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— 

KOMISYA RZADOWA PRZYCHODOW I SKARBU 

poleciła umieścić w niniejszym zbiorze na- 

stępujące wydane przez Nią do Rządów 

gubernialnych rozporządzenia : 

16. (79) Przepisy karne za defrauda- 

cye płodów leśnych % dnia 15 (27) Gru- 

dnia 1839 roku Nr. 129191 3 hy, D. 
$ Г. №. Р. 

Dostrzegając w niektórych wypadkach, 

iż Rządy gubernialne przy wymierzaniu 

kar za defraudacye płodów leśnych, nie 

stosują się ściśle do przepisów prawa o- 

gólnego, albo czasem niejednostajnych trzy- 

mają się źasad; chcąc przytóm uzupelnić 
w czem potrzeba dotychczasowe rozporzą



dzenia i one połączyć, postanowiła podać 
wszystkim Rządom gubernialnym następu- 
Jace objaśnienia i przepisy: 

ROZDZIAŁ L 

Rozporządzenia ogólne. 

ODDZIAŁ 1. 
O wykroczeniach czyli defruudacyach t szkodach 

leśnych w ogolnosci. 

Art. 1. Ktokolwiek zrządza bezprawnie 
w plodach leśnych rządowych szkodę, o- 

bowiązany jest: 

a) wynagrodzić zrządzoną szkodę, 

b) ponieść karę rozporządzeniem niniej- 

szćm oznaczoną, 

c) zaspokoić koszta czynionych przeciw 

niemu poszukiwań. 

Art. 2. Plodami leśnemi, o których ar+ 

tykuł poprzedzający wspomina i do któ- 

rych się niniejsze rozporządzenie stosuje, 
Są: 

Drzewa na przestrzeni obrębów leśnych 

jna odpadkach; tudzież krzewy i w:ogó- 

le. wszelkie rośliny na przestrzeni obrębów 

leśnych znajdujące się, a naodpadkach, do- 

póki z drzewa ogofocone nie będą; torf; 1
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wreszcie zwierzęta dzikie czworonożne i 

ptaki na gruntach rządowych stale lub cza- 

sowo przebywające. 

Art. 3. Kto mając prawo do pobrania z 

lasów rządowych drzewa lub do innego 

użytkowania, przystępuje do niego bez 

poprzedniczego uzyskania w Urzędzie le- 

śnym asygnacyi drukowanćj, lub kto u- 

zyskawszy asygnacyę nie poddaje się kon- 

troli do zachowania przy wydatkowaniu 

przepisanćj, uważany będzie za usilujące- 
go odnosić większe nad należność korzy- 

Ści, i ulegnie karze na bezprawnie zrzą- 
dzających szkodę postanowionćj. 

Przepis ten oparty na Ordynacyi leśnćj pru- 
skiej w r. 1775 wydanej, a w latach 1794i 1806 

ponowionćj; jak niemnićj na rozporządzeniu Ce- 
sarza austryackiego dekretem Kamery nadwornej 
z dnia 3 sierpnia 184, jako z porządkiem le- 

śnym ściśle połączony, pozostaje w swej mocy i 

do zachowania Rządom gubernialaym poleca 

się, 

Art. 4. Kto bez zrządzenia szkody, wy- 

kroczy przeciw przepisom zarządu i poli- 
cyi leśnćj, obowiązany jest ponieść karę 
przepisami oznaczoną, i zapłacić koszta 

poszukiwania. | 

Art. 5, Zarówno ten, kto sam bezpośre-
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dnio wyrządza szkodę lub inne wy kroczee 
nia popelnia, jako i ten, kto w tym celu 
wydaje rozkazy, namowy lub pomoc, al- 
bo kto z wyrządzonćj szkody, wiedząc 0 
nieprawyni czynie, korzyści z nićj odno- 
si, jako wykraczający karani być powin- 
ni. Wszyscy solidarnie do wynagrodzenia 
szkody i kosztów są obowiązani, a każdy 
oddzielnie za swoje wykroczenie karę po- 
nieść winien. 

Przepis ten oparty na art. ŻI, 22, 23, Kodexu 
karnego, K* Re objaśuia następującym przykła= 
dem. Ekonom chociaż bez wiedzy swego pana 
wysyła czeladź do lasów rządowych, w celu skrae 
dzenia, czyli jak nazywają, zdefradowania drze= 
wa; następnie pan dowiadujesię że drzewo kradzio- 
ne zwieziono, przecież nie zapłaciwszy wprzód 
za nie, obraca to drzewo na własny użytek, 

W tym przypadku dopuszczając, iż wartość drze 
wa wynosi złp. 30, w takim razie Rząd gubernial- 
ny zobowiąże wszystkich w kradzieży udział ma- 
Jących, solidarnie, do zapłacenia powyższej szko- 
dy i kosztów procesu, r ściągać będzie, bądź od 
wszystkich w pewnych częściach, lub od tego, al- 
bo od tych, od których najpewniejszą i najła* 

twiejszą będzie realizacya. Kary zas, przypuszcza» 

jac naprzykład, że wyrównywać będzie podwójnej 
wartości drzewa, a zatćm złp. 60 ma wynosić, 
oddzielnie od każdego wykraczającego, bez odpo- 
wiedzialności jednego za drugiego, dochodzić na- 
łeży, to jest od pana złp. 60, od ekonoma rip.
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GO i od parobków złp. 60, czyli razem р. 180, 
prócz wartości zrządzonćj szkody, 

Na nasadzie lego samego przepisu Rządy gu- 
bernialne pociągać będą do kar tych, co nama= 

wiają włościan i inne osoby do defraudowania i 

przywozenia sobie z lasów rządowych drzewa, jak 

to częstokroć w okolicach lasami rządowemi oto» 

czonych, a mianowicie w miasteczkach, zdarzać się 
zwykło, 

Art. 6. Mieszkancy zagraniczni popełnia- 

jący wykroczenia i szkodę w płodach la= 

sów rządowych Królestwa, i tutaj schwy- 

tani, karani będą podlug przepisów ni- 

niejszego rozporządzenia., jeżeli razem z 

niemi ujęty został przedmiot, z któregoby 

można mieć fundusz do zaspokojenia na- 

lezytosci, za wykroczenie skarbowi tuteje 

szemu przypadających. Po spisaniu pro- 

tokulu i zatrzymaniu przedmiotu, slużyć 

mającego do zaspokojenia szkody, kary i 
kosztów, osoby samćj zatrzymywać nie 

można. W braku takiego funduszu, nale- 

Ży po spisaniu protokułu względem za- 

szłego wykroczenia , odesłać schwytanych 

natychmiast sądowi. karzącemu tutejsze- 

mu, dla wymierzenia kary kodexem ogól- 

nym karnym przepisanćj. Mieszkańcy je- 
dnak Cesarstwa rossygskiego chociaż nie bę- 

dzie z niemi ujęty przedmiot zabezpiecza-
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jący należność skarbu, mogą być, po spi- 
saniu protokułu śledztwa, natychmiast wy- 
puszczeni, skoro będzie wiadomo, że po- 
siadają w swoim kraju majątek odpowie- 
dzialny. 

Art. 7. Jeżeli mieszkańcy zagraniczni, 
prócz mieszkańców Cesarstwa rossyjskie- 
50, po spelnieniu wykroczenia leśnego w 
Królestwie, do swego kraju uciekną, na- 
tenczas wymiar kary należeć będzie do są- 
dów zagranicznych właściwych, którym 
protokuly sprawdzenia czynów namiejscu, 
protokuly wysluchanych świadków i inne 
dowody tutaj zebrane, odesłać należy. 
Mieszkańcy zaś Państwa rossyjskiego do- 
puszczający się wykroczenia w lasach rzą- 
dowych Królestwa, a następnie zbiegający 
do swego kraju, mogą być na zasadzie de- 
Kretu Cesarskiego z d. 2 (14) października 
1833 (Dzienik praw tom 15) i ustawy zd. 
6 czerwca 1834 (Dziennik praw tom 16) 
podług przepisów niniejszego rozporządze- 
nia karani, jeżeli posiadają odpowiedzial- 

ność majątkową. W braku funduszu, wy- 
miar kary prawem ogólnćm oznaczonćj, są- 
dom tutejszym odstąpić należy. 

65
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ODDZIAŁ Il. 

P karach w ogólności, 

Art. 8. Kara za wykroczenia leśne szko* 

Че zrządzające, wyrównywać będzie po-- 

dwójnćj wartości zrządzonćj szkody, o ile 

w następnych szczegółowych rozdziałach od- 

mienna kara postanowioną nie jest, i je- 

żeli nie będą zachodzić powody do jćj za- 

ostrzenia przepisami niniejszenii wyraźnie 

przewidziane. 

Art. 9. Powodami do zaostrzenia kar 

są: 1) popełnienie wykroczenia w dzień 

świąteczny lub w nocy, 2) powtarzanie 

wykroczeń leśnych, 3) okoliczności pod 

szczegoluwemi tytułami poniżćj wyraźnie 

postanowione. 
Art. 10. W reskrypcie z dnia 14 (26) 

października 1837 r. Nr. 83,493 Komisya 

rządowa już była zwróciła uwagę Rządów 

gubernialnych, iż kara na wykroczenia le- 

śne szkodę zrządzające, popełnione w dzień 

świąteczny lub w nocy, podwyższoną być 
ma o jednę pojedynczą wartość przedmio- 

tu, a zatćm wyrównywać ma potrójnćj 

wartości szkody, jeżeli jeszcze inne okoli- 

czności obciążające nie towarzyszą. Jeżeli 
kara na wykroczenie leśne ustanowiona 

jest w qgóle, nie w stosunku wartości szko-
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dy,jak naprzykład, za defraudacye pastwi- 

ska, jako tóż przy wykroczeniach policyj- 
nych bez zrządzenia szkody popełnianych, 
podwyzszenie kary za wykroczenie w dzień 
świąteczny lub w nocy popełnione, ma na- 
stąpić o jedną trzecią część kary przepisa- 
nćj na toż wykroczenie, gdyby w dzień 
zwyczajny popełnione było. 

Art 11. Wartość szkody zrządzonćj e- 
cenianą będzie podług taxy płodów leśnych 
z tego czasu i tego miejsca, w których 
szkoda zrządzoną była, jeżeli w przepisach 
niniejszych wyraźnie oznaczoną nie jest. 
W braku przepisów i taxy, będą oceniać 
zrządzoną szkodę oficyaliści leśni nie będą- 
cy świadkami w sprawie, ato podług zasad 
techniki. W protokule ocenienia przyto- 
czyć powinni oficyaliści powody swego 
zdania, które ulegać będzie rozpoznaniu 
władzy, o wykroczeniu decydującej. 

Art 12. Kto będąc raz za wykroczenie 
leśne karany, dopuści się po ogłoszeniu mu 
poprzednićj kary, w ciągu roku nowego 
wykroczenia leśnego, natenczas kara za dru- 
gie wykroczenie przepisana, podwyższoną 
będzie o Jedną pojedynczą wartość szka- 
dy. Jeżeli po dwukrotném wymierzeniu 
kary i ogłoszeniu onćj skazanemu, dopu-
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ści się tenże w ciągu roku trzeci raz wy- 
kroczenia, kara za nowe wykroczenie le- 

śne przepisami objęta podwyższoną będzie 
o dwukrotną wartość przedmiotu, a zatóćm, 
przy zwyczajnych defraudacyach, bez in- 

nych okoliczności obciążających, wyrówny- 

wać będzie poczwórnćj wartości szkody. 

Dla obj»snienia tego przepisu, Ka r. p. i skar- 

bu przytacza nasiępujący przykład: skazany za 

defraudacyę drzewa wartości 10 złp. na karę zwy- 

czajną 20 złp., po ogłoszeniu ma tćj Jecyzyi, po- 

pełoia drugą defraudacyę wartości złp. IŚ, uaten- 

czas kara za to drugie wykroczenie wynosić będzie 

złp. 45. Jezeli po ogłoszeniu drugiej kary popełnił 

trzecią defraudacyę w nocy,wartości naprzykład złp. 

15, nalenczas kara wynosiłaby złp. 75, to jest: za 

powtórzeoie dwukrotne, kara dwukrotna zwyczaj- 

na byłaby podwojona, a nadto za wykroczenie no- 

cne o jedną wartość podwvzszoną, a tćm затет 

wynosić będzie pięciokrotną wartość przedwiolu. 

Art. 13. Kto będąc za wykroczenia le- 

śne karąny, dopuści się po ogłoszeniu po- 

przedniej decyzyi, takiego wykroczenia, 

na które kara bez wyrażenia wartości Szko- 

dy jest ustanowiona, natenczas kara pod- 

wyższoną będzie: za pićrwszym razem o 

jedna trzecią część, za drugim razem o Ż, 

a następnie o drugie tyle kary za nowe 

wykroczenie postanowionej. 
‘
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Kto naprzykład raz skazany na karę za defrau- 

dacyę, następnie wpuści bydło swoje w zagajniki, 

natenczas kara od sztuki po złp. 5 gr. 10 będzie 

wymierzana; jezeli takiego wykroczenia po dwu- 

krotućj karze dopuści się, natenczas kara o 2 pod- 

wyzszoną będzie i wynosić ma zip. 6 gr. 20 od 

sztuki bydła, 

Art. 14. Zaostrzenie kary za powtarza- 

nie wykroczeń leśnych , nie może przeno- 

sić sześciokrotnćj wartości szkody. jeżeli 

inne powody do zaostrzenia nie zachodzą. 

Jeżeli zaś kara w ogólności, bez stosunku 

do wartości szkody jest ustanowiona, po- 

większanie kary za powtarzanie nie może 

przenosić podwójnej kary za zwyczajne wy- 

kroczenie oznaezonćj, jeżeli przytóćm inne 

okoliczności obostrzające niezachodzą Stoso- 
wnie do tych zasad skazany za pięciokrotnie 

popełnione wykroczenie. na sześciokrotną- 

wartośćszkody, a za czterokrotnie popelnio- 

ne wykroczenie,na karę podwójną ogólną bez 
względu na wartość szkody, będzie na taką 
sanią karęskazywany,na przypadek dalszych 
powtarzań Jeżeli skazany na karę po jćj oglo- 

szeniu nie popelni przez rok następujący 

Żadnego wykroczenia leśnego, w takim ra- 

zie wykroczenie później dokonane, uwa- 

żane będzie za pierwszy raz popełnione, i 

kara zwyczajna wyrzeczoną.
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Art. 15. Kto dla ubóstwa, nie jest w 
możności zaplacić kary, skazany być powi- 
nien na areszt z robotą połączony lub na 
samą robotę, a to w tym stosunku, iż za 
30 złp. kary, sześć dni aresztu lub samej 
roboty liczone będzie. Skazani na robotę, 

zatrudniani być mają obwarowaniem ]а- 
sów od strony „ewnętrznćj, a gdy to nastą- 

plinną robotą korzyść lasów na celu mającą. 

Defraudantów ubogich i odległe od lasów 
rządówych zamieszkalych, gdy oraz aresztu 
przy nich nie będzie, oddawać należy są- 
dom karzącym , dla wymierzenia kary ko- 
dexem ogólnym przepisanćj. 

ODDZIAŁ 11. 

O odpowiedzialności za karę i szkodę. 

Art. 16. Kara dotykać może samych tyt- 
ko wykraczających. Sukcesorowie skaza- 

nego moga być w takim razie pociągani 
do zapłacenia kary, gdy ich spadkodawca 
jeszcze za życia przez wyrok lub decyzyę 
ostateczną albo prawomocną ha tes kare 
skazony zostal, Sukcesorowie ubodzyj i 
będący w niemożności zapłacenia ka- 

гу na ich spadkodawcę wyrzeczoućj,
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nie mogą być ani do roboty ani do aresztu 
pociągani. 

Art. 17. Do wynagrodzenia szkód i ko- 
sztów moga być sukcesorowie wykraczają- 
cego pociągani, chociażby za życia ich spad. 
kodawcy należytość ostatecznie ani pra- 
womocnie ustanowioną nie byla. 

Art 15. Ojciec a po jego śmierci matka 
odpowiedzialni są ża szkodę, jakąby zrzą- 
daily ich małoletnie dzieci z nieini mieszka- 
jące. 

Nauczyciele, artyści i rzemieślnicy od- 
powiedzialni są za szkodę sprawioną przez 
ich uczniów iczeladników, w czasie, w któ- 
rym są pod ich dozorem. Jednakowoż 
wolne są te osoby od odpowiedzialności, 

jeżeli dowiodą, ze nie mogli zapobiedz 
czynowi, z którego szkoda wynikia. 

Oprócz tego panowie i inne osoby dają- 
ce zlecenia, są obowiązani do wynagro- 
dzenia szkód zrządzonych przez ich sługi 
i odbierających zlecenia w wykonywaniu 
poruczonych im obowiązków. 

Art. 19, Właściciele zwierząt albo ci któ- 
rzy ich używają, odpowiedzialni są za 
szkody zrządzone przez też zwierzęta, badź 
gdy były pod strażą właścicieli lub uży- 
wających, bądź że się zabląkały i uciekty.
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Art. 20. Przepisy rozporządzeniem ni- 
niejszćm objęte stosują się do łasów, z któ- 
rych Rząd bezpośrednio jako właściciel u- 

zytkuje. 

Wieczyści i czasowi dzierżawcy, jak nie- 

mnićj i inni użytkujący z plodów leśnych 

rządowych, dochodzić będą szkód w tych- 

że lasach zrządzonych, podług przepisów 

prawa ogólnego. Sami wszakże ze stosun- 

ków z Rządem za wykroczenia warunkom 

kontraktu i przepisom leśnym, pociągnięci 

zostaną do odpowiedzialności i kar rozpo- 

rządzeniem niniejszćóm wykazanych, o ile 

w samym kontrakcie odmienne zastrzeże- | 

nie co do odpowiedzialności zamieszczone 

nie jest. 

Przepis co do dzierźawców i użytku- 
jących '-dopićro przytoczony, stosuje się tak- 

Że do posiadaczy beneficyów duchownych, 

których lasy przez wiadzę skarbową są za: 

gospodarowane i z tego względu pod jćj do- 

zorem zostają. 
Reskrypt K' r. pod d. 10 (22) maja 1838 r: 

Nr. 17,310 wydany (w Sylwanie tomie 15), już tę 

zasadę obejmuje. 

Art. 21. Jeżeli skazany za wykroczenie 

leśne nie posiada funduszu do zaspokoje- 

nia całkowitćj należytości zasądzonćj, lub
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wpływy na nią częściowo następują, w ta- 

kim razie z najpićrwszych wpływów zaspo- 

koić należy przedewszystkićm należytość 
świadkom, następnie koszta delegacyi, je-- 

żeli ztego powodu osóbny wydatek był 

poniesiony; następnie wartość zrządzonćj 
szkody, dalój koszta materyałów piśmien- 

nych, portoryi i stempla, a w końcu karę. 

ROZDZIAŁ IL. 

FV ykroczenia szczególne dotyczące drzewa. 

Art. 22. Kto bez poprzedniego uzyska- 

nia w Urzędzie leśnym drukowanej asy- 

gnacyi i bez ocechowania drzewa, z pnia 
ścinia, skazany będzie na karę w stosunku 

wartości calego drzewa ściętego; jak to już 
reskryptem 'z d. 4 (16) sierpnia 1639 r. Мг. 9507 
objaśniono (Sylwan tom 15 stronica 450). a 

Art. 23. Następujące uszkodzenia drze- 
wa karane będą w stosunku calkowitćj war- 
tości drzewa uszkodzonego, jak gdyby cate 
х pnia ścięte zostało: 1) obcinanie wierz. 
cholka lub głównych gałęzi, 'od których 
wzrost drzewa załeży, 2) obdzieranie ko- 
ry, 3) spałowanie drzewa, czyli wyraby- 
wanie luczywa z drzewa stojącego (ołtarzy- 

66
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ki), (*) 4) wycinanie pierścienia na korze 

drzewa z miazgą, czyli tak zwane ocyrklo- 
wante, 5) podpalenie drzewa (to miazgi, 
6) wyrabianie nowych barci. 

Art. 24. Za wiercenie drzewa na pniu 
stojącego, bądź w celu wydobycia soku, 

lub w innym celu przedsiębrane, ma być 
wymierzaną kara po zip. LO, jeżeli drze- 
wo na zupełne uschnięcie lub obalenie nie 
jest przez to narazone, gdyż w tym osta- 

tnim razie karą w stosunku; wartości wy- 
mierzaną być ma. 

Art. 25. Kto ścinając nieprawnie drże- 
wo używa w tym cely pity lub świdra, 
karany będzie, o jedną pojedynczą wartość 
drzewa wyżćj. 

Art. 26. Będzię także kara bodwyższo- 
ną o jedną _ pojedynczą. wartość, jeżeli 
drzewo z pnia ścinane jest nieprawnie w 
czasie letnim między dniem 1 kwietnia a 
1 października. | 
: Art. 27, Wartość drzewa nasiennego, ja- _ 
ko taxą plodów lęśnych nie objęta, ozna- 
czoną jest reskryptem z d. 14 (26) paździer- 
nika 1837 r. Nr. 83,493 (Sylwan tom 15 

К. 212), do niego więc Rząd gubernialny 
stosować się będzie. 

- ©. Kaplięzki. te 
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Art. 28. Wartość drzewa w zagajnikach, 
w szkótkach lub tak zwanych plantacyach 
stojącego podobnie jak nasienników, be- 
dzie wy zszą o połowę od wartości takiegoz 
drzewa taxa objętego, i kara powinna być 
w stosunku takićj wartości stanowiona. 

Art. 29. Wartość plonek drzew leśnych 
opisaną jest reskryptem z d. 27 lutego (10 
marca) 1836 r. Nr. 71,196 (Sylwan tom 
15), który służyć będzie za zasadę do wy- 
mierzenia kary. 

Art. 30. Wartość młodego drzewa na bi- 
czysko, miotły i t. p. drzewa taxą nie obje- 
tego, ma być obliczaną w stosunku najniż- 
szego drzewa użytkowego i podiug nićj ka- 
ra stanowiona. 

Art. 31. Zabierający drzewo z lasu rzą- 
dowego, bez opowiedzenia się podleśnemu 
i bez jego cechy, karany być ma jako nie- 
prawnie biorący drzewo, chociazby asygna- 
cyę drukowaną Urzędu leśnego posiadał. 

Art. 32, Zabierający bez asygnacyi i 6- 
cechowania drzewo zrąbane na sążnie, po-- 
winien być karany w stosunku wartości 
drzewa z kosztem rąbania połączonej. 
Art. 23. Keto mając asygnacyę na drze- 

wo w Szczapach, zabiera drzewo w klo- 

cach, karany będzie jak zabierający drze-
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wo nieprawnie, w stosunku całćj warto- 

ści drzewa zabranego, a z zasądzonćj su- 

my potrąconą być ma kwota na asygnacyę 

zaplacona. 

Art. 34. Zabierający większą iczbę sztuk 

niż asygnacya obejmuje, karany będzie za 

przewyższającą liczbę, chociażby masa drze- 

wa we wszystkich sztukach objętego, nie 

przenosiła masy asygnacyą objętćj. 

Art. 35. Jeżeliby drzewo co do liczby 

sztuk podlug asygnacyi pobrane, obejmowa- 

10 większy rozmiar, a mianowicie,gdyby dlu” 

gość pojedynczćj sztuki, bąć o jednę czwartą 

część od asygnowanćj długości byla większa, 

lub gdyby grubość sztuki w średnicy końca 

cieńszego w takim samym stosunku przewyż- 

szala grubość w asygnacyi wykazaną, natene 

czas pobierający za pobranie przewyżki do 

kar defraudacyjnych pociągnięty zostanie.Je- 

żeli przewyżka jest mniejszą, natenczas tyl- 

ho oficyalista wydatkujący za niedokładne 

mierzenie karze uledz powinien; biorący zaś 

drzewo tylko wartość przewyższającćj ilości 

drzewa zapłacić będzie w obowiązku bez ka- 

ry, chybaby zmowa była mu udowodniona. 

Art 36. Kto mając prawo do ugaju lub 

innego gatunku drzewa na własną tylko po- 

trzebę, pobiera go w większćj nad rzeczy wi- 

stą potrzebę ilości; i dla tego komu inncmugo
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odstępuje, pociągnięty być powinien do kar 

jak nieprawnie biorący drzewo. 

Art. 37. Kto tablice, słupy obrębowe lub 

inne podobne znaki gospodarstwa leśnego 

zabiera, niszczy lub uszkadza, ukarany 

być ma w stosunku wartości znaku grani- 

cznego, do którćj liczyć należy wartość 

drzewa i koszta na obrobicnie i wystawie- 

nie przez skarb poniesione. Jezeliby u- 

szkodzenie lub zniesienie znaku granicznego 

z pretensyą do własności lasu przez skarb 

posiadanego nastapilo, natenczas obok przy- 

wrócenia slupa, wymiar kary za gwałt pu- 

bliczny prawem ogólnćm przepisanćj, sado- 

wi właściwemu pozostawić należy. 
Art. 38. Kara za uszkodzenie drzewa, z 

użyciem do tego jakichbąć narzędzi doko- 

nana, nie moze być nizszą od zlp- 2, jaka 

wedłe art. 60 za samo posiadanie narzę- 

dzi jest ustanowiona. 

ROZDZIAŁ III 

Wykroczenia lesne szczególne dotyczące 

paszy. 

Art. 39. Jeżeli w innych częściach lasów 
rządowych; nie w zagajnikach, znalezione
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będzie bez pastucha doręsiego, bydło na- 

leżące do osób nie mających prawa pasa- 

nia i nie posiada'acych na to asygnacyi, 

w tekim razie posiadacze bydląt zapłacić 
powinni : 

a. od sztuki bydła rogatego, koni, zrzebiąt, 
cieląt i trzody chlewnej po gr. 18, 

"b. od owiec po gr. 9, 

a to-bez względu, czyli bydło samo do la- 
sów rządowych weszlo lub wpędzone zo- 
stalo. Jeżeli przy bydle był obecny pa- 
stuch łat przynajmnićj 12 skończonych ma- 
JĄcy, natenczas on karę powyżćj. wymie- 
nioną zapłacić w calości powinien; posia- 

dacze zaś bydląt osobno pólowę tylko tójże 

ponieść powinni. 

Art 40. Mający prawo do bezpłat nego 
pasania w lesie rządowym bydlat do pe- 

whego gruntu potrzebnych, pociągnięci Z0Sta- 

ną do zapłacenia kar poprzedzającym arty-- 
kulem 39 oznaczonych, jeżeli posyłać będą 

do lasu bydlęta cudze, albo z innego grun- 
tu, lub takie, które nie do potrzeby grun- 
towćj ale na handel i wypas są utrzymy- 
wane. 

Art 41. Półowę kary artykułem 39 o- 

znaczonć) opłacać powinni ci, co mając pra- 

wo do pasania bąć bezpłatnego lub za o-
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plata, uzywac bedg do pasania dzieci nie 
malacyeh praynajmniéj lat dwunastu skon- 
c'onych  ałbo jeżeli ich bydło w lasach 
bez pasterza zostanie znalezione. 

Art. 42. Wsie mające prawo pasania w 
lasach rządowychpowinny utrzymywać pa- 
stucha dorosiego i odpowiedzialnego,łub wię- 
cej wspólnych pasterzy podług uznania wła- 
dzy policyjnćj,dla wspólnego razem pasania: 
a ci, którzyby z osobnemi pastuchami: oso- 
bno bydlo do lasów rządowych na paszę 
posyłali, ulegać będą karze wyrównywa- 
Jacéj pólowie kary w art. 39 oznaczonej. 

Art. 43. Kozy w lesie, a nie w zagajni- 
kach znalezione , mają być strzelane, a je- 
żeliby to z jakiejbąć przyczyny nastąpić nie 
moglo, wlascicicle lub używający zapłacić 
powinni od sztuki po złp. 10. Taka samą 
karę poniesie osobno pastuch, który był 
przy kózach obecny. 

Art. 44. Za nieprawne zbieranie trawy 
w dorosłych lasach rządowych, wymierza- 
ną być ma kara w Stosunku wartości tra- 
wy taxą objętej.
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ROZDZIAŁ ŁV. 

Wykroczenia dotyczące polowanta: 

Art. 45. Już reskryptem z d. 26 Lutego 

1832 r. Nr. 50,183 postanowiła Komisya 

rządowa, iż za nieprawne zabicie lub zlo- 

wienie zwierzyny w dzień powszedni i w 

czasie dozwolonym, kara podwójnćj warto- 

Ści wyrównywająca wymierzaną być ma; 

przepis przeto taki pozostaje w swćj mo- 

cy. — 

Art. 46. Wartość zwierzyny taxą obję- 

tój w czasie ochrony złowionćj lub zabi- 

tój wyrównywa podwójnćj wartości taxą 

wykazanćj i kara przeto w stosunku tćj 

wartości ma być stanowiona. 

Art. 47. Czas ochrony dla zwierząt lo- 

wnych stałych, jakiemisą: jeleń, daniel, loś, 

sarna, oznaczony jest od 1 listopada do L 

września następnego roku, a zatćm tylko 

czas dwumiesięczny do strzelania jest do- 

zwolony. Dla następujących zaś zwierząt, 

jakiemi są: dzik, zając, bóbr, wiewiórka, 

tudzież gluszec, cietrzew”, jarząbek, par- 

dwa, kuropatwa i drop”, czas ochrony ozna- 

czony jest od 1 marca do 1 września. Czas 

ochrony dła ptastwa przelotnego; jakiemi są: 

żóraw”, czapla, bąk, kulik, chruściel, bekas,
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słomka, czajka, bojownik, kurka wodna, 
lyska, siewka, golab’, przepiórka, jemio- 
iacha , skowronek, kaczka. ges, tracz, nur, 

nurek, rybelów, wrona morska, oznaczony 
jest od 1 kwietnia do 15 lipca. 

Art. 48. Za zranienie lub skaleczenie na 
gruncie rządowym zwierzyny, równa kara 
Jak za jój zabicie wymierzaną być ma. 

Art. 49. Kto zlowi, zabije lub zrani zwie- 
rzę, taxą nie objęte, jeżeli nie ma prawa 

polowania w lesie rządowym, karany być 

ma jak ci, którzy nieprawnie z fuzyą, psa- 

mi lub sidłami do lasów rządowych wcho- 

dzą. 

Art. 50. Za wybieranie jaj i piskląt z 

gniazd ptaków taxą objętych, ma być wy- 

mierzaną kara podwójna w stosunku pó- 

łowy wartości taxą wykazanej. , Za wy- 

bieranie jaji piskląt zgniazd ptaków taxą 
niewykazanych, od gniazda kara zip. 5 
wymierzaną być ma. | 

Art. 51. Mający prawo do łowów na 
polach i lasach rządowych, nie mozą łowić 
zwierzyny w czasie ochrony; nie mogą tak- 
że w jakimbądź czasie polować z charta- 
mi łub ogarami ałbo łowić sieciami, pła- 

chtami lub innemi sidłami, pod karą wyró- 

„wnywającą podwójnćj wartości zwierzyny 
67
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taxąobjętej, tudzież 10 złp. od każdego psa i 

zip. 10 od sieci lub sidel, jezeli w kontra- 

ktach odmienna kara ustanowiona nie jest. 

Jeżeli złowiona zwierzyna w sposobie lub 

czasie zakazanym dopićro wymienionyn: ta- 

xą objęta nie jest, kara ma być wy mie- 

rzaną tylko od psów i sidel po złp 10. 

Art. 52. Zwierzęta drapieżne w każdym 

czasie i wszelkiemi sposobami przez mają- 

cych prawo polowania, strzelane i jowio- 

ne być mogą. Zwierzętami drapieźnemi sa: 

niedźwiedź, borsuk, wilk, lis, ryś, Żbik, 

wydra, kuna, tchórz, gronostaj, perewia- 

ska, lasica, sęp, orzel, jastrząb, krogulec, 

kania, sokot, białozor, lomignat, myszo- 

low, pszczolojad, pustulka, kobus. 

Art. 53. Kara za wykroczenie pelowa- 

nia z użyciem narzędzi lub psów popel- 

niona, nie może być niższą od tćj.j jaka 

wedle osnowy art. 68, 70 i 71 niniejszego 

rozporzydzenia, za samo posiadanie w le- 

sie narzędzi, i psów jest postanowiona. 
Jeżeli zatóćm kara podwójnćj wartości zlo- 

wionćj, ranionćj zwierzyny wyrównywa- 

jąca, niższa jest od kar artykułami dopićro 
cytowanemi oznaczonych, natenczas kara 

podług cytowanych dopićro artykułów wy* 

mierzaną być ma, oprócz obowiązku zapia-
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cenia wartości zwierzyny, a przy okoli- 

cznościach obciążających w rozdziale 1 wy- 

mienionych, kara ta jesźcze powinna być 
powiększona. 

Art 54. Zasada ustanowiona w $. 8 patentu Ce- 

sarza austrvackiego względem polowania pod d. 13 

sierpnia IXQ7 wydanego, w calćj rozciągłości do 

lasów rządowych się zachowuje, a zatem: zwje- 

rzę na cudzym gruncie ranłone, prze- 

bieglszy na grunt rządowy, nie może być 

dalćj na gruncie rządowym przez osobę 

nie mającą prawa polowania ścigane, lecz 

staje się wlasnością Rządu, skoro na jego 
gruncie złowione będzie. Nawzajem zwie- 
rzyna na gruncie rządowym przez oficyali- 

stów leśnych postrzelona, nie może być 
po przejściu jćj na grunt prywatny, dalćj 
Ściganą. 

ROZDZIAŁ V. 

JE ykroczenta połączonych pe odów leśnych 

dotyczące. 

Art. 55. Wlasciciele lub: używający by- 
dlat znalezioych bez dorosiego pastucha w 
zagajnikach lasów rządowych, tablicami , 
słupami lubinnemi znakami: obstawionych, 
pociągnięci być mają do zaplacenia:
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a. od jednćj' sztuki bydła rogatego , koni » 

zrzebiąty cieląt i trzody chlewnćj po 

złp. 4, 

b. od jednćj owcy po złp. 2. 

JeZeliby zagajniki słupami lub w inny 

sposób oznaczone nie były, natenczas ka- 

ra od bydla stosownie do art. 39 niniej- 

szego rozporządzenia wymierzaną być ma. 

Art. 56 Jeżeli przy bydle był obecny 

pastuch, który przynajmnićj 12 lat skoń- 

czonych mieć powinien, natenczas kara 

w artykule poprzedzającym wymieniona, 

wymierzoną będzie w całości na pastucha. 

Prócz tego zaś właściciele lub używający by- 

dląt tylko połowę należytości poprzednim 

artykułem wykazanych opłacić powinni. 

Art. 57. Wiaściciele lub używający by- 

dląt będąc w każdym razie obowiązani do 

wynagrodzenia szkody, w takim tylko ra- 

zie, prócz kar w art. 55 oznaczonych, po- 

ciągnięci być mogą osobno do wynagrodze- 

nia szkody, gdy ta widocznie okazywać się 

będzie wyższą od połowy kar w art. 55 

oznaczonych. | | 

Art. 58. Kozy znalezione w zagajnikach 

powinny być strzelane, a gdyby to dla ja* 

kićjbądź przyczyny nastąpić nie moglo, wla- 

ściciele lub używający kóz zapłacić powin
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ni od sztuki zip. 15. Jeżeli zaś oddane by- 
iv do pasienia pod dozor pastuchowi, na- 

tenczas i tenosobno na karę złp. 15 od sztuki 

Skazany być powinien. 

Art. 59 Za koszenie trawy w zagajni- 

kach wymierzaną być powinna kara po 

zip. 2, jeżeii przestrzeń skoszona nie do- 

chodzi pręta kwadratowego. Jeżeli be- 

dzie większa przestrzeń skoszona, w ta- 

kim razie od każdego następnego pręta 

kwadratowego po złp. 1 rachowane być'ma. 

Przestrzeń więcćj nad pół pręta wynoszą- 

ca, za caly pręt liczona być powinna. Nie 

dochodząca polowy za połowę pręta ma 

być uważana. 

Art. 60. Kara w artykule poprzedzają- 
cym oznaczona ma być wymierzaną za 
worywanie się w lasy rządowe, przy czem 

wartość drzewa uszkodzonego powinna być 
imianą na względzie i do nićj wysokośćka 

ry zastosowaną: 

Art 61. Wyrzynanie darni, tudzież ogo- 
łocenie powierzchni z odkryciem piasku 
lotnego , karane być та podlug rozporzą 
dzeń artykulu 59 niniejszych  przepi- 
sów. 

Art 62. Zabieranie mchu, liści, igieł i 
w ogóle jakiegokolwiek plodu bądź. z drzew
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lub z powierzchni ziemi, karane być nia 

w stosunku wartości taxą wykazanćj, a 

w braku jćj, na zasadzie osZACOWi ania U- 

ficyalistów leśnych. 

Art. 63. Wartość nasion zabieranych z 

zapustów leśnych, lub obijanych z drzew 

"w czasie letnin od I marca do 1 listopa- 
da, o połowe jest wy 2324} od ceny taxa wy 

kazanćj. | 

— Art.64. Jeżeli wykroczenia artykulami 62 

a 63 opisane, z uzyciem narzędzi są dokona- 

ne, natenczas kary nie mogą być niższe od 
"kar, jakie wedle esnowy artykułu 65 za 

зато posiadanie narzędzi są postanewio- 

ne. Zrządzający przeto szkodę najmniej- 

szćj wartości aż de włącznie zlp- 1, bez 

okoliczności zaostrzających, skazany hę- 

dzie na złp. 2, a w czasie ochrony na złp. 

4. Za wykroczenie w czasie świąt, w no- 

cy lub więcej razy powtórzone Kara po- 

dlug zasad w rozdziale 1 umieszczonych , 

powinna być zaostrzoną. 

ROZDZIAŁ VI. 

Przewtnienta policyjne. 

Art. 65. Ktokolwiek w dzień powsżedni 
znaleziony będzie wlesie rządowym, prócz
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gościńcó w i dróg publiczhych z siekierą, pi. 
la, motyką. rydlem, świdrem lub inném 
podobnem narzędziem, którćm szkoda w 
plodach leśnych zrządzona być może, i je- 

Zeli nie będzie posiadal odpowiednićj asy- 

gnacyt drukowanćj Urzędu leśnego, zapla- 
cić powinien za karę zip. 2. Za to samo 
przewinienie w czasie od 1 kwietnia do 1 
października popelnione, kara wynosić ma 
zip. 4. | 

Art. 66 Karę złp 2 zapłacić powinnici, 

co mając prawo do ugaju, wjeżdżają do. 

lasów rządowych po drzewo w dnie do u- 
gaju nie przeznaczone bądź bez siekie- 
ry lub z siekiera, leca w porze zimowej. 
Kara wynosić będzie р. 4 za to samo 

przewinienie w czasie od L kwietnia do 
l października dokonane. 

Art. 67. Kto nie mająe prawa do polo- 
wania, znalezióny będzie w lesie rządo- 
Wym, prócz dróg publicznych, w dzień po-- 
wszedni z fuzyą, zapłacić powinien kary 
złp. 15; a jeżeli będzie miat z so. 
hą w lesie psy; chociażby: na drodze pu- 
blicznćj lecz na smyczy nie trzymane, lab 
klockiem na łokieć dlugim a na ćwierć 

iokcia grubym, lub kagancem nie opatrzo-
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ne, mą prócz tego zapłacić od każdego psa 

po zip. 10. 

Art. 68. Jeżeli przewinienie w poprze- 

dzającym artykule opisane, będzie popełl- 

nione w czasie ochrony, to jest: od I mar- 

ca do 1 września, natenczas kara od fuzyi 

wynosić będzie złp. 40, od psa zaś kaźde= 

go po zip. 20. 

Art. 69. Psy myśliwskie bez pana w 

lesie dostrzeżone, powinny być przez slu- 

żbę leśna rządową w kazdym czasie strze- 

lane. Podobnie postąpić należy, jeżeli pan 

obecny oficyalistom leśnym nie jest znany 

i fuzyi na fant nie składa. - 

Art. 70. Właściciele psów gospodarskich 

za zwierzyną nie uganiających, a w lesie 

w czasie ochrony bez kłocka znalezionych, 

karani być mają po zip. 2 od psa. 

Art. 71. Za bezprawne stawianie żelaz 

lub jakichbądź sideł większych, w które 

zwierzyna gruba wpaść może, kara zlp. 

15; za stawianie podobnych sidei na zwie- 

rzynę lowną małą, kara złp. 10 wymierza- 

ną być ma. ŃStawiający sidła na ptaki śpie- 

wające i niełowne, karani być mają po 
złp. 2. Kara powinna być podwojona, je- 

4eli to wykroczenie w czasie ochrony zwie” 

rząt ma miejsce.
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Art. 72. Przejezdzajacy drogami zaka- 

zanemi, skazani być mają na karę zip. 10 

nie przenoszącą , jeżeli przytém uszkodze- 

nie drzewa lub innych płodów leśnych nie 

nastapilo. | 

Art. 73. Zakładający ognie w lesie lub 

w bliskości lasu w porze letniej, oddani 

być powinni wójtowi gminy po ukaranie, 

stosownie da ogólnych przepisów prawa. 

Fajka nienakryta powinna być palącym ty- 

tuń w porze letnićj odebraną i odesłaną wój- 

towi gminy lub burmistrzowi jako władzy 

policyjnej po wymiar kar art. 520, 521, 

522, 523 kodexu karnego w Dzienniku 

praw tomie V zamieszczonego, zagrożonych. 

Art. 74. Niezachowujący przepisów о- 

stróżności, jakie do zachowania przy pa- 

leniu węgli, popiołów, smoły, przy ścina- 

niu i wywozie drzewa, przy polowaniu; 

wskazywane będą przez oficyalistów le- 

śnych, dopóki zadna szkoda nie wynikia, 

karani być mają w miarę wielkości prze- 

winienia od zip. l do ztp. 40, o ile w po- 

przedzających artykułach wyrażna kara za- 

mieszczoną nie jest. 
Art: 75. Kara rezporządzeniem z d. 19 

(31) października r. 1839 Nr. 86,100 za 

stawianie w bliskości iasów budowl drze- 

68



— 532 — 

wo niszczących zagrożona, stosownie do 

przepisów tegoz rozporządzenia ma być 

wymierzaną. 

Art. 76. Taxa plodów leśnych powinna 

być w okolicach lasom przyległych burmi- 

strzom miast, wójtom gmini przelożonym 

parafij kościelnych rozesianą i nastepnie 

corocznie w miarę następujących zmian. 

rozsylaną. 

Art. 77. Rozporządzenie niniejsze Rząd 

gubernialny jak najśpiesznićj w okolicach 

lasów rządowych ogłosi, i do niego od d. 

"1 kwietnia 1840, co do wykroczeń po 

tym dniu wydarzonych stosować się bę- 

dzie, o ile przepisy w nim objęte są nowe, 

lub surowsze obejmują kary. 

Kończąc niniejsze rozporządzenie, K»* r. widzi 

potrzebę jeszcze nadmienić, że przepisy w 1ozdzia- 

le I zamieszczone, stosowane być powinny podiug 

natury przedmiotu do wszystkich wykroczeń na- 

stępnemi rozdzialami opisanych, a mianowicie 

przepis zaostrzający kary w przypadku powtarzania 
wykroczeń i swięta. | 

Oprócz tego Ka r. widzi potrzebę uprzedzić 

Rząd gubernialny, ze szkody popełnione co dobur- , 

sztynu, gipsu, marmurów i t. p.' rzeczy ko- 

palnych, niemniej ryb, nie będą karane podług ni- 

niejszych przepisów, ale podług przepisów pra- 

wa ogólnego. Skoro albowiem jurisdykcya admi-



m s 

nistracyjna jest excepcyonalna czyli wyjątkowa z 
pod przepisów prawa ogólnego, a:w prawach obo- 
wiązujących szkody plodów powyżćj wymienio- 
nych nie są wyraznie z pod jurisdyskeyi „wyczaj- 
nćj wylączone, dła tego Ke r. wart. 2 niniejsze- 
go rozporządzenia takie tylko płody za nalezące 
do jurisdykcyi admioistracyjaćj poczytała, które 
Ż natury swojej za leśne uwazane być muszą. 

Mimo tćj zasady urzędnicy i oficyaliści łeśni o- 
bowiązani są jak dotąd dozorować i przestrzegać 
wszelkich szkód w jakichbądź płodach na etacie 
lesaym będących, obowiązani są uszkodzenia w 
nich zrządzone do ksiązek, doręczników, kontroli 
dzienników defraudacyjnych zapisywać ; a nastę- 
pnie sprawdzeniem ich w obecności wójta gminy 
właśc iwego lub burmistrza się zajmować. Ta tylko 
zachodzić będzie róznica, że zrządzający szkodę 
w płodach leśnych, w art. 2 niniejszego rozporzą- 
dzenia wymienionych, zamieszczani będą na liście 
defraudacyjnej, która wraz z aktami do nićj nale- 
zącemi lub same akta, jak lo co do większych de- 
fraudacyj ma miejsce, Rządowi gubernialnemu do 
decyzyi przesyłane być powinny. Zrządzający zaś 
szkodę w bu rsztywie, gipsie, marmurze it. p. pło- 
dach, które chdciaż z natury swojej nie są leśne, ale 
na elacie leśnym są umieszczone,równie jak ci,którzy 
wykroczenie artykułem72 niniejszego rozporządze= 
nia popęłniają,na oddzielaćj liście być powinni spi” 
sywani, a wóji gminy lub burmistrz będąc przy spra- 
wdzaniu defrdaudacyj lesnych obecny, obowiązany 
jest nieodstępnie wydać a wykraczających wyrok, 

jeżeli szkoda zrządzona stosownie do taxy zip. 30 nie 
a
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przenosi. W. miastach zaś, gdzie sąd pokoju u- 

rzęduje, podobne żądania do niego wnieść nalezy. 

Względem] terminu jednak nadleśniczy z podsęd- 

kiem wcześnie porozumieć się powinien. Wszy- 

stko to na zasadzie artykułu 16 pozycyi Il dekretu 

królewskiego z d. 16 lipca 1810 (Dziennik praw 

Xięstwa warszawskiego tom II karta 299). 

Wójt gminy lub burmistrz i sąd pokoju przy 

wyrzeczeniu kary trzymać się będzie przepisów 

księgi III Kodexu karnego w Dzienniku praw Kró- 

Jestwa w tomie V od stronicy 293 do 292 zamie- 

szczonych. 

Jeżeli będzie zrządzona szkoda większa, naten- 

czas protokuły w obecności wójta gminy lub bur- 

mistrza spisane, odsyłać nalezy do Sądu policyt 

poprawczćj, gdzie dopominać się ukarania należy” 

(Następują podpisy): 

om 

17. (50) Przepisy postępowania przy do° 

chodzeniu wykroczeń leśnych z dnia 15 (27) 

Grudnia 1839 r. Nr. 199132 x HP. О. 

1LR SP. 

Reskryptem z d. 15 (27) Grudnia 1839 

r. Nr. 199132 udzieliła Rządom gubernial- 

nym objaśnienie co do wymierzania kar 

na wykroczenia leśne, zebrawszy wszystkie 

przepisy w tym względzie obowiązujące
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w jedną calość. Celem zaś niniejszego re- 
skryptu jest, udzielić objaśnienie co do o- 

bowiązujących przepisów postępowania 

przy dochodzeniu wykroczeń leśnych. po- 

wołać je wszystkie a w części uzupełnić. 

(). 1. Wszyscy urzędnicy i oficyaliści le- 

śni służbę zewnątrz bióra pełniący, 'szcze- 

gólnićj zaś podleśni, strażnicy i strzelcy 

obowiązani są troskliwie strzedz lasów rzą- 

dowych, przeszkadzać i nie dopuszczać Za- 

dnćj szkody lub innego wykroczenia w 

lasach, a gdyby jćj zapobiedz nie mogli» 

obowiązani są przynajmnićj do odzyskania 

szkody wszelkićj aokladać usilności. Obo- 

wiązkiem jest przeta urzędników i oficy- 

alistów leśnych, zatrzymywać drzewo 

dub inny płód nieprawnie z lasów 
zabierany, chwytać i grabić wykra- 
czających, stosownie do przepisów poni- 
zćj powołanych, a jeżeli o szkodzie do: 
pićro po oddaleniu się wykraczających 
powzięli wiadomość, powinni o wyrzą- 
dzonćj szkodzie natychmiast i przy najpićr- 
wszćm zebraniu raportowóm urzędowi le- 

śnemu donosić, Sprawców szkody śledzić, 

o nich się dowiadywać, jak niemnićj o do- 

wodach przeciwko nim stawić się mogących» 
10 tém wszystkiém wiadomości urzędowi le. 
śnemu podawać dla poprowadzenia dal-
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szego na drodze piśmiennej śledztwa i do- 

chodzenia. 

() 2. Strażnik i strzelec obowiązani sa 

dzień i nocczuwać aby zadna szkoda w lesie 

nie nastąpiła,aibo jakiekolwiek przewinienie 

nie bylo dopuszczone. 

0.3. Sważnik obowiązany jest każdy o- 

bręb z odpadkami raz przynajmnićj na dzień 

objechać i przejrzeć, zaś strzelec obowią- 

zany dwa razy przynajmnićj codzień ka- 

żdy obrch i odpadki przejrzeć, pod karą 

za opuszczenie i odpowiedzialnością za 

szkody, gdyby te z przyczyny opieszalości 

strażników i strzelców wynikły. - 

Q.4. Szczególnićj lasy z dobrami pry- 

watnemi graniczące najtroskliwićj pilno- 

wane być powinny; i gdyby ktory ze stra- 

Zników i strzelców w którymbądź dniu nie 

dopełnił objazdu paragrafem poprzednim 

opisanego, ma być bez wszelkićj wymó- 

wki karany. Uchybiający potrzykroć te- 

mu obowiązkowi, powinien być od słuzby 

oddalony. WW przypadku słabości obowią- 

zany jest strzelec straznikowi lub podle- 

śnemu, a straznikpodleśnemu lub nadle- 

śniczemu natychmiast donosić dla zarzą- 

dzenia zastępstwa, albo przynajmniej ko- 

legę do zastąpienia uprosić Podobnie w 

przypadku przeznaczenia strażnikowi lub
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strzelcowi odrębnego urzędowego zatru- 
dnienia, postąpić należy. Wedle tych za- 
sad zatóm, nie dopuszcza się żaden wypa- 
dek, któryby uwalniał ofi yalistów od 
przejrzenia przynajmnićj dwa razy na dzień 
lasów % dobrami prywatnemi graniczących. 

Znaczna liczba procesów posesoryjnych 
co do lasów rządowych 2 niepomyślnym 

wypadkiem dla skarbu prowadzonych, da- 
je przekonanie, że oficyaliści strzegący nie 
zwracają na to uwagi, jak ważną jest rze- 
czą nie dopuszczać sąsiadów do jakićjkol- 
wiek używalności. Może im się zdaje, 

że pozwolenie pasienia kilku sztuk bydła 
z dóbr sąsiedzkich, albo dozwolenie po- 
bierania drobnych gałęzi niewielką szkodę 
skarbowi przyniesie, gdy tymczasem wla- 
ściciele dóbr graniczących z lasami rządo- 
wemi na takićj acz drobiazgowćj na pozor 
używalności, opierają swoje przywłaszcze- 
nia i uzyskują wyroki pomyślne. Tym 
sposobem lekceważenie strazy leśnćj po- 
zbawia skarbu nazawsze ze znakomitój 
przestrzeni po największćj części najsza- 
cowniejszego lasu. Z tego okazuje się, ze 
jeżeli jakiekolwiek defraudacye są skarbo- 
wi szkodliwe, to dopuszczenie ich ze strony 
dóbr prywatnych graniczących, niepoweto- 
wane skarbowi przynosi szkody. K* r. p. i



— 538 =— 

skarbu poleca Rządom gubernialnym, aby z 

całą mocą zwrócił baczność oficyalistów le- 

Snych na te okoliczność, a zaniedbujących 

wypelnienia powinności z całą surowością 

przepisami zagrożoną, karat. 

0. 5. Podleśny mając obowiązek raz 

przynajmnićj na tydzień, kazdy obręb i 

odpadki przejrzeć, i oprócz tego mając 

ścisły obowiązek przestrzegania granic i 

szkód, powinien czuwać nad dozorem stra- 

Zników 'i strzelców i szkodyłlprzez nich lub 

przez siebie odkryte, w każdym czasie 
prócz dni raportowych do kontroli swojćj 

wpisywać. 

(0. 6. Nadleśniczy będąc odpowiedzialny 

za pilne wykonywanie obowiązków przez 

swoich podwładnych, a w szczególności 

mając na siebie przez postanowienie Na- 

miestnika królewskiego z d. 18 września 

1817 r. art. 9 (Dziennik praw Królestwa 
tom IV stronnica 8) włożoną odpowiedzial- 

ność za utracenie posiadania lasów rządo- 

wych, powinien dła własnego nawet inte-- 

resu czuwać, aby strzelcy, strażnicy i pod- 

leśni najściślćj dozorowali lasu. 

Q. 7. Nadleśniczy, podleśny i strażnik 
obowiązani są w czasie objazdu lasu i pel- 
nienia służby, prócz kapelusza albo fura- 

Żerki mundurowćj, być ubrani w surdut,



— 539 — 

frak lub płaszcz mundurowy, strzelcy zaś 

obowiązani są mieć na sobie przynajmniej 

herb rządowy na blasze. Każdy powinien 

mieć z sobą fuzyę i parę ładunków, dla 

gotowości do strzelania kóz i psów myśli- 

wskich w lesie dostrzeżonych, i wreszcie 

calówkę dla kontrolli wszelkiego drzewa z 

Jasu wywożonego, szczególnićj zaś dla do- 
Kładnego obliczenia szkody, nieprawnie w. 

lasach rządowych popełnionej. 

0.8. Jakąkolwiek szkodę dostrzeże strze 

lec lub strażnik w lesie rządowym lub ja- 

kie przewinienie policyjne, obowiązany jest 

zapisać ją do swćj książki lub doręcznika, 

tego samego dnia w którym ją odkryje, a 
najdalćój we 24 godzin; a to bez względu, 

czyli sprawca jest odkryty lub nie. To 
samo wypełniać obowiązany  podleśny 

względem zapisywania szkód i wykroczeń 

do kontroli, a nadleśniczy do dziennika de* 
fraudacy jnego. 

k 0.9. Jeżeli sprawca szkody przy jej od- 
kryciu dostrzeżonym nie był, obowiązkiem 

jest oficyalisty dostrzegającego , zawiado- 

mić innych kolegów swoich, o znalezio- 

nćj szkodzie; a wtenczas wszyscy oficya” 

liści mają obowiązek przykładać się do od- 
krycia i wynalezienia sprawcy szkody. 

69
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§, 10. Podleśny przy każdćj rewizyi o- 

brębu, a przysajmnićj co dni uzy powi- 

nien mieć zapisane w swćj kontroli wszyst” 

kie popeln ione w jego straży szkody! wy- 

kroczenia. W dzienniku zaś defraudacy jny m, 

przy raporcie tygodniowym, nadleśniczy 

zapisze szkody i wykroczenia ze wszysthih 

straży, i przytóm kontrole, doręczniki l 

książki defraudacyjne strzelców podpisem 

swoim lub cyfrą i datą zaznaczy. 

$.11. Jeżeli nadleśniczy ma podane szko- 

dy beż odkrytego sprawcy, śledztwo jego 

ściślejsze zarządzi, i do odkrycia pomuc, 

jaka z przepisów wypada, udzieli. W kaz 

Zdym razie obejrzenie miejsca, na могет 

szkoda zrządzona została i śladów przez 

nią zostawionych, może być uzyteczne, 

bądź dla sprawdzenia tożsamości szko- 

dy, albo jój ilości, albo wreszcie czasu kie- 

dy zrządzona zostala, a to dla przekonania 

obwinionego gdy się do czynu nie przy- 

znaje. | 

0. 12. Każdy oficyalista leśny, mający 

oznakę urzędowania swego podlug osno- 

wy (). i niniejszego przepisu, mocen jest 

grabić czyli fantować każdego, kogoby w. 

lesie rządowym, prócz gościńców i. dróg 

publicznych, znalazł bez asygnacyji druko .
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wanćj Urzędu leśnego z siekierą, pilą, świ- 

drem, rydlem, z fuzyą , z psami, z sidła- 

mi, motyką, lub jakiómkolwiek narzędziem, 

któróm szkoda zrządzona być moze. 

() 13. Opierający się straży leśnćj przy 

grabieniu czyli fantowaniu , lub odbieraniu 

skradzionego płodu, może być pociągnięty 

do sądu dla wymierzenia kary art. 301 

Kodexu kartiego (Dziennik praw tom V) 

zagrożonćj: 
‘(§. 14. Grabież czyli fantowanie może 

mieć miejsce pod następującemi warunka* 

mi: 7 
1) Oficyaliści leśni rządowi mogą grabić 

tylko na gruncie rządowym. wcale zaś nie 

możą grabić osób na gościńcach lub dro- 

gach publicznych, chociażby przez las prze- 

chodzących, a tem mnićj na grucie pry was 

tnym. 

'2) Oficyaliści leśni powinni te tylko oso- 

by grabić, któreim są nieznane co do oso- 
by i majątku, albo jeżeli osoby oficyali- 
stom leśńym znane nie mają dostatecznój 

za szkodę skarbowi zrządzoną odpowie- 

dzialności. 

3) Zwykle odbierać należy tylko’ narzę- 

dzie, któróm szkoda była zrobiona lub zrza- 

dzona być mogla, albo rzecz taką, która



powszechnie znana jako własność wykra- 
czającego. Odzież z wykraczających wcale 
zdejmowaną być nie może, a kapelusz lub 
czapka tylko w porze letnićj może być zdej- 
mowaną. Zajęty inwentarz żywy po oka- 
zaniu świadkom wiarogodnym, posiada- 

czowi powrócony być ma. O ile możność 
dozwoli unikać należy zabierania przed- 
miotów większej wartości, niżeli wynosi 
zrządzona szkoda i kara. 

4) Mieszkańców dóbr prywatnych granie 
czących, chociażby z odpowiedzialności by- 
li znani podlug warunków powyżćj przy- 
toczonych, w każdym razie koniecznie gra- 
bić należy. | 

0. 15. Jeżeli straż leśna dostrzeże zabie- 
rających nieprawnie z lasu rządowego ja- 
kikolwiek płód leśny, należy wzbronić za- 
boru dopóki jeszcze z łasów rządowych 
wywieziony lub wyniesiony nie będzie. 

0. 16. Jeżeli bądź z powodu ucieczki lub 
oporu odebrać nieprawnie zabieranego pło- 
du nie bylo można, natenczas sprawdzić 
należy ślady szkody w lesie, a następnie 
plód u nieprawnego zaborcy; gdy ten nie 
jest odpowiedzialnym» na placach lub dzie- 
dzińcach otwartych przyaresztować. Przy- 
aresztowanie powinno być czynione przez 
Spisanie protokału, w którym ilość, gatu-
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nek i miara drzewa lub innego płodu do- 

kladnie opisana być powinna. 

Protokul powinien być spisywany w obe-- 
cności burmistrza, wójta gminy lub solty- 

sa, a nadtoi dwóch świadków, jeżeli soi- 
tys nie umie pisać; a dozor nad zaareszto- 

wanym płodem odpowiedzialnćj osobie, pod 
nadzorem miejscowćj władży policyjnćj, zo- 
stawić należy. Jeżeliby skradziony płód le- 
Sny na placach lub dziedzińcach odkrytych 
nie znajdował się, natenczas rewizya za- 
budowań gospodarskich, nie może być 
przedsiębraną z wiedzę samego sołtysa, 
lecz tylko za wiedzą i w obecności wójta 
gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, 
lub w obecności osób od nich przezzaczo- 
nych. | 

Ó. 17. Jeżeli zabierający drzewo lub in- 
ny plod na uczynku przez straż leśną do- 
Strzezony nie byt, natenczas rewizya w 
zabudowaniach nie może mieć miejsca, jak 
tylko pod następującemi warunkami: 

1) Ze mieszkaniec przeciw któremu pa- 

da podejrzenie, był już kiedykolwiek za 
wykroczenie leśne, lub jakąbądź kradzież 
na karę skazany, a szkoda w lesie rządo- 
wym znaleziona i ślady przy wywozie 
zostawione, wskazywać będą dostateczną
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przeciw niemu posziakę, albo gdy będzie 

wiarogodne doniesienie, ze taka osoba po- 

„siada drzewo lub inny płód, chociaź znie- 

wiadomego” miejsca sprowadzony, lecz gdy 

w tymże samym czasie szkoda w lasach 

rządowych zostala zrzadzona i dostrzeżo- 

na, albo przynajmniej gdy w odleglości mil 

cztćrech lasy prywatnenie znajdują się. 

2) Gdy wiarogodny świadek zezna, ze wi- 

dział wykraczającego na nieprawym u- 

czynku, lub od niega samego słyszał, iź 

tenże szkodę w lasach rządowych zrządził, 

a przytóm szkoda w lesie rządowym jest 

znaleziona. 

3) Rewizya nie może nastąpić inaczćj 

jak w obecności burmistrza lub wójta gmi- 

ny lub osób które burmistrz lub wójt w swo” 

je miejsce przeznaczy, a nadto w obecności 

dwóch świadków i w obecności posiadacza 

plodu, jego krewnych lub domowników, lub 

przynajmnićj za poprzedniem tegoż posia- 

dacza do przybycia wezwaniem. 

3) Nie można rewizyi odbywać w izbach 

zamieszkałych, ani w śpizarniach, SZpi- 

chrzach 1 piwnicach. Rewizya może mieć 

miejsce tylko na dziedzińcach, w stodo- 

lach, szopach i tym podobnych zabudowa: 

niach gospodarskich.
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(). 18. Urzędy leśne mają udzieloną do- 

stateczną iastrukcyę co do prowadzenia 

śledztwa i Spisy wania protokulów, a to w 

reSkrypcie z d. 15 maja 1834 r. №. 11,196 

(Syłwan tom 12) i reskrypcie z d. J9 (31) 

pazdziernika r. 1839 Nr. 76,003 (Sylwan 

tom 15) przepisujący m zasady do śledztwa 

dla asesorów nadleśnych a do ktorych i urzę- 

dy leśne, o ile ich dotyczy, stosować się 

powinny.  'Względem uzywania stempla 

udzieloba była instrukcya pod d. 7 (19) 

kwietnia 1538 r. Nr. 33,747, która pozo- 

staje w swćj mocy ze zmiana tylko wy- 

sokości ceny stempla nowem prawem wpro- 

wadzonćj. Ce do oplat pocztowych slu- 

żyć będzie za zasadę tak informacya w 

reskrypcie wyżćj cytowanym jako tóż w re> 
skrypcie z dnia 5(17) stycznia r. 1839 Nr. 

61,507 (Sylwan tom ł5) zamieszczona. 

0.19. Przy rozpoznawaniu zeznan świad- 

ków Rząd gubernialny zwracać będzie u- 
wagę, że stosownie do przepisów prawa 
ogólnego, nie mogą być uważane za zupeł- 
ny dowód. zeznania następujących osób: 
1) Tych który Чо оо ло że pienią- 

dze lub inne korzyści otrzymali, aby świad- 

czyli za lub przeciw obwinionemu. 2) Со 

byli za krzywo-przysięztwo lub falszywe 

świadectwo karani. 3) Co byli uczestni-
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kami wykroczenia. 4) Krewni obwinione. 

go, tudzież ojczymowie, macochy, teścio- 

wie i teście, pasierby, zięciowie i synowe, 

szwagrowie i szwagrowe, malżonkowie. 

5) Osoby nie mające lat 14 skończonych. 

6) Osoby zupelnćj czci pozbawione z po- 

wodu popełnienia zbrodni. Wreszcie prócz 

oficyalistów leśnych przysięgłych, których 

zeznania mają wiarogodność, innych świad- 

ków zeznania, tudzież moc onych w пиа- 

rę zbiegu okoliczności czyn wykazujących 

ocenianą będzie podlug przepisów prawa 

ogólnego, a o ile objaśnienia osób na 

początku wymienionych za prawdziwe 

przyjąć można, zależy od towarzyszących 

okoliczności. 

©. 20. Urząd leśny porozumieć się powi- 

nien z wójtem gminy lub burmistrzem 

względem miejsca ile być może najblizsze- 

go zamieszkania obwinionych i dnia, w 

którym wysłuchanie obwinionych i świad- 

ków ma nastąpić, i prześle im na dni pięć 

przed terminem listę osób, ktorzy słucha- 

ni być mają. Wójć lub burmistrz obowią- 

zani są wezwać wskazane osoby przynaj* 

mnićj na dzień jeden przed terminem W 

taki sposób, aby między wezwaniem a 

terminem jeden dzień środkował. W we- 

zwaniach zagrażać należy karą Za niesta-
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wienie sic. Obwinieni niestawajacy oso- 
biście na terminie i nieprzesyłający przez 
kogo innego powodów usprawiedliwiają- 

cych, skazanibyć powinni przez wójta lub 
burmistrza nieodwołalnie na karę poli. 
cyjną pieniężną od złp. 1 do 15. Nie- 
stawający na drugim terminie, mimo ka- 
ry, powinni być silą przyprowadzeni na 
termin po trzeci raz oznaczyć się mejący. 

W przypadkach zwioki niecierpiących , 
gdy przytćm szkoda była skarbowi zrzą- 
dzona, a przeciw obwinionemu będą do- 
stateczne dowody, termina powyższe mogą 
być skrócone, i przyprowadzenie obwinio- 
nego na pićrwszy termin może być naka- 
zane. Od osób jednak umiejących pisać „ 
można poprzestać natlómaczeniu piśmien- 
nem, zwlaszcza gdy te osoby są odpowie- 
dzialne i osobiste stawienie się nie jest po- 
trzebne, a przytóm konfrontacyi ze świad- 
kami zrzekają się. Świadków karami pie- 
niężnemi lub exekucyą adniinistracyjną, z 
przyzwoitym względem na przeszkody,skia- 
niać nalezy. 

0.21. Wszystkie decyzye w sprawach 
wykroczeń leśnych, czy li tak zwanych de- 
fraudacyj, wydawać będzie Rząd guber- 
nialny na sesyach ogólnych w komplecie, do 

70
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którego radzca prawny z głosem stano- 

wczym wpływać powinien. Odpisy jednak 

decyżyj w takim tylko razie w formie głó- 

wnej expedycyi wyroku sądowego mają 

być wydawane, gdy zachodzić będzie po- 

trzeba exekucył sądowej. 

(}. 22. Rzady gubernialne nie są mocne 

zmieniać ani podwyższać lub znizać, dla po- 

woadów łagodzących, kary przepisami ozna- 

czenćj. Źlagodzenie kary tylko w drodze 

laski nastapić może. W decvzvach swoich 

w sprawach większych nad 100 złp. Rządy 

gubernialne zamieszczać powinny krótki 

stansprawy, wykazujący: kiedy wykrocze- 

nie popelnione, przez kogoigizie dostrze- 

żone, i w jakićj wysokości szkoda jest 

„rządzona, wreszcie zasady na których sie 

decyzya opiera. W sprawach mniejszych na- 

Jeży wymienić przy najmniej świadków lub 

inne dowody podstawa decyzył będące. 

(). 23. Od decyzyj kzadu gubernialne- 

go z przepisami niezgodnych, zakładać bę- 

dzie rekursa , w imieniu Skarbu, urzędnik 

sekcyi leśnćj lub prawnćj przedstawiający. 
Rozporządzenie niniejsze , a mianowicie 0$. 3, 

4,5,60, 7, powiono być w Urzędach leśnych 
wszystkim oficyalistom leśnym odczytane i w do- 

wód tego przez nich podpisane. 

( Następują podpisy. )
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18, (31) Ponowrente prsepisu wxbrania- 

jącego urzędnikom leśnym sprzedaży depu- 

tatów, % d. 29 marca (10 kwietnta) 184U r. 

Nr. $8992 5 IP. D.rL. S. P. 

Powziąwszy przekonanie, że asesorowie 

nadleśni przy Rządach gubernialnych po- 

wazają się sprzedawać drzewo na deputa 

im oznaczone, Komisya rządowa w odwo- 

laniu się do reskryptu z d. 7 (19) marca 

1335 r. Nr. 98,443, poleca Rządowi gu- 

bernialnemu, aby ostrzegł na nowo tak a- 

sesorów nadleśnych, jako i innych urze- 

dników i oficyalistów leśnych, że każdy 

z nich na własną ma tylko potrzebę ozna- 

czony deputat, ze zatém niewolno mu jest 

sprzedawać go, ani pod jakimbądź tytu- 

jem odstępować. 

(Następują podpisy.) 
  

19. (82) Przepisy w przedmiocie użycia 
stempla t opłaty portoryi przy formowa- 
niu t przedstawianiu wykazów ugajut pa- 
stwisk „zd. 2 (14) maja 1840 r. Ат. 59501 

#31363 < № D.iL. S. O. 

Kozwiązując zapytania w przedmiocie u- 
życia stempla i opłaty portoryi przy formo-
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waniu i przedstawianiu wykazów (konsy2 

gnacyj) ugaju i pastwisk w lasach rządowych, 

stanowi co następuje: 

1) 

2) 

3) 

Deklaracye o ugaj lub paszę nie mo- 

gą być ustne, lecz pisane; spisywać 

zaś one powinien wójt gminy, albo 

burmistrz, albo Urząd leśny. 

Deklaracye i wykazy (konsygnacye) 

ugaju i pastwisk, o ile obejmują w 

ogólności włościan dóbr rządowych, 

lub włościan rolników osiadłych w 

miastach rządowych, mających pra- 

wo do ugaju i pastwisk, nie ulegają 

użyciu stempla, ani opłacie portoryi, 

chociażby częściowo i kilkakrotnie z 

jednego leśnictwa, w miarę zglasza- 

nia się włościan, były formowane i 

przedstawiane. 

Deklaracye, wykazy i cała korespon: 

dencya o dozwolenie ugaju dla wio- 

ścian dóbr prywatnych lub dla mie- 

szczan miast rządowych, tudzież o pa- 

stwiska dla dzierzawców dóhr rządo- 

wych, i wogóle dla tych, co nie ma- 

ją prawa do ugaju i pastwisk, ulega- 

ja użyciu stempla i opiacie portoryi. 

Deklaracye ich winny być pisane na pa- 

pierze stemplowym ceny gr. 15, a wykazy
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obejmujące nie więcćj jak włościan jedne- 
go właściciela, lub mieszczan z jednego 
miasta, albo jednego dzierżawee, ulożone 
być mają na drukach i oblożone Jednym ar- 
kuszem papieru Stemplowego ceny gr. 15. 

(Następują podpisy.) 
  

20. (33) Dalsze przepisy w przedmiocie 
wznoszenia budowł w Uliskosct lasów, d. 

27 czerwca () lipca) 1840 r. Nr. 41 

SU. DAL. §. P. 

5 

076 
339 ( 

Na zapytanie Rzadu gubernialnego augu- 
stowskiego pod d. 18 (30) maja r b. M. 
!'9g855, przedstawione: 

Czyli zakaz stawiania budowl i za- 
kiadów drzewo niszczących, reskry- 
ptem zd. 19 (31) października r. z. 
Nr. 86,100 objęty, stosuje się i do ta- 
kich budowli, które w miejsce da- 
wnych, przez pożar lub przypadek, 
łub w inny sposób zniesionych, sta- 
wiane być mają? 

Komisya rządowa odpowiada: iż wpra- 
wdzie reskryptem swym z daty dopićro 
cytowanym, zakazała tylko WZNOSZC::le
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nowych budowl, a to glównie z tej przy- 

czyny, że przenoszenie budow|l do czasu 

powyższego zakazu istniejących, często- 

kroć całe wsie stanowiących, jest niepodo- 

bne: kiedy jednak dążenie i cel tego za- 

kazu jest oddalenie budowli od lasu; gdzie 

przeto usunięcie budowl przed powyższym 

zakazem istniejących bez obrazy prąw о- 

sób trzecich nastąpić będzie moglo, na takie 

usunięcie Komisya rządowa się zgadza. 

W tćj zasadzie postępując Komisya rzą- 

dowa stanowi: iż odbudowanie budowi 

we wsi jakićj upadićj lub zniszczonćj, w 

bliskości lasu leżącćj, wzbronione być nie 

może; gdyż skutek zakazu tylko z prze- 

niesieniem całćj wsi, móglby nastąpić. Je- 

żeli zaś w miejsce budowl oddzielnie od 

wsi istnących i upadtych lub zniszczonych, 

nowe mają być wznoszone, natenczas Rząd 

gubernialny ma obowiązek rozpoznać, czy- 

li oddalenie takićj budowli od lasu i prze- 

niesienie jćj do wsi najbliższej, bez nadwe-- 

rężenia prawa wlaściciela budowl, nastąpić 

może; i jeżeli taki przypadek ma miejsce, 

odnowienia budowli wzbronić należy, i 

wskazać miejsce we wsi, na które budo- 

wla ma być przeniesiona, skoro się posia- 

dacz do tego kwalifikuje. Przy rozpozna” 

waniu takich wypadków, zwracać nalezy
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także uwagę, jaki czas uplyna! między u 

padkiem budowli, a zamiarem jej wznie- 

sienia, gdyż to o jćj potrzebie daje do- 

mniemanie. 

Zdarzaja się wypadki, gdzie tak zwani 

budnicy, Jednosielcy, bez konsensu wiadzy 

skarbowćj nieprawnie wśród lasów budo. 

wle wystawili, i tabela prestacyjną obję” 

ci nie są, ani Żadnych obowiązków skar- 

bowi nie uiszczająs względem usunięcia ta- 

kich budowl, nie czekając nawet ich upadku, 

Rząd gubernialny może przedstawiać Ko- 

misyi rządowej wnioski na zasadach go- 

Spodarstwa ekonomicznego i leśnego oparte. 

O decyzżyi niniejszćj homisya rządowa 

wszystkie Rzady gubernialne zawiadamia. 

(Następują podpisy.) 

  | enia 

21. (84) Pailsse przepisy w przedmiocie 

rewiżyt drzewa na splaw przygołowane- 

20, 54.1 (13) Sierpnia 1840 r. Nr. $8878 

Z/%.D.rL. S. T. 

Ażeby rewizye drzewa odpowiadały се- 

lowi i przepisom rozporządzenia z dnia 24 

sierpnia (5 września) r. 1839 Nr. G9107



Rząd gubernialny póleci urzędnikom, któ- 

rym rewizye drzewa przed splawem poru- 

czone będą, obok zastosowania sie do wy- 

mienionczo rozporządzenia, zachowanie na- 

stępującego porządku w tćj czynności. 

Przed przystąpieniem do samćj rewizyi na- 

leży protokułarnie zażądać od nadleśniczych 

i podleśnych zlożenia kompletnych wyka- 

zów zrewidować się mającego drzewa, Z 

przygotowanemi przez Urząd leśny świa- 

dectwami wolnego spławu, i wszelkich wia- 

domości co do ilości, gatunku i miejsca, 

gdzie ono jest zlozżone, z zastrzeżeniem, 

aby wiadomości te, jak najszczególowiej 

i Z rzetelnością były w protokule wyja- 

śnione, gdyż wykryć się mogące przy re- 

wizyi różnice ukarane będą podług ostrze- 

żeń rozporządzenia na początku wspomnio- 

nego. 

Po zebraniu i wyjaśnieniu w protokóle 

tych wiadomości i podpisaniu onych przez 

nadleśniczego i podleśnych., rewidujący do- 

pićro przystąpi do samćj rewizyi podług 

ustępów IO 1 II wamiankowanego rozpo- 

rządzenia. Porównanie podlug ustępu 12 

tego rozporządzenia wykazów  podle- 

śnych. z wykazem ogólnym przez nad- 

leśnicz ga uleżonym, mabyć przez rewidu
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jącego dopelnione, nietylko ogólowo, co 

do jlości sztuk lecz i szc czegółówo co do ga- 
tunku , rozmiaru diugości ł grubości, w 
protokule rewizyjnym ma być wy rażone ; 
ze to sprawdzenie dopelnionćm z zostało ; 
oraz czylt I jakie uchy bienia wykryto. 

Po dopelnieniu tego w szystkiego, rewi- 
dujący, wytknąwszy każdemu urzędniko* 
wi uchybienia w działaniach jego, oraz róż 
„nicę w dostarczonych przez niego wiado- 

mościach, przy rewizyi wykryte, odbie- 
rze od nich tlómaczenia i te zaopinijuje. 

Odebrane od Urzędu leśnego świadectwa 
wolnego splawu drzewa, urzędnik rewidu- 
Jacy poświadczy za zgodność у wyjaśnie- 
niem różnic w rewizyi wykrytych i z wy- 
mienieniem wladzy, oraz daty i numeru re- 
skryptu, upowazniającego do rewizyi drzeż 
wa; poczćm rewidujący świadectwa tako- 
we wręczy interesentom, którzy drzewo to 
zakupili, lab na spiaw wyprowadzają, je: 
zeli ci z nałeżytości skarbów ćj uiścili się. 
komory wodne w Nieszawie i Kucharski- 
ni, odbiorą polecenie, aby drzewo pocho- 
dzące z lasów rządowych, a niezaopatrzo- 
ne w świadectwa wolnego spławu, wyda- 

ne przez Urząd leśny i zatwierdzone 
71
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przez urzędnika rewidującego, przytrzyma- 
ty i za granicę nie puściły, dopóki for- 

malność takowa dopelnioną nie będzie. 

O czem Rząd gubernialny interesentów 

zawiadomić jest obowiązany. 

( Następują podptsy-)


