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П. ©. Orzędowa.
Porporaqdrence

w ferzedmiowe

ulrzym wara

weachurhte

materyalr eyo

vhontwolowanua

nadz wyczeynych dszemwa

6.

(24)

zafawow.
—

Dyr. Dóbr « Lasów

Sekcya Administr.

EJ

CR

w Warszawie

Ner 74129 7 zę5 Lutego
Stycznia segs,

KOMMISSYA RZADOWA
PRZYCHODÓW I SKARBU
DO

WSZYSTKICH KOMMISSYJ
WOJEWÓDZKICH.

Mając na uwadze że w Leśnictwach nieo-

szacowanych, nadzwyczajne zapasy z przy-

bytku drzewa przez burze powalonego, lub
przez pożar, owady itym podobne wypad-

ki naturalnie uszkodzonego,

tudzież z za —

rządzonych przez Kommissyą Rządową cięć
nadetatowych powstałe, bez kontroli pozostają; na przedstawienie Kommissyi Województwa Mazowieckiego powodowane Żąda-

niem Najwyźszćj Izby Obrachunkowej, która wszystkie podobne nadzwyczajne przy-

chody anateryalne
dliwione

mićć

w rachunkach

życzy;

Kommissya

usprawieRządowa

poleca Kommissyi Wojewódzkićj wydanie
Urzędom leśnym rozporządzenia, ażeby od-

tąd, dla jednostajności

w działaniach, utrzy-

imywały kontrollę takowych zapasów, podług
wzoru dołączonego pod Lit. H. do instrukcyi dodatkowej dla Korpusu leśnego z dnia
12 Lutego 1828 ad Nro 10145 w Tomie IX

Sylwana umieszczonćj, do Leśnictw oszacowanych ściągającćj się 1 stósownie do przepisów tam objętych, e ile te do lasów nieoszacowanych

zastósowane

być mogą; nie-

mniej żeby w kontrolli tej, czyl rachunku
materyalnym, nie pomijali również zapasów
zwyczajnych zcięć corocznych przez Kommissyą

więc

Rzadowa

potwierdzonych.

Kommissya

Wojewódzka

Poleci

Urzedom

leśnym, iżby tak w usprawiedliwieniu zapa50%

nadzwyczajnych,

rachunku

materyalnego

jako 1 w prowadzeniu,

„87, 88, 124, 125, 126,
T. XI. Zes. 1. £ 2.

do art. 83.

128,

84,

85,

86,

129, 130, 131
|
29

—
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—

i 138 wyzéj cytowanéj instrukcyi stosowa-

ły się. O wykonaniu tego zarządzenia oczekiwać będzie Kemmissya Rządowa rapportu.
Radca Stanu Dyrektor Wydziału
(podpisano) Piwnzckt.

Sekretarz Dyrekęyi
(poadp.) Urozdowskt.

Г. (25)

Mozforządzerie
a czy

dszera

zakazyące prze.

djutatoweg O,

—°©е=——

Dyr.

Dóbri Lasów

Sekcya prawna.

Ner

98443.

w Warszawie d. 5

Mca

Marca

1835.

KCMMISSYA RZĄDOWA
PRZYCHODÓW I SKARBU
DO
WSZYSTKICH KOMMISSYJ

WOJEWÓDZKICH.
Dostrzegajac ze niektórzy Officyaliści leśni

przy właszczywszy sobie wolność sprzedawa-

nia deputatów w drzewie iim oznaczonych
dopuszczają się jeszcze pod tym tytułem
sprzedaży na własną korzyść drzewa skar-

—
bowego,
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zważywszy

—

przytćm,

że deputat

przeznaczony jest tylke na własny użytek
Officyalisty, a oznaczenie dla każdego dostatecznćj ilości drzewa, stanowi granicę nad
którą Oficyalista nawet na własny użytek
drzewa skarbowego używać nie jest mocen,
przy względzie wreście, że i służebności
wrębu potrzebą gruntu któremu przynaleŻą,są ograniczone, Kommissya Rządowa poleca Kommissyi Wojewódzkićj,
aby ostrzegła wszystkich urzędników i oficyalistów
leśnych, że niewolno im jest deputatów
w drzewie

im

udzielanych

komukolwiek

bąć sprzedawać, że owszeim zbywające od
ich potrzeb drzewo pozostaje własnością
skarbu; ztego zatym wynika, Że spraedarz
drzewa zlasów rządowych przez oficyalistów leśnych pod tytułem deputatu na ich
własną korzyść dokonana, za przeniewie- |
rzenie się skarbowi uważanąi jako takie
karaną będzie.
Radca Stanu Dyrektor

Wydziału

(podpisano)

Pewnecke.

Za Sekretarza Jeneralnego,
(podpisano)

Kulczychi.

Sekretarz Dyrekcyi,

(podp.) Drozdowska.

3 (26)

Justa ukcyc

w боттуд pach

da Odda adow leśnych

Myewodzktch

+ Górze

dow les mych niższych.

Dyr.

Dóbr 3 Lasów

Sekcya

N

Administr.

4

w Warszawie

14915

1 Maja

dnia

1535.

KOMMISSYA RZĄDOWA
PRZYCHODÓW ISKARBU
W dalszym ciągu urządzenia z dnia 31
Stycznia rz.ad N. $316 stanowiącego teraźniejszy podział Administracyi

lasów 1 prze-

pisującego instrukcyą dla Inspektorów [еŚnych, cehąc wskazać szczegółowo obowią*
zki dla urzędników

314

i offcyalistów

w artyk.

tegoż urządzenia wyrnienionych,
oile

te pfzez zniesienie Nadleśnych Jeneralnych,

a utworzenie

w miejsce

rządzeń

na

Inspektorów

wydcanyeh

zinianie

szczególnych

dotychczasowej

Korpusu leśnego opartych,
stępuje:

uległy;

rozpo-

instrukcyi dla

stanowi co na-

—
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ROZDZIAŁ
O zuterzchnum

—

PIERWSZY.

bezpośrednim

nad

lasamt

t urzędami leśnemt dozorze.
Art. 1. Zwierzchni
bezpośredni dozór
nad lasami i urzędami leśnemi należy jak
dotąd do Kommissyi Wojewódzkiej, a w nićj
wyłącznie do Oddziału leśnego.
Art. 2. Po zniesienia posad Nadleśnych
jeneralnych,Oddziały lasów w Kommissyach
Wojewódzkich składają się:
I. zAssessorów nadleśnych,

II. z Sekretarzy leśnych,
1 stanowią jedną całość zSekcyą Dóbr Wydziału Skarbowego.
DZIAŁ

PIERWSZY.

O Assessorach nadlesnych.
Art. 3. Assessor nadleśny jest urzednikiem należącym do składu Wydziału skarbowego w Kommissyi Wojewódzkiej. Mianowanie i uwolnienie go zawisło od Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu.

Art. 4. Obowiązki Assessora są dwojakie:

a) Wewnętrzne czyli biórowe, 1

—

b) Zewnetrane

230
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tyczace

sie

go nad lasami dozoru.
A)

o obowiązkach

bezposrednie-

biórowych.

Art. 5. Obowiązki biórowe dopełniać będzie Assessor podług dotychczasowych przepisów

cych,

dla

wart.

Nadleśnego

103,

Jenera!nego

służą-

106, 107, £08, 109 i 110

w iastrukcyi dla Korpusu leśnego objętych.
Art. 6. Na czas wydalenia się Assessora Nadleśnego na objazd lasów iab w innćm poruczeniu, Prezes Kormmissyi VVojewódzkićj powierzyć może jego zastępstwo
Sekretarzowi leśnemu, lub innemu zbiegiem

służby leśnej obeznanemu
B)

0 obowiązkach bezpośredniego nad
lasamt t urzędami

Art. 7. Assessor

jest zwiedzac

ve

urzędnikowi.

leśnemt dosoru.

nadleśny obowiązanytn

osobiscie Lesnictwa

Województwa

wcelu

respecti-

dokładnego

po-

znamia położenia i stanu lasów, odbytu drze-

wa 1 wszelkich innych stosunków miejscowych; oraz przekonywania się o gospodarstwie leśnóm i postępowaniu urzędników
w wypełnianiu

powierzonych

ira

obowią-

—
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zków; ażeby jako Refercnt interesow leśnych, okazdym szczególe mógł trafnićj
sądzić i przedstawiać do decyzyi Kommissy Wojewódzkiśj.
_ Ast 8. Zwiedzania te będą dwojakie:
a) Zwyczajne dczoru nad Leśnictwami tyczące się, raz w rok odbywać się winne.
b) Nadzwyczajne zoddzielnych poruczeń

wypływające,

w miarę

zachodzącćj po-

trzeby uskutcczniać się inające.
a) Zwiedzania żwyczajne.

Art. 9. W Województwach nie mających
więcćj nad sześć leśnictw, objazd zwyczajny jednym ciągiem odbyty być powinien;
w Województiwach zaś które więcćj leśniciw
mają, może go dopelnić Assessor kiikoma
przerwami, wybićrając do tego czas, w KLórym mniejsze są w biórze zatrudnienia, Dyleby tylko wciągu roku każde leśnictwo
raż przez niego zwiedzonem było.
Аг. 10. Ponieważ Inspektorowie lasów
w wyznaczonych im okręgach rewizyjnych
również co rok każde leśnictwo zwiedzać

będą; przeto Assessor nadleśny za porozumieniem się z właściwym JInspekiorem, ko-

lej objazdu

swego

tak urządzić powinien:

—

932 —

aby takowy przynajmnićj
przed lub po zwiedzeniu
stępował.

w trzy miesiące
Inspektora na-

Art. ll. Czynności przy zwiedzaniu lesnictw poniżćj wyszczególnione, odbywać
będzie Assessor protokolarnie, i spisane protokoła

podpisami

respektive

urzędników

1 oflicyalistów, oraz jego własnym opatrzone, w aktach Urzędu leśnego pozostawi; z dokonanćj zaś czynności w każźdćm leśnictwie
złoży ogólny raport Kommissyi Woje-

wódzkićj,

która

zarządziwszy

co

zrzeczy

wypadnie, o waźniejszych
przedmiotach
Koinmissyi Rządowej doniesie.
Art.

12. Rapport rzeczony obejmować po*

winien ogółową wiadomość

o dopeinionych

działaniach instrukcyą niniejszą wskazanych; szczegółowo zaś wymieni w nim Assessor same tylko uchybienia sprostowa-

nia wymagającei uskutecznienie

takowych

sprostowań, oile to w jego było mocy; tudzież wnioski zwiększenie dochodów i ulepszenie służby leśnćj na celu mające.
Art. 13. O waźniejszych i nagłego zaradzenia wymagających wypadkach, powinien
Assessor Nadleśny donieść natychmiast Prezesowi Komniissyi Wojewódzkićj i dopeł-

nić zaraz Sledztwo, jeżeli

rzecz wymagać

—
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tego będzie, lub przynajmnićj przedsięwziąść

środki Skarb od straty zabezpieczające.
Art. 14. Wodbywaniu
objazdów zwy.
czajnych, w przypadku słabości lub nieobecności

Assessora, jeden

tylko Sekretarz

le-

śny zastąpić go może, za wyznaczeniem mu
stósownych dyet i kosztów

podróży.

Nad-

leśniczych zaś do czynności tych pod Zadnym pozorem używać odtąd nie należy.
Art. 15. Czynności zwyczajne przez As-

sessora nadleśnego

w czasie zwiedzania Le-

Śnictw dopelniać się winne są bastępujące:
1) Przejrzenie i rewizya manuału i kassy leśnćj;

2) Sprawdzenie naznaczonych i założonych cięć na rok bieżący;
3) Dozór nad uskuteczniającóm się cię:
ciem

drzewa i ochroną

lasów;

4) Zbadanie środków najkorzystniejszego
zużycia płodów leśnych i Rewizya taxy;
о) Obejrzenie granic;
6) Przejrzenie konduit- listy;
1) Przejrzenie Archiwum 1 sprzętów;

8) Rozpoznanie stąnu budowl 1 gruntów

służbowych;
9) Zwiedzenie lasów w sekwestrze będących i innych pod administracyą rządową
zostających; i
T. XI

Zes.142.

30

—
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10) Dozór ogólny nad wypełnianiem przepisów leśnych.

1)

Rewizya manualu i kassy leśnej.

Art. 16. Przed wszelkiemi innemi czynnościa:ni Assessor nadleśny zająć się winien
rewizyą manuałuikassy. Do tego celu zaraz
za przybyciem do leśnictwa zażąda od sprawującego urząd leśny klucza od skrzyni kassowćj, wezmie go do siebie i przystąpi do
sprawdzenia manuału.
Art. 17. Sprawdzenie manuału, a następnie rewizyą kassyi prostowanie dostrzeżonych uchybień, dopełni Assessor nadle-

śny

zgodnie zprzepisami

w art. 57, 58, 59,

60, 61,162 instrukcyi dla korpusu leśnego,
oraz w art. 204 i 205 urządzenia manipulacyt t rachunkowości leśnćj, zawartemi, tu-

(lzież stósownie do rozporządzeń szczegóło-

wych rewizyi kassówćj dotyczących.
—
Art. 18. Zpowodu ze Assessor nadlesny
roz tylko każde leśnictwo zwiedzać mai to

pajczęścićj w czasie gdy manuał z roku upłyniovego w urzędzie leśnym znajdować się
juź nie będzie, rewizya onego w ogólności

miejsca

mićć

nie może.

Gdyby

jednakże

Assessor przybył do leśnictwa przed

ode-

—
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slahiem manuału do Kommissyi Wojewódzkićj, lub przysłany do nićj mógł wziąść
zsobą na objazd, przejrzenie takowego manauała podług artykułu 56 instrakcyi dla
korpusu leśnego dopełnić jest obowiązany.
2) Sprawdzenie naznaczonych
t założonych cięć.
*

9

©

Art. 19. Obowiązkiem

nadleśnego

zwiedzić

у

będzie

osobiście

Assessora

wszystkie

cięcia przez Nadleśniczego podług niniejszćj
instrukcyi naznaczone i przekonać się czyli
nażnaczenie to jest stósowne do przepisów

planem

gospodarczym

wskazanych;

a to

podług prawideł
dla leśnictw
temczasowie urządzonych w instrukcyi dla korpu=
su leśnego zr.1828, dla leśnictw zaś ogółowo oszacowanych w dodatkowej instrukcy!

„Чита 12 Lutego 1828 zawartych.

Dostrze-

żone przeciwuietytn przepisom postąpienie,
powinien Assessor natychtniast na gruncie
sprostować, lub. powody usprawiedliwiące
odmienne naznaczenie w raporcie objazdowym zainieścić 1 w każdym razie dostate-

czną wtćj

tnformcya.

mierze Nadleśniczemu

udzielić

—
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Art. 20. Sprawdzenie założenia cięć do-

pelni

Assessor Nadleśny

podług

przepisu

objętego wart. 20 instrukcyi dla Inspektorów leśnych wydanej.

3. Dozór nad uskuteczniającóm się cięciem
drzewa t ochroną lasów.

Art. 21. W wykonaniu

tego

obowiązku

Assessar Nadleśny mićć będzie na uwadze
przepisy

zawarte

strukcyi dla

wart. 46, 47, 48 1 49

korpusu

leśnego

in

i wart. 23,

24, 25, 26 i 27 Instrukcyi dla Inspektorów

leśnych i do takowych zastosuje się, ztą tyl:
ko odmianą wtym i winnych przypadkach,
Że rapporta nie Kommissyi Aządowej, lecz
Komrmissyi Wojewódzkićj w myśl artyku:
łu 11 składać będzie.
4.

Zbadanie

środków

najkorzystniejszego

zużycia płodów + rewizya tacy.
Art. 22. Czynności te dopeini Assessor
Nadleśny stósownie do artykułu 28, 29, 30
i 31 Instrukcyi dla Inspektorów leśnych;

ze względem na przepisy urządzenia z dnia

30 Sierpnia r. 1833 zasady do taxowania plo-

dów leśnych stanowiącego.

—
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5) Obejrzenie grantc.

Art. 23. Przy każdem zwiedzeniu Leśni.
ctw obowiązkiem będzie Assessora Nadleśnego obejrzćć granice zewnętrzne lasów w takićj części, aby wszystkiew całóm Województwie w przeciągu najdalćj lat pięciu

obejrzanemi

były.

Art. 24. W dopełnieniu tćj czynności sto-

sować sie bedzie Assessor do art. 51, 52, 53

154 Instrukeyi dla korpusu leśvego i art.
36 1 37 Instrukcyi dla Inspektorow leśnych.
6) Przejrzenie Konduit Listy.
Art.

20.

Przejrżeniei zaopiniowanie Kon-

duit listy urzędnikówi officyalistów leśnych,

dopełni

Assessor nadleśny podług

sów wart. 82 i 83 instrukcyi
leśnego obiętych.

przepi-

dla korpusu

7) Przejrzenie archiwum $ sprzętów.
Art. 26. Przy uskutecznieniu tćj czynno$е1 służą Assessorowi za wskazówkę postępowania art. $4, 85, 86, Instrukcyi dla kor.
pusu leśnego i Art. 40, 41 142 Instrukcyi

dla Inspektorów wydanej.

|

—
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$) Rozpoznanie stanu budowl i gruntów
służbowych.
Art. 27. Przejrzenię wykazu budowli porównaniego

z ich stanem,

równie jak obej-

rzenie gruntów służbowych, dopełni Assessor podług art. 87 Instrukcyt dla korpusu
leśnego i art. 43, 44, 45 i 46 Tnstrukcyi dla
Inspektorów.
Art. 258. Wykazy stanu budow] i gruntów
służbowych dołączy Assessor Nadleśny do
ogólnego raportu swego. —

9) Obejrzentie lasów pod Administracyg
rządową %ostających.

Art. 29. W czasie objazdu leśnistw rządowych, powinnością będzie Assessora Na-

dleśnego zwiedzić dotykające do tychże i pod

dozorem

respective Nadleśniczego zostające

asy sekwestrowane.
ministracyi

rządnego

rządowćj

duchowne i inne w adbędące,

dozićrać po-

w nich gospodarstwa i przestrze-

gać nadużyciów,

wszystko

podług

przepi-

sów szczególnych w tym przedmiocie wydanych i urządzeń dla lasów rządowych
służących w niniejszćj Instrukcyi objętyehy

—
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oraz art. 52 ustępów a, b, c, d, e, f, i 53
Instrukcyi dla Inspektorów leśnych.
10) Dozór ogólny nad wypeluiantem
przepisów.

Art. 30. Wszystkie przepisy tyczące się
dozoru nad wykonywaniem ogólnych urzą-

dzen w art. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 88, 89,90 1 91 Iostrukcyi dla

korpusu leśnego, i w oddzielnych rozporzą-

dzeniach też Instrukcyą uzupełniających,
oraz w art. 47, 45, 49 1 50 Iustrukcyi dla

Iuspektorów leśnych zawarte, obowiązanym

jest Assessor na Ścisłćój mićć baczności I we

wszystkich przypadkach uchybień, lub wykroczeń do nich stósowac się.
b) Zwiedzantia

nadzwyczajne.

Oprócz objazdów zwyczajnych wyżej opisanych, poruczone być mogą Assessorowi
Nadleśnemu nadzwyczajne w leśnictwach
czynności, tyczóć się mogące installacyi na-

dleśniczego, śledztwa nadużyciów, lub innych ważnych przedmiotów,

bąć z uznania

Kommissyi Wojewódzkićj, bąć też z polecenia Kommissyi Rządowćj wypływających.

—

Art. 32.

240

Wszystkie

—

czynności

nadzwy-

czajne dopełniać będzie Assessor nadleśny
podług art. 98, 99, 100, 101 i 102 Instrukcyi dla Korpusu leśnego, i zgodnie
nem! urządzeniami.

z ogól-

Art. 33. Jeżeli który z przedmiotów

sessorowi uądzwyczajnie

kiego uiewyimaga

poruczonych

pośpiechu,

Aswiel-

w takim razie

dla nietracenia czasu na przejazd, załatwić,
go będzie mógł za bytnością swoją w re-

spective leśnictwie przy objeździe zwyczajnym; w zdarzeniach zaś nagłych dane mu
cominissoria bezzwłocznie załatwiać będzie
w obowiązku.

DZIAŁ

DRUGI.

O Sekretarzach

lesnych.

Art. 34. Sekretarz leśny należy do składu Oddziału leśnego w Kommissyi Wojewódzkićj. Mianowanie i uwolnienie go zale-

zy od Kommissyi

Rządowej

Przychodów

1 Skarbu.
Art. 35. Czynności zwyczajne biórowe
Sekretarza łeśnego obejmuje Organizacya
wydziału Skarbowego. W pełnieniu takowych zostaje on pod bezpośrednićm zwierzchnictwem Assessora Nadleśnego.

—
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Art. 36. W czasie nieobecności w biórze

Assessora

Nadleśnego,

Prezes

Kommissyi

W ojewódzkićj może powierzyć jego zastęp-

stwo Nekretarzowi leśnemu; w tym więc
razie obowiązki Assessorowi wskazane Ściśle dopełniać winien.
Art. 37. W razie potrzeby mogą być powierzone Sekretarzowi leśnemu objazdy
Leśnictw 1 inne czynności zewnętrzne podług

artykułu 14 niniejszćj Instrukcyi;

a to na

przedstawienie Kommissyi Wojewódzkiej,
l za szczególnóm zezwoleniem Komumissy!
Rządowej Przychodów 1 Skarbu.
W przypadku takim dopełnić je powinien stósownie do przepisów niniejszćj In-

stcukcyi Assessora dotyczących i szczególnych poleceń.
ROZDZIAŁ
O zawtiadowantu

DRUGI

t dożorowantu

lasów.

Art. 38. Zawiadowanie i dozorowanie la-

sów powierzone jest:

1) W

całóm Leśnictwie, sprawującemu

urząd leśny Nadleśniczemu.

2) W jednćj straży,
a) Podlesnemu1

b) StraZnikowi

T. XI. Zes. 1. 2.

objezdzajacemu.
31

—

3) W
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kazdym pojedynczym obrębie,

Strzelcom lasy strzegącym.
DZIAŁ

PIĘRWSZY.

O Nadlesniczych.

Art. 39. Obowiązki Nadleśniczych objęte
są w art. lll do 152 lostrukcy i dla Korpusu Leśnego z r. 1823 i w dodatkowćj z daty
12 Lutego r. 1828, tudzież w urządzeniu
manipulacyi i rachunkowości leśnćj z r. 1823
! szczegółowych przepisach tóż uzupełniających, które wszystkie o ile dotąd zinianie
nie uległy,

nadal utrzymują

się.

Art. 40. Po zniesieniu posad Nadlegnych

Jeneralnych

i zaprowadzeniu innych zmian

w Admivistracyi leśnćj, wskazują się oprócz
tego i.adieśniczym następujące obowiązki:
1)

Naznaczenie

cbrębach

cięć i innych

działańw

wysokopiennych i niskopiennych;

2) Zarząd i dozór nad lasami sek westrowanemi i łlnnemi w administracyi rządowej

zostajacemi;
3) Inne czynności

śnćj na celu mające.

ulepszenie służby

le-

I) Naznaczente

ctęć t tunych działań
leśnych.

Art. 41. Naznaczenie cięć i innych działań w obrębach wysokopiennych i niskopiennych, uskuteczniać będzie Nadleśniczy

zgodnie z przepisami w tćj mierze istnieją-

cemi, mianowicie.
a) w Leśnictwach temiczasowie urządzonych podług art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44 i 45
Instrukcyi dla Korpusu Leśnego;
b) w Leśnictwach urządzonych i ogółowo oszacowanych, podług art. od włącznie
Ido włącznie 30 dodatkowćj Instrukcyi
w r. 1628 wydanej.
Art. 42. Gdyby ważną tę czynność iładleśniczy niedokładnie wykonał, i po pićrwszóni
sprostowaniu przy rewizyi, dostrzegcaych
przez urzędnika

zwierzchnio

dozorującego

medokładności, powtórnie uchybień dopuŚcił się, mocna będzie Kommissya Wojewódzka poruczyś

z po-

tę czynność innemu

bliskiego Leśnictwa Nadleśniczemu,

a to na:

w służbie właściwego Nadleśniczego.

W ra-

koszt

niezdolnego,

lub

opuszczającego

się

zie ponowionego, pomimo tćj kary, uchybienia w tym przedmiocie,

opieszały

lub nie-

—

244

—

zdatny Nadleśniczy, jako powierzonym mu

głównym obowiązkom nie odpowiadający,
„do dyimissyi przedstawionym być ma.
2) Zarząd t dozór

nad

lasami w Admitni-

stracyt rządowej zostającemi.

Art. 48. W zarządzie i dozorze nad lasa-

mi sekwestrowanermi, stósować się będzie
Nadleśniczy do oddzielnćj Instrukcyi z dnia
8 Pazdziernika r. 1882 w tym przedmiocie
wydanćj, 1 przepisów dla lasów rządowych
slażących, wyjąwszy tylko co do spraw defraudacyinych,

które do drogi Sądów

zwy”

czajoych należą.
Art 44, Zanim lasy sekwestrowane i urządzone będą, Nadleśniezy na szczególnćj uwa:
dze mićć powinien, aby lasy te nad ilość po*

twierdzonym
nem

wykazem

upoważnieniem

cięcia lub oddziel-

objętą,

użytkowane

nie były. Po nastąpionćm zaś urządzeniu
1 otrzymaniu potwierdzonego operatu, wszystkie działania gospodarcze zgodnie z prze”

pisami planem gospodarczćm objętemi, 1 urządzeniami dla lasów rządowych służące*
ini, wykonywać będzie.

—

Art. 45. Lasami
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duchownemi

i innemi

w administracyi Skarbu zostającemi, zawiadować ma Nadleśniczy podług szczególnych
urządzeń w tym przedmiocie wydanych
1 zgodnie z zasadami dla lasów rządowych
wskazanemi.
8) Czynności ulepszenie slużby na celu
mające.
Art. 46. Przy zwiedzaniu obrębów przeglądać będzie Nadleśniczy Doręczniki popetnionych defraudacyj przez Strażników obje-

żdźających

utrzymywane,

z kontrollam

właściwych Podlesnych one konfrontowac’
idzialanieto natychze zapisywac. Przestrzega¢ ma oraz, iżby fanty grabiezne przez
Strzelców „Strażników i Podleśnych nie były
przetrzymywane,

lecz

tym

ostatnim

dla

składania ich w Urzędzie Leśnym oddawane.
Art. 47. Przestrzegać również będzie Nadleśniczy, aby Strzelcy leśni od właściwych

im obowiązków pod Żadnym pozorem od-

rywani

nie byli. W zdarzeniach wymagają-

cych posełki w interesach rządowych,

mo-

ze Nadleśniczy używać sążniarzy, którzy za
wydzielony im grunt, do posługi tćj są obowiązani.

—
Art. 48.
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Przy

—

kazdćj

wypłacie

pensyi,

akcydensu z części denuncyacyinćj, wynągrodzenieza najem pomieszkania1 t. p. strzelcom uskutecznionćj, Nadleśniczy zapiszę
własnoręcznie

w książeczki na ten cel przez

nich utrzymywane,

pieniędzy

onym

datę,

przedmiot

wypłaconych.

1 ilość

|

Art. 49. Opuszczających się lub uchybiających w służbie Podleśnych, Strażników
1 Strzelców,

po stosownem bezskutecznem

napomoieniu, przedstawiać będzie Nadleśniczy Kommissy! Wojewódzkićj do ukarania,
lub sam karę wymierzy, stósownie do szczególnych

w tym

przedmiocie

rozporządzeń.

W przypadku zaś zrządzonćj szkody skarbowćj

przez

a przez

Podleśnego

do wysokości

fl. 50,

Straznika lub Strzelca do wysoko-

fl. 25, mocen jest Nadleśniczy wykraczające”

go natychmiast zasuspendować, zastępstwo
jego urządzić 1 o wszystkićm złożyć Kommissyi Wojewódzkićj rapport dla dalszego
z wiunym

postąpienia.
DZIAŁ

DRUGI.

_0 Podleśnych.

- Art. 50. Obowiązki Podłeśnych jako urzę:

dników

kontrollujących

wskazane są w ant:

—
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153 do' włącznie 163 Instrakcyi dla Kotpusa Lesnego, w artykutach 197, 198 1 199
Urządzenia Manipulacyi i rachunkowości
leśnćj, i w niektórych artykułach od 66 do
włącznie 128 dodatkowej Instrukcyi z roku
1828, które wszystkie w swćj inocy utrzymują się.
Art. 51. Oprócz tegó Podleśny dozorować
będzie lasy sekwestrowane i inne w administracyi rządowej zostające; a do straży jego
przyłączone, stosując się w tćj mierze do
obowiązujących go przepisów ogólnych, dla
lasow rządowych służących i szczególnych
rozporządzeń.
Art. 52. Nad ustanowionym w straży do
codziennego objeżdźania lasów Strażnikiem»

ma Podleśny bezpośrednie zwierzchnictwo;
ściśle

zatóm pilnować

winien,

aby

tenże

wskazane mu Instrukcyą niniejszą obowiąz-

ki jak najakuratnićj wypełniał. W Strażach

w których niema ustanowionego Strażnika
obowiązki jego co do obieżdżania lasów sam
Podleśny wypełniać będzie.
Art. 53. Dostrzeżone uchybienia lub wy-

kroczenia

w służbie Straźnika,

obowiązany

Podleśny natychmiast Nadleśniczemu dono-

sić,

dla dalszego podług „przepisów

postą-

—
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pienia.
Za niedopełnienie bowiem tego
obowiązku uleglby karze przez winnego zaslużonćj.
Art. 54. Pilnować także powinien Podleśny, aby Strzelcy leśni obowiązki swojz e
jak
największą skraupulatnością wypełniali i w
slużbie nie opuszczali się; a uchybiających
Nadleśniczemu donosić.
DZIAŁ

O Strażnikach

TRZECI.

objeżdżających.

Art. 55. Do ciągłego objeżźdźania lasów
1 pilnowania ich całości ustanowiony jest
w każdćj straży więcćj jak z dwóch obrę:
bów złożonćj, jeden Straźnik, którego mianowanie i uwolnienie zależy od Kommissyi
Wojewódzkićj,
Art. 56. Głównym obowiązkiem Strażnika jest ciągle zwiedzać lasy całćj straży, tak
aby przynajmnićj dwa razy na dzień kazden
obręb był przez niego objechany, i. o objaź:
dach tych co trzy dni Podleśnemu zdawać

osobiście rapporta; szczególnićj zaś wczasie

sprzedaży winien być obecnym każdemu wy-

datkowi drzewa przez Podleśnego już'oznaczonego, 1 przestrzegać, aby nieprawnie nic

—

z lasu
było.

wywożonóm,

249
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ani wynoszonćm

nie

Art. 57. Wszelkie drzewo bąć w sztukach bąć w sążniach przez kogokolwiek bąć
wyrobione, niepowinien strażnik dozwalać
wywozić,

młota

jeżeli toż nie jest epatrzone cechą

kontrollowego

Podleśnego,

lub tćż

gdyby miało większy wymiar, lub w lepszym

było gatuvku, jak assygpacya urzędu leśnego przez Podleśnego mu okazana obejmuje.
W

takim

bowiein

razie

obowiązany

jest

Strażnik wstrzymać wydatek drzewa I zwrócić na to uwagę Podleśnego; agdyby ten
omytki w cechowaniu drzewa, lub uchybieuia swego sprostować nie chciał, lub nie
mógł, doniesieo tćm Strażnik Nadleśniczemu, który po przekonaniu się na miejscu
kwestyętę podług przepisów załatwi, a w razie dostrzeżenia przeniewierzenia się Podleśnego, Kommissyi Wojewódzkićj o tćm zarapportuje.
Art.58. Wszelkie drzewo nieprawnie ścięte

i zdefraudowane przyaresztuje natychmiast

Strażnik i wciągnie go wraz z nazwiskiem
Defraudanta

do utrzymywanego

na ten cel

podług załączonego wzoru pod Lit. A. Doręcznika defraudacyj przez niego + Strzel-

ców wykrytych. Doniesie oraz o tem PodleT. XI Zes.1l.

+ 2.

32

—

20

—

śnemu przy raportach trzydniowych, a w wa-

Żniejszych wypadkach

i Nadleśniczemu.

Art. 59. Doręcznik
wykrytych
defraudacyj przez Komunissyą Wojewódzką opieczętowany, obowiązany Strażnik jak najporządnićj prowadzić i wczasie rewizyi Leśnictw przez wyższych Urzędników takowy
Im do poświadczenia przedstawiać; a w koń.
cu roku złożyć Urzędowi Leśnemu, który

go za dowód

do rachunku rocznego dołą-

czy.
Art. 60. Fanty grabieżne

ka i Strzelców

przez

Strażni-

defraudantoin zabrane, obo-

wiązany Strażnik przy trzydniowych rapportach Podleśnemu za pokwitowaniem
oddawać.
Art. 61. Kaźden rozkaz Nadleśniczeglub
o
Podleśnego tyczący się służby, obowiązany
Ntrażnik natychmiast zdokładnością wykobowiem

nać; za opóźnienie

lub niedokładne

wykonanie staje się odpowiedzialnym.
Art.

62.

Granic

lasu całej Straży zewnę-

trznych

i wewnętrznych

Strażnik

znajwiększą

mniejszym

ich

powinien

strzedz

bacznością

1 o naj-

dostrzeżonćm

Podleśnemu donosić.

naruszeniu

Art. 63. Całości lasów rownież pilnować

1 od wszelkiego uszczerbku przestrzegać je

—
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jest obowiązany. Wtym celu dozwalać nie
będzie paszy leśnćj jak tylko w miejscach do
tego wskazanych i osobom prawo do paszenia mającym; rozniecania ognia w lasach
szczególnićj w letnićj porze nie dopuści;
mićć będzie baczne oko na owady szkodliwe 1 w razie ich zjawienia się doniesie otćm
Podleśnemu,

oraz

środki

w ytępienia

bez-

zwłócznie przedsięweźmie;
w przypadku
wynikłego pożaru starać się ma ospieszne

ugaszenie ognia, z wezwaniem

natychmiast

pomocy od przylegiych wsiów rządowych
1 prywatnych, i doniesieniem otćm Podle-

śuemu;

wreszcie

wkazdém

inném zdarze-

niu uszczerbek lasu przynoszącym, środki
ochronne bezzwłócznie przedsiębrać jest
obowiązanym.

Art. 64. Obowiązkiem jest Strażnika
mićć ciągłą uwagę na postępowanie Strzelców 1 dozićrać pilnego przez nich wykonywania obowiązków

służbowych, oraz regu-

larnego oddawania zabićranych defraudantom fantów grabieżnych.
Wykryte przez

nich defraudacye powinien Strażnik zapisać

do książeczki

przez każdego znich na ten

cel posiadanćj; a okażdćm

ich

uchybieniu

lub opuszczaniu się w służbie, Podleśnemu

_ donosić.

—
Ast. 65: W

52

czasie

hoscr Podlesnego,

—

nieobecności

zastępstwo

Jego

lub słapowie-

rzane będzie Strażnikowi, który w takim
razie stosować się ma do przepisów Podleśnego obowiązujących, lecz zarazem obowiązki właściwćj posady wypełniać winien.
Art. 66. Wszelkie obowiązki Strażnika
nowyżćj przepisane Ściągają się także dó
dozoru lasów sekwestrowanych 1 ¢nuych
w adininistracy! rządowej zostających, gdzie |
te do respective straży przyłączone są.
W pełnieniu takowych powinien być Strażnik również akauratnym i pilnyin, 1 oddzielny Doręcznik defraudacyj utrzymywać
ma:

DZIAŁ

CZWARTY.

O Strzelcac' Lesnych.
Art. 67.

Obowiązki

Strzelców

w artyku-

do włącznie 174 Instrukcyi
dla Korpusu Leśnego przepisane, w zupełności nadal utrzymują się.
łach

od

164

Art. 68.

Każdy

Strzelec będzie

miał do-

ręczone dwie książeczki, przez Kommissy§
Wojewódzką
ne,

Co jest:

zaparafowane

i opieczętowa”

—

23

—

1) Książkę wypłącanych Strzelcowi należytości, t
2) Książkę wykrytych przez Strzelca defraudacyt t oddawanych fańtów gra-

bieżnych,

podług załączonych tu wzorów Litera B, C.
W pićrwszćj zapisywać będzie Nadleśgiczy

wypłaćane Ńtrzelcowi należytości ztytułu
pensyi, akcydensu zczęści denuncyacyjnćj,
wynagrodzenia za najem pomięszkania it. p.

gićj zaś zaciągać będzie Strażnik objazdowy,
lub Podleśny, gdzie Strażnika nie ma, defraudacye przez Ńtrzelca wykryte, i kwitować go zarazem zoddawanych fantów grabieżnych. Książki więc te jako dowód ich
należności Strzelcy Leśni starannie zachowywać, 1 przy każdćm odbićraniu pieniędzy,
lub rapporcie o wykrytćj defraudacyi, Nadleśpiczemu, Podleśnemu lub Straznikowi,
a przy każdćj rewizyi, wyższemu urzędnikowi okazywać powinni.
ROZDZIAŁ
Urządzenia

Art.

69.

Wszelkie

strukcye i urządzenia

TRZECI.
ogólne.

dotychczasowe

tyezące

In-

się służby,

=

wypłat, w chwili 1ch uskutecznienia; do dru-

—
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manipulacyi i rachunkowości leśnćj, o ile
niniejszą Instrukcyą wyraźnie zniesione nie

są, utrzymują

się w zupelnćj

swćj

mocy;

jćj zaś przeciwne znoszą się.
Art. 70. Poniewaź Administracya lasów
z Admimnistracyą dóbr ściśle są połączone;
wszystkie przeto interesa leśne pod przewodnictwem Naczelnika
Sekcyi Ekonomicznćj odbywać się będą,i oddział Ekonomiczny w każdym razie potrzeby pomocy w pracownikach, takowej Oddziałowi leśnemu odmawiać nie powinien; lecz owszem
wszelkiemi siłami przykładać się obowiązany,
aby służba tak jedna jak druga opóźnienia
nie
doświadczały: za wszelkie bowiem uchybie-niai zaległości Kommissarz Skarbu i Naczelnik Sekcyi Ekonomicznej odpowiedzialni będą;z wyłączeniem tylko błędów technicznych
1 służby zewnętrznćj, które wyłącznie na

Assessora Nadleśnego spadają.
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