tenninó-w, 
wskazanych wart. 32 i 34, jeżeli dokonane na . 
gruntach tyoh melioracje ulegną zniszczeniu 
w~kutek żaniecJhania ze strony właśc1€iela. 

Att. ~8. Grunty wól11(! ód podatku grunto
w~gó ż tytułu zalitiż~11ia ieh do tlieużytków, 
kt6te po ich ztti~1iorówartiu stanĄ si~ ~runtami 
użytkowymi, podlegającymi opodatkowaniu, 
wolne są od podatków gruntowych i dodatków 
samotządowyeh na przeeiąg lat 15 od chwili 
ukończenia robót ruelioracyjnYGh, 

Ro~dział 1. 

Art. 39. 1. Kto uszkadza luh czyni nie
zdatnymi do użytku rohoty luh ul'z4dzenia me
Iigra€yjne, wykonane ptzy pgmosy Państwa al
ho instytucyj llrłh organizacyk działających 
z udziałem fin.ansowym Skarbu Państwa albo 
korzystających z jego gwarancji luh pomocy fi
nansowej, hądź też nie dopełnia obowiązku 
konserwacji takich U'rz~d.zeń -

po. 'dlegd katze . Ilfe!'li!tti do 1tlleSi~ca lub 
gftywtty dd 1.000 zł. 

2. :PlJwłatów~ władze administracji ogólnej 
81\ powółati.~ de) (jrzekanla o prze~t~pśtwtlth, 
ptz~widzia.t1ych W ust. 1. . 

R O! d z i li ł S. 

Prząisy prtejSeiowe. 

Art. 40. Roboty melioracyjnel prowadzo
ne na podstawie przQpisów ohowiązująoych 
przed wejściem W zyGie ustawy niniejszej, będą 
wykonane przy takim udziale GzYnnlków 
uczestniczących w kosztach, jaki został ozna
czony w odnośnYGh ustawa~h, !łtatutaCjh i roz
porządzeniach; udział w kgsztach kQnsetwaQji 
może być Jednak ure~ul()waIiy gsóbnym żarż'ł
dzeniem własdwej władzy, stosownie do pl'Z4f
plSów ustawy niniejszej, przy Qzym art. 16 sto
iluje się odpowiednio. 

Ań, 41. 1. RCJbóty, pgdofmoW4He lub wy
konYwa.ne zastępG2iO pt!&e! orgllful fjartstwowe, 
mogą by\S odd,awan~ do utytku i konserwacji 
ZWi_ąllko'~ samorz4dowym. f spgłkom wodnym 
oddzielnymi częściami, stano-w14tymi p~wną ca
łośó użytk()wąr niezal~tnie od tettltihu ilkoń
czenia G!'lłQści robót, przewid~łanYGh odnośną 
ustawą, statutem lub rozporządzeniem. 

,. 2. Stósul~ ~i,ę . ~ÓWllłet prz,epłsr li~t. 1 cło ro- , 
bót, prbwaełtonych na podsŁawled.oŁychczas 
dbowif\zula.cyćh przeplsow pfawnyoh. 

. i . 

Att. 421 Ustawtl niniejsza nie Ob9Wi"z1łje 
w województwie śląskim. 

Art. 43. Z dtllerfi w~fśdd W żyde urtttWy 
f1irtłt:jśfej ttiiĆ4 moc oboWiąit1ł4(!ą~ 

1) ustawa z dnia 26 października 1921 r. 
o popieraniu publhlznyóh przedsię
hiorstw melioracyjnych (Oz. TJ. R. P. 
.Nr 91, poz. 671) w hrzmieniu, nadanym 
ustawą ż dhła 2j ' €zttwca 1925 r., zmie
fiiająćą niektore postanowienia usta.WY 

. ż dnia 26 pażd.ierf1ika 1921 r. o popie
raniu publicznych przedsiębiorstw me-
lioracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 
524); 

2) tdzpbttttdtenle Pr~zyd(!tita Rteczypo
spolitej z dnia 16marca 1928r. () prze
prowadzaniu fite'1iotaeji przy cł6kony
-w:trud przei! ufzędy ztertiskiE! przebtido-
-wie us!toju rolnego (Oz. U,. R. P. :Nt 34, 
p<JZ. 320) w brttnłeniu, ii ad artyM. rU2f'O
rządzeniem Prezydenta Rzeczyposf'óH-
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tej ź .. dnia 27 paździ~r11ika 1933 r. W I 
sprawIe tmiany rozpofZ;ądzenia Prezy- l 
denta RteQzyp"spolituł t dnia 16 marca 
1928 t. o prz~proW'adztlniu tneliora,c,ji 
przy dokonywaMj ptZlll urzędy ziem
skie przebudowie ustroju rolnego (Dz. 
U. R. P. Nt 84, PÓ2!. 620); 

3) . rdzporządźefiie Ptezyde!tiu, RŻe!GźyPo
spolitej ż dnia 22 mlittl a 1928 t. g pgpi~
raniu melioracyj rolnych (Dz; U. R. P. 
Nr 36, poz. 344). 

Art. 44. Wykonani~ tistawy n!niejszejpo
rucza się Ministrowi Rolnictwa i ReEórm Rol
nych w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 45. Ustawa niniejsza wohodzi w ży
cie po upływie czternastu dni od dnia ogło
szenia. 

Pl'ezyde!fit RzeezypospoHt~j! i. M(j~ciekt 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; S/tlddhóUJ611f 
Minister Rolnictwa i RefQrm RQlnyehl 

J. Poniatowski 
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ż dnia 13 lipca 1939 r. 

o !miartłe tozpórządzenia Preżydel\fa :RzeczrPO'łP0Htej o ochronie lasów iite słafiowiątrch 
własności Państw:'. 

, Ąrł, i. W rozpotządzeniu Preżyderiia I 
Rżegzypospolitej z dnia 24 Gzetwca 1927 r, o 
ochronie lasów nie st~mowią.Gy,"h wtąsnośdi 
Państwa (Dz. U. lt P. z 1932 r. Nr 111, 
pćlt. 932), W bttmi~tlłu nadartym t()tpdtządze
filem Pteżyd~tlta 1{zćcZYPQ§pd1itej . t dnia 
28 gl'udttł~ 1934 t. o unormowanIU właśtiwóŚei 
władz i trybu postępow~nfa W niektóryćh dziil
-łavh . administtagji państwowej (Ot. U. R. P. 
Nr 1101 pot. 916) wprowadza ~ię zmiany nasJę
puJąoel 

1) att. 2 (Jtrzymufe brzmIenie: 
"Art. 2. Uprawa leśna w lasach, uznanych 

za ochronnej nie mOże byG zmiefiiona ńa inny 
rotbaj użytkowania. 

Zttli~nll uprawy leśrtej 1'1a łliny rodzaj uzyt
kowania w lasaGłt, nie Uztlanysh źli, o0HtOrine, 
rhdze nastąpić jedynie tUl podstawie zezwolenia 
władzy."j 

2) po art. 2 d9daje się art. 2a o bl'tzmienlu: 
flAtt. 2a. Włlid.n mOze udżielić ie21Wdle

nia na zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj 
użytkowania tylko w tazie uzasadnienia jej ce-
10w'ośdą ogółilo-gospodarczt\ i jedynie Vi przy
padkach: . 

1) jeżEili przez dokonanie takie} zmiany na
stąpi korzystniejsze wyzyskanie grufit9w lub 
jeżeli zmiańa taka ułatwi taGjmtalnie)sze g9-
spodarowariie lasemi . ' , 

2) juUlł . w. Mrrtian gtUfitu, który: ma być 
wyłE\bZony sp9d uprawy leśnej, zostanie zale
siony przynajmniej ,taki sam obszar inny oh 
użytków lub nieużytków, ~ wyjątkiem niElużyt
k9W, objętych ptzymusem :talesienia na pod
stawie przepiaów aZGzegółowych; 

3) prty vrtebudgwie ustroju łolnE/gól 8 mia
tlowł(tff: sClalafiła gtuntówl nnIianie gruntów 
przy scalaniu, zamial}ie zastępują~ej scalenle,! 

znoszeniu stuzebnosd i zamianie grunł6w t tyf1'l 
związanych, podziale wspólnot gruntowych, je~ 
żeli nadto zmiana uprawy leśne,' w tyoh ptży
ptidkach jest kótiie2zna ze w,zg ędti fiii prawi
dłoWĄ prżebud6wę ustroju r<5lttej,jo; 

4) jdeli dokonanie takiej zmiany tety Vi 
szczególnym interesie publiGznym. 

Orzeczenie władzy, zatwierdzające projekt 
lub umowę l!lni~sienia służ~bfiO~ci, pódziału 
wspólnot gruntowyoh, zamiaf1y lu~ scalenia 
gruntów, zastępuje - w przypadkaGh, przewi
dzianych w ustępie p9przedzająQym - zezWa
ienie ,ria zmianę rodzaju użytkowania, 

Dokonanie zmiany rodzaju u2ytkowania, 
zezwolonej na podstawie ust. 1 pkt 2), mOże na
d~płc dopł~tó p6 żalesie-tdU inny eh użytków 
lu,i) fi ietiZytk&W CIfU pó ~twier,d'zertht przez 
władzę rtie peźfiiej tiiź w ciągli tfliet;h lat; Ze 
tWwbpdwstałe młodfiiki wyU.!iitIją W dastfttMZ
nej mierze zdolnt1śĆ do dalszego Wztostu ;" ; 

3) art. 3 otrzymuje hrzmienie: 
,Art, 3. T etminl vi ciągłt któregg ma na

stąpi4 zmiąna uprawy 1eśneJ na zainiEirzony 
rodzaj użytkowania, powinien 'być oznaGzóny 

. w zezwoleniu, udzielonym w przypadkach, 
przewidzianych Wart. 2a pkt 1). Zezwolenie
w · razie niedokonania w oznaczonym tetminie 
~fttłany ulnawy lesn~j w całoŚd tub c2!ęścio
wo - traci moc w stosunku do gruntóW, ha 
którYbh dózwdloiill tńiilińtt upt'llWy leśfi~j nie 
została dokonana. 

Grufity te pówinńy byc ptlfiówtiłe Ziil~!ii(j
. tle vi tetminie, tlttiticzonym ptż~2! władze, jł:i
żeli dokonano na nich wyrębu dttł:!WośtatióW," j 

4) art. ' 4 otrzymuje brzmienie I 
,tArt. 4 . Grulit leśnYI wyłąl:zorty spo~ 

uprawy leśnej bet zezwol~nia (art. 2a); póW'i
hien byc pongwfiie żalesiony w terlńinie, UŻ~ .. 

I 




