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TREŚC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n ia' W la d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 198. Zarządzenie Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1935 r. w 
sprawie określenia norm gruntów rolnych w przy
padkach, . gdY. funkcjonarjuszom administracji la
sów państwowych , zostają pr~YdZi~lone · · do bez
płatnego użytkowania ! ' grunty klasy wyższej lub 
niższej od: klasy ' ID. 
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WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 52 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 20 LIPCA 1935 R" ZAWIERAJĄCY 

TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 339 - Rolnictwa i Reform Rolny~h 
z dnia 2 lipca 1935 r. w sprawie wykonania usta
wy o nadzorze nad hodowlą koni. 

Poz. 340 ~ Skarbil
H 

z dnia '· .. 12 lipca 1935 r., 
wydane w porQZUmil!rtiu : ~ .. Mirtistr:cn:ni: ··Rolnictwa 
i ' Reform Rolnych ' oraż ,Spraw Wewnętrznych 
w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji'grun
łów dla podatku gruntowego. 

• • . ' j 

Poz. 341 - Skarbu z dnia . 18 lipca 1935 r. 
w sprawie ostatecznej odprawy celne; przywozo
wej i ' odprawy warunkow~j przywozowe;' towarów 
dostawianych do urzędów ' celnychpolożonych 
W okręgu Dyrekcji Cel w Gdańsku. 

--000- ' 

t59) 

ORZECZENIA 
najwyiuego Trybunału Adminiltrityjnego. 

-000-

ZASADY PRAWNE. *) 

-00 C>-

PODATKI I OPLATY SAMORZĄDOWE. 

48) Zwolni'eniu 'od opłaty na ' rzecz śląskiego 
Funduszu Gospodarczego nie podlega w myśl lit. g 
art. 4 ustawy z l grudnia 1926 poz. 51 Dz. USit. śl. 
właściciel nieruchomości, przynoszące:; czynsz 
niższy od sumy 125 zł miesięcznie, o ile posia
da on po,za:tem inne nieruchomo~c,i i p·ohiera z tych 
wszystkich nieruchomości dochód, przenoszący 
po·wyżej wskazaną sumę. (Wyflok z 13.1. 1930 r. 
L. Rej. 863/28). 

49) Wobec tre~ci art. 92 ustawy o obowJąz
kowem ubez,pieczeniu na wypadek choroby 
IZ 19 maja 1920 poz .. 272 Dz. Ust. Kasa Chorych 
nie jest zwolniona od obowiązku uiszczani.a opba
tiy komunalnej od umów o prz~ni-esi~nie własno
ści nieruchomości. (Wyrok z9 stycznia 1930 
L. Rej. 1830/28). 

*) Powolane w nawIasIe przy zasadach prawnych 
wyroki z motywami zamieszcrone są W rocznikach "Zbioru 
wyroków Najwyższego Trybunatu Administracyjnego". 

Rocznik "Zbioru wyroków" nabywać moina w Admi
nistracji "Monitora Po!shieglJ", Warszawa, Miodowa 22. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-00 C>-

Zarządzenia Wła~z Naczelnych. 
-000-:-

198. 

ZARZĄDZENIE 

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 

z dnia 25 czerwca 1935 r. 

w sprawie określenia norm gruntów rolnych w 
przypadkach, gdy funkcjonarjuszom administracji . 
lasów państwowych zostają przydzielone do bez
płatnego użytkowania grunty klasy wyższej lub 

niższej od klasy W. 

Na podstawie § 13 ust. (5) rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposaże
niu funkcjonarjuszów administracji lasów państwo
w:ych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 67) zarządzam, co 
następuje: 

W. przypadkach, gdy . hiukcjonarjuszomaqmi- . 
ni:;;Łracji las9W państwowych zostająpr:tydiiel~ne 
grunty rolne, które według 'przepisów w sprawie 
oszacowania nieruchomości ziemskich, przymuso-
'wo wykupywanych przy przeprowadzeniu refor
my rolnej, należą do klasy wyższej lub niższej od 
klasy III, normy, ustalone w § 13 ust. (4) rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. 
o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji la
sów państwowych, ulegają zmniejszeniu względ
nie zwiększeniu na zasadach następujących: 

1 ha gruntów ornych I klasy odpowiada 1,40 
ha gruntów ornych III klasy, ' 

l ha gruntów ornych II klasy odpowiada 1,25 
ha gruntów ornych III klasy, 

50) Broń myśliwska, posiadana przez osoby, 
opłacające podatek od wykonywania prawa polo
wania (art. 19 ustawy z 11 sierpnia 1923 poz. 747 
Dz .. Ust.), :i! niezbędna do wykonywania te.go pr.a
wa - ni,e podle,ga opodatkowan,iu j.ako przedmiot 
zbytku na zasa:dzie ust. 3 art. 21 powołanej usta
wy. (Wyrok z 2.XII. 1929 r. L. Rej. 1515/28). 

51) Wlohec treści art. 32 ustawy z 10 grudnia 
1920 po~. 32/1921 Dz. Ust. w zestawieniu z art. 
art. 29, 30 i 31 tejże ustawy, do uiszczenia opłaty 
za'stępczei zamiast do,starczenia śroak6w przewo
zowych n,ie mogą być pociągane osoby, środków 
tych me po.siiadrujące. (Uchwala Kom,pletuWzmoc
nionego z 22.1. 1930 r. L. Rej. 1811/27). 

52) Zakład kąpielowy, prowadzony przez 
gminę wyznaniową żydowską, jest wolny od po
datku od lokali, jeśli jest całkowicie przeznaczo
ny na kąpiele rytualne lub jeśli. mając charakter 
zakładu dobroczynnego, jest utrzymywany ze 
śr.odków publicznych (.art. 3 p, 3 ustawy z 2 sierp
nia 1926 poz. 550 Dz. Ust.). (Wyrok z 7.II. 1930 r. 
L. Rej. 1779/28). . 

53) Zw~,ązki komunalne na obszarze b. dziel
nicy pruskiej nl!e są upra~nione do pobierania 
dodatku komunaJnego do p,aństwowego podatku 
dochodowego (art. 24 usta·wy poz. 411/1925 Dz. 
Ust.), jeżeli wymrrur podatku dochodowego nastą
pił ze względu na .siedzibę przedsiębiorstwa po za 
powyższym ohszCi.rem. chociażby nawet przeds.ię
biorstwo to czerpało' dochód także ze źródeł, po
łożonych :na wymienioilym 'obszarze (art. 30 pow. 
ustawy). (Wyrok z H.I1. 1930 r. L. Rej. 2210/28). 

54) Kursy kosmetyczne, prowadzone na pod
stawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, 
opartego na postan.owieniu b. Rady lekarskie1 
z 29 kwietnia 1908 r. Nr. 424, są szkołą w rozu
mien;j,u art. 3 p. 3 us>tawy z 2 sierpnia 1926 poz. 
550 Dz. Ust. i § 3 p. 3 rozporządzeni.a Ministra 
Skarbu z 29 grudnia 1926 poz, 95/1927 Dz. Ust.. 

l ha gruntów ornych IV klasy odpowiada Ó,90 
ha gruntów ornych III klasy, 

1 ha gruntów ornych V klasy odpowiada 0,70 
ha gruntów ornych III klasy, 

1 ha I!runtów ornych VI klasy odpowiada O.S\) 
ha gruntów ornych III klasy, . . 

1 ha łąki I klasy odpowiada 2.00 ha łąki III 
k~~, '. . 

1 ha łąki II klasy odpowiada 1,50 ha łąki III 
hlas~ .. .. 

1 ha łąki IV klasy odpowiada 0,80 ha łąki III 
hl~ . . .. 

l ha łąki V klasy odpowiada 0,60 ha łąki III 
klasy, .. 

1 ha łąki VI klasy odpowiada 0.40 ha łąki lU 
klasy. . 

Przy stosowaniu wyżej wymienionych zamien
ników ogólną sumę powierzchni gruntów rolnych. 
przypadających do nrzydzielenia funkcjonariusz)
wi, oblicza się z dokładnością do 0,10 ha. przycze at 

nie uwzględnia się ilości do 0,05 ha, iIośćtaś więk
szą zaokrągla się wzwyż do 0,10 ha; 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
' (-) Jul. PoniatowskI. 

, DZIAŁ ~IĘV~ZĘDOWY. ' , ... . .. . . - '-'. -.' oOo~ ' . . \ ..... . , ',"'\;' 

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

w dniu 20 b. m. P. Ministet Spraw Wewnętrz
nych M. Zyndram - Kościałkowski przyjął ks. ~i
skupa Chomyszyna, ordynarjusza djecezji grecko-
katolickiej w Stanisławowie. . 

W tym samym 'dniuP. Minister przyjął zarząd 
główny partji niemieckiej Jung Deutsche Partei 
in Polen z inż. Wiesnerem na cżele. 

• • 

wobec czego ni'e podlegają opłacie podatku od . 10-
kalio (WyI1Ok z 3.1V. 1930 r. L Rej. 3275/28). 

55) Prawo do usLanawiania spe.cj.alny.c.h opłat 
dmgowych na podstawie art. 19 ustawy o budo
wie i utrzymaniu dróg publicznych z 19 grudnia 
1920 poz. 32/1921 Dz. Ust. nie służy gminom wiej
skim. (Wyrok z 4.III. 19301".1. Rej. 2730/28). 

56) Art. 38 us'tęp 1 ustawy o budowie .i utrzy
maniu dróg pubHcznych z 10 grudnia 1920 poz. 
32/1921 D1;. Ust. nie .dotyczy uprawnień finanso
wych związków s.amorządowych, przewidzianych 
w tej ustawie, a w szczególnoś.ci uprawnienia do 
uchwalania specjalnych opłat drogowych we,dług 
art 19 us·t. 2 tei ustawy. (Wyrok z 7.V. 1930 r . L. 
Rej. 3417/28). . . 
. 57) Na z.asadzie art. 208 ust. samorz. gm~ z ro
ku 1864 Gminie przysługuje prawo do ro'ZJdadu 
i wymi.a;u składek gminnych na pokrycie roz.cho
dów gminy w okresie roku bucl:żetowego - tylko 

. w oiągu danego
b 

roku. (Wyrok z 16.1. 1930 i:. L. 
Rej. 4167/27). 

58) Tymczasowy W'ydział Samorządowy, usta
nawiającdopłatę specjalną od gmin miejskkh 
i powiatowych związków komunalnych n~ pokry
cie kosztów założenia lub też utrzymama urz.ą

·dzeń i zi!,kładów dobra publicznego na z.asadzie 
art. 32 ustawy o tymczasowem uregulowan'iu fi
nansów komunalnych z 11 grudnia 1923 Po.z. 747 
Dz. Ust.. nie jest obowiązany dokonywać czynno
ści. przewidzianych w § 19 rozporządzeniJa Mini
stra Spraw Wewnętrznych z 18 marca 1.924 po~. 
317 Dz. Ust., ' który to para,graf stanOWi przepuJ 
wykonawczy do art. 31 zacytowanej wyżej usta
wy. (Wyrok z 2.XII. 1929 r. L. Rej. Ml /28). 

59) Art. 69 ustawy o tymczasowem uregulo
waniu finansów komunalnych .' z 11 grudnia 1923 
poz. 747 Dz. Ust. nie ma zastosowania przy usta
nawianiu wydatków związków komunalnych, 
przewidzi.anych w pomienionej wyżej ustawie. 
(Wyrok z 2.XII. 1929 r. L. Rej. 111 /28). 


