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9. Co randrene wzydędom dy го 
4 

dsżomwa na fotrzely Poxadowe chonomt- 
ć 

czne. 

  

Dyrekcya Dobr t Lasów Nro 24413 
Sekcya Admintstracytna 

KOMMISSYA RZĄDOWA PRZY- 
CHODÓW I SKARBU 

DO 

WSZYSTKICH KOMMISSYÓW WOIE- 
WÓDZKICH. 

Zważywszy, iż wydatki drzewa z Lasow 
Fządowych do różnych potrzeb ekonomi- 
cznych, folwarcznych i włościańskich w Do- 
brach Rządowych, które podług form prze- 
pisanych iako usprawiedliwione i konieczne, 
zaassygnowanemi bydź muszą, wymagają 
pośpiechu; zważywszy nadto, iż przy Ści- 
stém z strony Kommissyi Woiewodzkićy 
zastósowaniu się do istnieiących względem 
wydatkowania drzewa, licznych i asnych 
przepisów i przy zostawieniu Koatrolli ogól.
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nćy tychże wydatków Kominissyi Rządo- 
wéy Przychodów i Skarbu, Skarb na stra- 
tę wystawionym nie będzie, postanowiła 
upoważnić Kommissyą Woiewódzką do bez” 
pośredniego assygnowania drzewa do po- 
trzeb na wstępie ninieyszego Reskryptu 
ogólnie wymienionych. Jakoż ninieyseém 
upoważnia Kommissyą Woiewódzką, aby 
odtąd wydatki drzewa usprawiedliwione i 
udowodnione, iako to: 

1) na potrzeby gruntowe tak do budowl 
folwarcznych,iakotćż włościańskich do- 
zwolonych w Dobrach Rządowych, 

2) na budowę potrzebnych mostów w 
territorium Dóbr Rządowych położo- 
nych, które kosztem Rządu stawianemi 
1 utrzymywanemi bydź winny, i 

3) na grodzenie płotów, reperacye grobli 
1 dróg it. p. w tychże Dobrach, o ile 
podobne wydatki zcięć zwyczaynych re- 
spective Leśnictw bez naruszenia planu 
gospodarczego uskutecznionemi bydź 
mogą, sama zarządzała bez przedstawie- 
nia tych interessów Kommissyi Rządo* 
wéy, z tćm wszelako wyraźnćm za- 
strzezeniem, aby celem nalezytego wy- 
datkow drzewa Kontrollowania, ile ra- 
zy wydana zostanie assygnacya, iedno-
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cześnie Kommissya Woiewódzka dokła- 

dny i oddzielny o tém Rapport Kom- 

missyi Rządowćy Przychodów 1 Skar- 

bu pod surową odpowiedzialnością 210- 

żyła. 

W przypadkach zaś, gdzie cięcia roczne 

drzewa żądanego dostarczyć nie będą w sta- 

nie, a iednak nagłość potrzeby wymagać bę- 

dzie zarządzenia wydatku drzewa w sposo- 

bie gospodarstwu leśnemu przeciwnym, lub 

przeznaczenia funduszu na iego zakupienie; 

Kominissya Woiewódzka zostaie w obowią- 

zku przedstawić wypadki podobne niezwło- 

cznie Kommissyi Rządowćy, 1 oczekiwać 

iéy decyzyi. 

Celem zaś zarządzenia wydatków drzewa 

przez Komumissyą Woiewódzką wścisłóm 

zastosowaniu się do istnieiących w tey mie- 
rze przepisów, Kommissya Rządowa widzi 
potrzebę przypomnieć ićy takowe, zastrze- 
galąc przed innemi, aby co do poboru drze- 
wa z Lasów Rządowych przez Dzierżawców 
wieczystych, rozpoznawała ścisłe, czyli sta- 
ży im do tego prawo ex re Kontraktu, czyli 
tćż do obowiązków ponoszenia ciężarów 
gruntowych, należy także opłata za drzewo 
z Lasów Rządowych przez nich żądane. Na 
sączególnćy wszakże uwadze mićć winna
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Kommissya Woiewódzka następuiące roz- 
porządzenia, iakoto: 

1) Reskrypt z dnia 24 Grudnia 1828 r. 
Nro- 90,610 w przedmiocie potrzeby 
stawiania nowych i restaurowania sta- 
rych budowl w Dobrach Rządowych 
i udzielania na takowe drzewa potrze- 
bnego. 

2) Instrukcye, mianowicie piórwszą z dnia 
- 24 Grudnia 1828 r.ad Nro 90,610f19,230 
drugą z dnia 3 Marca 1830 r. ad Nro 
32,525/6,421 obeymuiące w sobie roz- 
porządzenia co do stawiania nowych 
i restauracyi starych Budowl w Dobrach 
Rządowych, oraz utrzymywania budo- 
wli, na osadach kolonialnych czynszo- 
wych i pańszczyznianych w Dobrach 
Rządowych. 

3) Reskryptz dnia 24 Maia r. b. Nro 36,180 
zastrzegający, iż gdy Budowle wło- 
ściańskie niekoniecznie wyinagalją tak 
donośnego drzewa, iak Anszlagi obey- 
muią, drzewo zatćm mnieysze czyli 
opałowe w mieysce grubszego wyda- 
ném bydź może, byle tylko massa ogól- 
na stóp sześciennych wydanego drzewa, 
nie większą była nad massę stóp wy- 
anszlagowaną.
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4) Reskrypt z dnia 20 Sierpnia 1830 r, 
Nro 61,190 ustanawiający, aby Budo- 
wniczowie, krokwie i łaty nie z drze- 
wa młodocianego, lecz zstarego na kro. 

kwie i łaty przetrzeć się maiącego, 
anszlagowali. 

5) Reskrypt z dnia 7 Kwietnia r. z. Nro 
23,782 polecaiący, aby tylko tyle drze- 
wa assygnowanem było, ile go ostatnie 
wykazy cięcia obeymuią. 

6) Reskrypt z dnia 24 Stycznia r. z. Nro 

2,197 dozwalaiący wydatków drzewa 

w Lasach dotąd niesprzedanych, tak w 

cięciach zaległych iako i bieżących, tu- 
dzież z odpadków ekonomicznie iuż 

zarządzonych; nakoniec 
7) Reskrypt z dnia 16 Marca 1817 r. Nro 

12,436 a ponowiony w dniu 5 Sty- 

cznia 1827 r. Nro 55,613 polecaiący, 

aby do płotów tylko Chrusti kołki wy- 

dawane były z drzewa nieużytkowego, 
Żadne zaś drzewo budowlane wydawa- 

ném bydz nie powinno. 

W końcu ostrzega Kommissya Rządowa 

Kommissyą Woiewódzką, aby kaźdy wyda- 

tek drzówa na budowle kosztem pobieraią- 

cego, a szczególnie Protokólem rewizyjno- 

odbiorczym Budowniczego w rachunkach
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został usprawiedliwiony. Udzielaiąc Kom- 
missya Rządowa Kommissyi Woiewódzkićy 
ninieysze upoważnienie, wkłada zarazem na 
nią obowiązek iak nayskrupulatnieyszego 
rozpoznawania, stósownie do exystuiących 
przepisów, praw służących do poboru drze- 
wa bezpłatnie z Lasów Rządowych, za wszel- 
kie bowiem wydatki drzewa przeciwne prze- 
pisom i szkody, do naysurowszćy odpowie- 
dzialności , pociągniętaby została, 

VY Warszawie dnia 24 Listopada 1832 r. 
Z polecenia Dyrektora głównego 

Prezyduiącego Radca Stanu 

(podpisano) Piwntckt. 
Sekretarz Jeneralny 

(podpisano) Mintewskt.


