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TRE.~cJ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i Ił W ł a d z N a c z e I D Y c 11: 

Poz. 209. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 
31 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcji do 
klasyfikacji gruntów ornych dla pod~tku grunto

wego. 

Poz. 210. Zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie 
zatwierdzenia herbu miasta 2nina. 

Poz. 211. Zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie 

utwierdzenia herbu miasta Kórnika. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

-000-

209. 

ZARZĄDZENIE .MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 marca 1937 r. 

w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
'Rolnych w sprawie instrukcji do klasyfikacji 

gruntów ornych dla podaJtku gruntowego. 

Na podstawie art. 3 ust. (4) ustawy z dnia 26 
mal"ca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku 
gruntowego (Dz. U. R. P. Nr 27, poz, 203) zarzą
dzam co następuje: 

§ t. 

Wydaję załączon~ do niniejszego zarz.ądzenia: 
inskukcję ogólną i instrukcje regionalne do kla
syfikacji gruntów ornych dla podatku gruntowego. 

§ 2. 

Instmkcję ogólną stosuje się na obszarze CaI

łego Pań·stwa, instrukcje za,ś ,regionalne - na 
obszarze woiewództw, dla których zostały wy
dane. 

Instrukcj~ są uzupełnieniem przykładów Ta
beli Klas Gruntów, stanowiącej załącznik do usta
wy o ldasyfi,kacji gruntów dla podatku grunto
wego. 

W instrukcjach regionalnych wstały oznacz,o
ne: kategorie gruntów-lite,rami dużymi, klasy
cyframi rzymskimi, rodzajre-literami małymi, ty~ 
'Py-cyframi arabskimi. , 

§ 3. 

Za'rządzeniie nirueJsze wchodzi w życie 
z dniem ogłosz,enia, a równocześnie traci moc za
rządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 
1935 r., wydane w po,rozumieniu z Mi'l1istrem Rol
nictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcji do 
kla'syf,~kacji gruntów dla podatku gruntowego 
(Monitor Polski z 1935 r. Nr 243, poz. 289). 

Minister Skarbu 

:(-) E. Kwiatkowski. 

210. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW' WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 2 czerwca 1937 r. 

w sprawie zatwierdzenia herbu miasta 2nill .. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Pce
zydenta Rzeczyposprou,tej z dnia 13 grudnia 1927 r. 
o godłach i barwach państwowych oraz o ozna
ka'ch, chol"ągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. 
Nr 115, poz. 980) w brzmieniu rozporządzenia Pce
z:ydenta Rzeczypospąlitej z dnia 24 listopada 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 629), - po poro
zumieniu się z Ministrem Wyznań Religijnych 
i Ośwlecenia Publi<::znego, za.twierdzam herb mia
sta Znina w następugącej postaci: 

W pOlIu błękitnym srebrne mury z bramą 
otwartą PQśrodku i z dwiema wieżami boc.znymij 
w każdej wieży po dwa okna prostokątne na wy
sokości dachu środkowegoj . nad portalem trzy 
okna prostQkątne, ' podwoje otwarte złote, nabija
nej da'Chy wież zakończone złotymi gałkami i ta
kimiż krzyżami. Otwory okienne czarne, dachy 
czerwone, otwór bramy błękitny, 

Jeden Wizerunek zatwierdzonego herbu pozo
staj.e w przechowaniu Zarządu Miejs'kiego miasta 
Znina, drugi ident~y - w przechowaniu Min1-
ste.rstwa Spraw Wewnętrznych. 

Za Ministra Spraw Wewnętrznych= 

:C-l Wł. Korsak, 
Podsekretarz Stanu; 

211. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 2 czerwca 1937 r. 

w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kórnika. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta RzeczypoopoLi,tej z dni'a 13 grudnia 1927 r. 
Q godłach i barwach państwowych Ol"a'z o ozna
ka'ch, chorągwiruch i pieczęciach (Dz. U, R. P. 
Nr 115, poz. 980) w brzmieniu rozporządzenia P~e
zydenta Rzerczypospolitej z dnia 24 listopada 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 629), - po poro
zumieniu się z Mini,sirem Wyznań Religijnych 
i Oświecenia PublicznegO', zatwierdzam herb mia
sta Kórnika w na5.tępującej postaci: 

W polu srebrnym mury miejskie czerwone 
z trzema basztami i bramą na wysokości kilku 
warstw cegiełj baszty jednakowej wysokości, bez 
olki'en, każda z trzema blankami ukośnymij brama 
otwarta, otwór bramy - srebrny, podwoj'e -
złote. 

Je·den wizerunek zatwierdzonego herbu pozo
staje w przechowaniu Zarządu Mi,eiski~go miasta 
Kórnika, drugi ridentyczny-w prze'chowaniu Mini
ste,rstwa Spraw Wewnętrznych. 

Za Ministra Spraw Wewnętrznych: 

~': 

(-) Korsak, 
Podsekretarz Stanu. 

DZIAŁ NIEURZĘDO'WY. 
--oC)o.-.. 

Z Prezydium Rady Ministrów. 
Pan Pl"ezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj 

Składkowslci przyjął w dniu wczorajlSzym ambasa
dora Stanów Zjednoczonych w Warszawie Bid
dle'a. 

• • • 

P. Prezes Rady Ministrów gen. F. SławOJ 
SkładJkowski przyjął wczoraj delegację senatorów 
i posłów ~dowslkich na czele z posłem Sommer
sleinem, w osoba'ch: sen. Schorra, s'en. Trocken
heima, oraz poslów GotIiba, Mincberga i Rub.in
steina. 

" • 

Komitet EkO'nomkzny Ministrów, który obra
dował w d.niu wczo,raUlSzym pod przewodnictwem 
P. Wiceprezesa Rady Ministrów E. KwiatkO'w
skUego, 'Uchwalił wniosek :M:iniJstra . Prz(emysłu 
i Handlu w sprawie wytycznych polityki stosowa
nia kraiowych surowców w przemysłach garbar
skim i futrzarl"iskim. Wniosek ten, opracO'wany 
przez ko'lll.is;ę surowcową przy współudziale sfer 
zainteresowanych, ma m. in. na czelu zwiększenie 
p1"Oduk'cj~ surowca kr.a.joweg'O i podniesienie jego 
jakoś,ci. Wiąże się ' on z ogólną akcją surowcową, 
prowadzoną przez Rząd, a zmierzającą do za'Pew
nieMa rozwiiaiącej się produkcji przemysłowej w 
różnych dziedzinach należytej poclaży surrowca. 

Inne wniOSlki komiS;i surowcowej będą nieba
wem wniesione pod obrady Komitetu Ekonomi'Cz
nego. 

Następnie Komitet Ekonomiczny uchwalił 
wruo1ski Ministra Komunika cj,j , zmierzające dO' dal
szego pop.arcia akcji motoryzacyjnej. Komitet Eko
nomiczny wyra'ził mianow1cie zgodę na ustanowie
nie rejestrowego prawa rzeczowego (zastawu) na 
poj.azdach me'chani'cznych, nabywanych w drodze 
kupna ratalnego, z powierzeniem prowadzerua te
go rej.estru władzom administraci~ .ogólnej. Posta
nowiono równi-eż poprzeć budowę garaży wdro
dze corocznej pomocy kredytowej z fundus:zów in
westycyjnych i zastos'owan~a specjalnych ulg dla 
osób i instytucy:j, budujących garaże. Trzeci 
wr,eszcie wn10sek przewiduie dalsze wpros.zczenie 
formalnoś'ci, z,wi'ązanych z uzyskiwaniem konce
sji . przez właś'Clideli taksówek. Odpowiednie pro
jekty ustawodawcze będą opra'co'wane i po. uchwa
leniu przez Radę Ministrów skierowane do Sejmu. 

W toku dyskusji stwierdzono, że liczba zare
j,eskowanych pojazdów mechanicznych podniosła 
się w wyniku zastosowania dotychczasowych środ
ków w akcji motoryzacyjn-ej do 40.523 na 1 czerw
ca r. b., a więc wzrosła o 7.350 w porównaniu 
z dniem 1 ma,rca 1936 r., kiedy to stan motoryza
cj~ był w P,Q,ls'ce najniższy. W chwili obe:cneą przy
bywa ok 1100 IliOwych pojazdów miesięcznie. 

Komitet Ekonomiczny uchwalił wresz.cie no
wy statut komisji popierania obrotu produktami 
rolniczymi i załatwił sZlereg spraw bi,eżących, 
lJ1. in. w z.wiązku z podniesioną sprawą zabez.pie
czenia taboru dla przewozu węgla wyj lł!śniono , że 
obawy braku t,ego taboru w tej chwili nie ma. 
Chwilowy, usunięty już, brak węglarek wywO'łany 
był zbyt późnym zgłoszent-em odpowiedniego za
połrzehowarua przez przemysł. Celem przygoto
wania większych rezerw taborowych w związku 
ze zwiększającymi się przewozami towarów, a 
zwłaszcza na zbliżaj'ący się ok.res jesienny, Mini
sterstwo Komunikacji przystą,pHo do zorga~
waniJa w pr:zyśpile.s'zo~'Yąl teIl].pie naprąw ~e wła
snych warsztatach, t»'z e znaczaj'ąc _ na ten cel do· 
datkową sume·:'2 '-miłD. - żL - " ;> . ~ ~- :' -. -'. ' , 


