
8. POrządzenie „Maryja cya cHa- 

arakorwowci leż nej. 

KOMMISSYA RZĄDOWA "ZYCHO- 
DÓW i SKARWU. 

Zważywszy konieczną i nieodzowną po- 
trzebę Urządzenia Rachunkowości leśnćy i 
zastósowania ićy do teraźnieyszego Urzą- 

dzenia Leśnictw rządowych; zważywszy: 
że dokonanie tego zamiaru zależy od do- 

skonałego układu Etatu dla każdego Łeśni- 
ctwa, tudzież od ustanowienia stałćy Ma- 
nipulacyi leśnćy, na mocy Art. 57 Posta- 
nowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego 

zdnia 28 Maia 1816 roku i Artykułu li 5 
zdnia 7 Kwietnia 1818 roku stanowi co 
następuie: 

CZĘŚĆ PIERWSZA. 
O UKŁADANIU ETATU LEŚNICTWA. 

Art 1. Przy układaniu Ftalu każdego Le- 

Śnictwa na cztery przedmioty uważać na- 

leży, iako to:
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I Na Formę, 
II. Na Źródła, 
III. Na Annexa, 

IV. Na Redakcya. 

ROZDZIAŁ I. 

О FORMIE ETATU. 

Art. 2. Do formy Etatu Leśnictwa należą: 
1. Podział, 

2. Rok Etatowy, 
3. Układ i ważność legalna Etatu. 

1. O podziale Etatu. 

Art. 3. Etat Legnictwa powinien obey- 
mować wszelkie przewidziane Dochody i 
Wydatki, które w Gospodarstwie leśnćm 
roku następnego za skazówkę działań, i za 
podstawę Rachunkowości służyć maią. 

Art. 4. Nie liczą się do Gospodarstwa le- 
śnego Rządowe Administracye handlowe, 
зако to: Węglarnie, Tartaki, Potaźarnie i 
t« p., gdyż Administracye te gdzieby miały 
mieysce, oddzielną swą Rachunkowość i 
Ftaty mieć powinny, a dochody z tych net- 
to do właściwych Etatów poszczególnych 
Leśnictw , zamieszczonemi bydz maia.
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Art. 5. Dochody i Wydatki dzielić się bę- 

dą w Etacie Leśnictwa na sześć Rozdzia- 

łów. 

Drzewo, Główny przedmiot leśny. 

Zwierzęta leśne,) 
Rośliny leśne, ) Przedmioty uboczne. 

Płody ziemne, ) 
Pertynencye leśne,) Przedmioty Ad- 
Służba leśna. ) , ministracyyne. 

Te Rozdziały podzielone zostaną na Ty- 

tuły i szczególne pozycye. 

Art. 6. Dochody są dwoiakiego rodzaiu: 

albo bezpośrednie czyli linealne , albo prze- 

miiaiące antelinealne. Dochody linealne 

wpływaią gotowizną do Kassy,i podobnież 

wydatkuią się, Dochody antelinealne oka- 

zuią się tylko przed linią , i iedynie dla śla- 
du w Kontrolli i pamięci o nich, służą. 

Art. 7. Ponieważ Lasy Rządowe podług 
ostatnich Urządzeń są dwoiakiego rodzaiu, 

to iest: Koronne 1 Narodowe, stósownie 

więc Dochody i Wydatki tychże oddzielne 
Ktaty mieć powinny. 

S
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2. O Roku Etatowym. 

Art. 8. Etat Lesnictwa tak we wzgledzie 

Gospodarstwa, iako i we względzie Ra- 

chunkowości uważany, obeymować będzie
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Rok Kalendarzowy od 1 Stycznia do osta- 
tniego Grudnia. 

3. O układzie t ważności legalnćy Etatu. 

Art. 9. Urzędy leśne po zebraniu wszel- 
kich do tego potrzebnych materyałów ukła- 
dać będą Proiekt Etatu Leśnictwa, z obia- 
śnieniem wszelkich różnie, w stosunku do 
Ktatu upłynionego roku, i ten przesyłać 
będą Kommissyi właściwego Województwa ° 
na dzień lwszy Czerwca. Kommissye Woie- 
wódzkie Etaty Leśnictw porównać i spra- 
wdzić, różnice wynikające w protokóle ob- 
jaśnialącym zaopiniować, i takowe Kom- 
missyi Rządowćy Przychodów i Skarbu na 
dzień naydalćy 1 Lipca każdego roku w 

trzech Kxemplarzach przesyłać powinny. 
Po zatwierdzeniu Etatów tych przez Kom- 
missyą Rządową Przychodów i Skarbu, dwa 

  

Do Art. 9. Podlug Reskryptu Kommissyi Rzą- 

dowćy Przychodów i Skarbu z dnia I Maia 1527 
roku Nro 26,469/2345, w wykonaniu Woli Nay- 

laśnieyszego PANA w Odezwie Ministra Sekreta- 
rza Stanu z dnia 18/30 Stycznia 1827 roku obia- 
wionćy, wydanego, Droiekta do Elatów nayda- 
lćy na dzień l Czerwca każdego roku w Kom- 
missyi Rządowćy znaydować się powinny. (P. R.)
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exemplarze przesłane będą Kommissyi Wo- 

iewódzkićy, a trzeci w Aktach Komumissyi 
Rządowćy pozostanie. Z przesianych dwóch 
'exemplarzy Etatów do Kommissyi Woie- 
wódzkićy, ieden pozostanie wićy Aktach, 

a drugi Urzędowi leśnemu z stósownóćm po- 
leceniem do wykonania, przesłanym bydź 
ma. 

Art. 10. Etaty w sposobie powyŹszym za- 
twierdzone, są iedynie skazówką do roku 
przyszłego; bez wyraźnego więc zezwole- 
nia Kommissyi Rządowćy Przychodów i 
Skarbu w niczćm odmienionymi bydź nie 
mogą. 

ВОРА "TI. 

0 ŹRÓDŁACH ETATU. 

Art. HI. Jak Rachunkowość zasadza się na 

Ktacie, tak również Ftat wspierać się po- 

winien: 

1. Na Inwentarzu Leśnictwa, 

2. Na Planie zagospodarowania, 

3. Na szczególnych upoważnieniach. 

1. O Inwentarzu Lesnictwa. 

Art. 12. Ułożenie Inwentarza Leśnictwa 

zostawia się do późnieyszego czasu.
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2. O Planie Gospodarczym: 

Art. 13. Plan Gospodarczy przy Urządze- 
niu Leśnictw ułożony, iest skazówką, ia- 

kim sposobem Gospodarstwo leśne przy 
témze Urządzeniu wprowadzone, wykony- 
waném bydz ma. 

Art 14. Plan ten dzieli Lasy na Leśni- 

ctwa, Leśnictwa na Straże, Straże na Ob- 

ręby; każdy zaś Obręb przy Urządzeniu 
otrzymuie prawidła, podiug których Go- 

spodarstwo leśne, i wszelkie użytkowanie 

z drzewa w ciągu peryodu pierwszego, wy- 
konywanćm bydź powinno. 

Art 15. Plan ten w szczególności prze- 
pisuie sposób, gdzie, iak i na iakićy po- 

wierzchni w każdym Obrębie, lub Okręgu 
Gospodarczym , corocznie w Lasach wyso- 

kopiennych, Ręby, Trzebieże i wycinania; 

w niskopiennych, poręby zakładane, oraz 
uprawy nadzwyczayne (gdzie tego potrzeba 

wymagać będzie ) przedsiębrane, a tćm sa- 
mém glówne przedmioty leśne gospoda- 

rowane bydź maią; dalćy wskazuie stan i 
użytkowanie przedmiotów ubocznych. 

3. O szczególnych upoważnientach. 

Art. 16. Te pozycye Dochodów i Wyda: 
tków w Etacie, które nie wypływają z Inwen-
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tarza lub planu Gospodarczego, należy u- 
dowadniać szczególnemi upoważnieniami w 
oryginale. 

Art. 17. Takież szczególne udowodnie= 
nia są potrzebne do wszelkich wynagro- 

dzeń, przelewów, naznaczania rebow, 

trzebieży, wycinania i porębów nadzwy- 

czaynych, do wydatków drzewa na bez- 
pośrednie Rządu potrzeby, do budowli i 

na deputat rekwirowane, z których osta= 
tnie pozycye, tylko przemiiaiącą, podług 

Art. 6, składaią. 

Art 18. Komimissye Woiewódzkie przy 
sprawdzaniu proiektów do Etatow przez 

Urzędy leśne podanych, powinny ułożyć 
podlug załączaiącego się Wzoru Lit. A. od- 

dzielny Wykaz potrzebnego drzewa na Bu- 
dowle, Deputaty i inne potrzeby Rządowe 

bezpłatnie wydać się maiącego. Do Wyka- 
zu tego zamieszczać należy bezpłatny wy- 
  

Do „Art. 18. Wzór do Wykazu drzewa bezpła* 
tnie wydać się maiącego, obeymuie następuiące 

Rubryki; ł. Numer bieżący, 2. Upoważnienia 

a) dzień, b) Miesiąc, c) Rok, d) Numer. 8. Wy» 

mienienie Władzy upoważniaiącćy, 4. Dla kogo 

wydatek bezpłatny w drzewie ma nastąpić, 5. 

Przedmiot wydatku, 6. Ilość wydać się maiącego 
drzewa a) Rodzay drzewa, b) Użytkowego, szżue 

30
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datek drzewa taki, iaki lub poprzedniczym 
potwierdzonym Etatem byl dozwolonym, 
lub teź przez Reskrypt Kemmissyi Rządo- 
wćy Przychodów i Skarbu do zaassygno- 
wania poleconym został. Potrzebę takową 
Kommissye Woiewódzkie zamieszczą w E- 
tatach Leśnictw właściwych Ante lineam, 

ile ze po zatwierdzeniu Etatu wydatek 
któryby nie był takowym obięty, nie bę- 
dzie mógł inaczćy nastąpić, iak tylko za 
szczególnóm upoważnieniem Kommissyi 
Fządowćy Przychodów i Skarbu. 

ROZDZIAŁ IIL 

O ANNEXACH. 

Art. 19. Do Annexów Etatowych liczą się: 

  

ki, stopy sześcienne, kopy, c) Opalowego: szeza- 
powego, krąglakowego sążnie, galęziowego, 
karpowego , chrustowego fury, 7. 2Strazy, 8. 

z Obrębu, 9. Wartość podług ceny etatowév, a) 
poiedynczo, b) razem, 10. Uwagi. (P. R.) 

Do Art. 19. Stósownie do Rozporządzenia 
Kommissyi Rządowćy Przychodów i Skarbu zd. 
23 Grudnia 1831 roku Nro 49,217/3864, Wykaz 
cięcia nie należy iuż do Annexów etatowych, 
lecz oddzielnie w miesiącu Wrześniu przez U- 

rzędy leśne przedstawianym bydź winien. (P. R.)
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1. Wykaz cięcia rocznego, wraz zonego 
oszacowaniem, 

2. Wykaz uprawy nadzwyczaynćy, 
3. Protokół obiaśniający, | 

4. Taxa leśna, 

5. Wykaz drzewa bezpłatnego. 
+ 

1. O Wykazie Cięcia rocznego. 

Art. 20. Wykaz cięcia rocznego obeymo» 
wać powinien Operacye, iakie stosownie 
do planu gospodarczego w roku następnym 

wykonane bydź maią. Wykaz ten sporzą- 

dzony będzie przez Nadleśnego Jeneralnego 

lub Rewiduiącego w iego Zastępstwie, po- 
dług Art. 28. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
33. 34. 35. 36. 38 i 102 Instrukcyi dla 
Korpusu leśnego wydanćy. Przy układa- 

niu iego wzgląd mieć należy na przepisy 
następujące. 

A. (o do Lasów wysokopiennych. 

Art. 21. Cięcia w Lasach wysokopiennych 

uskuteczniać się będą, albo: 

a. Przez Ręby iakiemi są: 

Ręb ciemny, 

Reb iasny, 

Reb zupelny; albo
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b. Przez wycinanie starodrzewu z pomię- 

dzy młodzieży; albo 

c. Przez Trzebieże. 

аа O Rębach. 

Art. 22. Główną zasadą w naznaczaniu 

Pębów iest, aby mieć wzgląd na osianie się 
w Rębie ciemnym poprzednim uskutecznio- 

ne, i podług tego albo w czasie przepisa- 

nym po rębie ciemnym, naznaczać iasny, 

albo tćż Ręb iasny spóźniać. Gdy to spó- 

źnienie stanie się powodem, Ze późnićy 
kilka Rębów iasnych w iednym roku do- 
pełnić trzeba będzie, i gdy zbyteczna ilość 
drzewa na przedaż wystawiona, z trudno- 
ścią zbytąby bydź mogła, w takim więc 
przypadku, zwlec należy naznaczenie no- 
wego Rębu ciemnego do iednego roku, lub 
lat kilku, a późnićy znowu wiednym roku 
dwa lub kilka Rębów ciemnych zaprowa- 
dzić, nigdy nie spuszczając zuwagi, że w 
trzydziestu latach koniecznie cały Okręg 
pierwszego peryodu Rębami odnowiony 
bydź powinien. 

Art. 23, Liczba lat po upłynieniu kto- 

rych po Rebie ciemnym, naznaczyć należy 

Rgb lasny, zależy zupełnie od doskonałego
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osiania się Rębu ciemnego. Naznaczenie zaś 
Rebu zupełnego, iak rychło po Rębie ia- 

„snym następować powinno, zależy od wzro- 
stu młodzieży; wezém Nadlesnv Jeneralny 
ściśle trzymać się powinien Urządzeń In- 
strukcyy i przepisów Uprawy leśnćy. 

b. 0 wycinaniu Starodrzewu % pomiędzy 
Miodzieży. 

Art. 24. Na Mappach urządzenia tćmcza- 
sowego, linie dyrekcyyne wskazuią miey- 
sce, gdzie wycięcie Starodrzewu z pomię- 
dzy Młodzieży uskutecznionćm bydź po- 

winno. Plan zaś gospodarczy stanowi, wia- 
kim czasie i na iakićy przestrzeni co rok 
wycięcie takowe dokonać należy. 

c. O Trzebteżach. 

Art. 25. W planie Gospodarczym ozna- 

czona lest podobnie przestrzen, na ktoréy 

Trzebieże młodego i dorastaiącego lasu u- 
skuteczniane będą. /W dopełnieniu tego 
działania, stósować się należy do przepisów 

uprawy. 

B. Co do Lasów Niskoptennych. 

Art 26. Gdy w Lasach niskopiennych 
cięcie drzewa iednym tylko dziele się spo-
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sobem, to iest: przez wycięcie całćy ilości 
drzewa na oznaczonych porębach, przeto 
i dopełnienie tego działania iest zawsze ie- 
dnostayne, to iest plan gospodarczy stano- 
wi, ile morgów porębu co rok wyciąć na- 
leży, i tyleż na poręb roku przyszlego na- 
znaczyć się powinno. 

C. O zastósowaniu Działań powyższych. 

Art. 27. Stosownie do przepisów sporzą. 
dzony bydź powinien Wykaz cięcia ro- 
cznego. Wykaz ten podług Wzoru Lit. B. 
załączonego składa się z trzech Oddziałów: 

A. Naznaczenie. 
B. Oszacowanie, 
C. Ocenienie. 

Naznaczenie wskazuie mieysce i sposob 
cigcia, Oszacowanie ustanawia masse. drze- 
wna, Ocenienie zaś wartość onego pienię- 
Źną okazuie. Oddział A. zapełniony bydź 
powinien przez Nadleśnego Jeneralnego, 
lub iego zastępcę przy wiosennym Obie- 

  

Do Art. 27. Wzór do Wykazu cięcia dołą- 
czony iest do Instrukcyi do témezasowego Urza- 
dzenia lasów w Nrze l na stronnicy 69 znaydu= 
lacey sie. (Р. В.)
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ździe. Oddział B. C. zapełniony będzie 
przez Nadleśniczego mieyscowego po do- 
pełnionćm założeniu Rębów, Porębów, ia- 
ko też mieysc, w których wycinanie Staro- 

drzewu, albo Trzebieże uskutecznionemi 

bydź.mają. 

Art. 28. Oszacowanie Dtzewa do cięcia 

przeznaczonego , uskuteczniać będzie Nad- 
leśniczy właściwy. Działanie to równie 
iak widoczne oddzielenie mieysc do cięcia 
przeznaczonych od reszty lasu nazywa się 
założeniem cięcia. Po uskutecznieniu go, 

sporządzi się przez Nadleśniczego Tabella 
oszacowania szczegółowego, podług W zoru 
podanego Int. C. zktórey następnie sum- 
maryczny Rezultat zamieści się do Wyka- 
zu B. cięcia rocznego. 

Art. 29. Ponieważ podług Art. 8 Etat 
Leśnictwa tak we względzie Gospodarswa, 
lak we względzie Rachunkowości uważany, 
obeymować będzie Rok, Kalendarzowy od 
1 Stycznia do ostatniego Grudnia, do któ- 
rego to Etatu, podług Wykazu cięcia war- 
tość drzewa na pieniądze obliczona wcho- 

  

Do Art. 28. Wzór do Tabelli oszacowania 
znayduie się przy Instrukcyi do temczasowego 
Urządzenia lasów. (0.8)



— 244 — 

dzić do Przychodu powinna, tak w linii, 
iako przed linią podług Art. 110 Instrukcyi 
dla Korpusu leśnego wydanćy ; celem więc 
zadosyć uczynienia ninieyszemu Urządze- 
niu, stanowi się co nasiępuie. 

Art. 30. Etat Leśnictwa układać się bę- 
dzie w miesiącu Czerwcu Roku np. 1823 
na rok następny 1824. Bez względu zatćm 
na to, iakim sposobem przepisy cięcia ro- 
ku 1823 wykonane zostały i będą; Etat 

ten obeymować powinien Przychody iakie 
z rębów , porębów, i mićysc do wycina- 
nia starodrzewu, lub do trzebieży w ro- 

ku 1524 przeznaczonych, wpłynąć mogą. 
O skutku bowiem cięcia roku 1523 sądzić 
ieszcze w Czerwcu nie można, bo zostają 

miesiące Październik, Listopad i Grudzień, 

w których jeszcze te działania dopełnić mo- 

żna, które w Styczniu, Lutym i Marcu u- 
skutecznione nie zostały. 

Art. 31. JeZeliby po upłynieniu 31 Gru- 
dnia np. 1823 roku okazało się, że pewna 
ilość drzewa do cięcia przeznaczona pozo- 

stała, tę wprawdzie w roku następnym spu- 

ścić trzeba będzie, ale dochód z tego źró- 
Ча wynikły, pod właściwym tytułem do- 

chodu z drzewa zaperceptowany, okaże się 
jako plus nad zamierzenie etatowe.
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Art. 32. Podobnie gdyby w roku np. 1827 
za upowaźnieniem Kommissyi Rządowćy 
Przychodów i Skarbu, nadzwyczayne cię- 
cie iakie nastąpiło, uszczuplaiące dochód 
roku następnego 1524, w tym przypadku, 
wynikające minus w roku 1824 usprawie- 

dliwionćm bydź powinno tóm nadzwyczay- 
ném upowaZnieniem. 

Art. 33. W ogólności ręby, poręby, wy- 

cinania i trzebieże należące do roku 1824, 
uskutecznione bydź powinny w Styczniu, 
Lutym, Marcu tudzież w Październiku, 
Listopadzie i Grudniu 1824. Od 1 Stycznia 
1825 dopełniać się będą tćż reby, poreby, 
wycinania 1 trzebieze na rok 1825 na- 
znaczone. 

2. O Wykazie uprawy nadzwyczayney. 

Art. 34. Wykaz uprawy nadzwyczaynćy, 
iest to oznaczenie iaka uprawa w ciągu ro- 
ku podług planu gospodarczego dokonaną 
bydź ma. Wzór do takowego załącza się 
pod Lit. D. 

  

Do Art. 34 Wzór do Wykazu uprawy nad» 
zwyczayney, znayduie się przy Instrukcyi do 
temczasowego Urządzenia lasów. (P. R.) 

31
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Art. 35. Kommissya Woiewódzka, przez 
Nadleśnego Jeneralnego , lub iego Zastępcę 
obowiązanąiest przy Obiazdach wiosennych 
na mieyscu uprawę nadzwyczayną zady- 
sponować, i wskutek tego uformować na 

rok następny Wykaz uprawy nadzwyczay- 
néy, a to na fundamencie materyałów, któ- 

re ićy Nadleśny Jeneralny łącznie z Urzę- 

dem leśnym, w tćy mierze dostarczać bę- 
dzie w obowiązku. 

3. O Protokóle obtaśntatącym. 

Art. 36. Przy podaniu proiektu do Etatu 
Leśnictwa przez Urzędy leśne Kormmmissył 
Woiewódzkićy, każdy Urząd leśny podług 

załączaijącego się Wzoru Lit. E. winien iest 

uformować protokół obiaśniaiący Etat, w 

którym wszelkie różnice tak co do przy- 

chodu iako i rozchodu w stosunku do prze- 

szlorocznego Ftatu kategorycznie wyszcze- 

gólnionemi, tudzież wszelkie pozycye do- 
chodu i rozchodu dokładnie i na pewnym 
fundamencie obiaśniońemi bydź powinny. 

Art. 37. Kommissye Woiewódzkie przy 
sprawdzaniu Etatu Leśnictwa, winny pro- 

tokół obiaśnialący przeyrzeć i stosownie 

gdzie wypadnie poprawić, oraz takowy łą-
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cznie zproiektem do Etatu Kommissyi Rzą- 
dowćy Przychodów i Skarbu nadesłać. 

4, О Taste lesney. 

Art. 88. Taxa leśna oznacza ilość pienię- 
ana, podług ktoréy wszelkie płody leśne 

sprzedawane bydź powinny, służy tylko na 
rok 1 nie będzie, iak dotąd, odmienną, lecz 

co rok podług widoków handlowych może 
bydź do różney wysokości zmienioną. — 
Wzór teyże załącza się pod lit. F. Taxa ta 

  

Do Art. 88. Wzór do Taxy obeymuie naste- 
puiące Rubryki: 1. Podział płodów leśnych, w 
którćy wymieniają się wszystkie gatunki wyro- 

bne i rodzaie drzew w porządku ich wartości, 

tudzież inne plody zwierzęce, roślinne i kopal- 
пе i pertynencye leśne. 2. /oszta, to iest: wy» 
rabiania drzewa, ubicia zwierzyny, darcia kory, 
etc. 8. Cena Płodów podług Klass w Strażach i 

Ooręoach łącznie z Akcydensem. Rubryka ta ty- 
łe ma poddziałów, ile iest różnych cen, stoso 

wnie do położenia części Leśnictwo składaią= 
cych. 4. Uwagi. W Rubryce téy znayduie sie 
uwaga następuiąca zawsze obowięzniąca : Bocia- 
ny i wszelkie gatunki Dzięciołów, Żołn, Dzierz= 

bów, tudzież Kowaliki, Pełzacze, Sikory, Wil- 
gi, Zięby i Suyki, łowić lub strzelać zakazuie 
się. (P. В.)



Sas. Ja 

stanowiong bedzie w stosunku miéyscowych 
okoliczności i cen, podług których w o- 
ściennych bądź rządowych, bądź prywa- 
tnych lasach drzewo sprzedawanćm bywa. 

Art. 39. Taxa płodów leśnych podzielo- 
ną bydź może na klass cztery lub więcćy, 
gdzie tego konieczna potrzeba wymagac 
będzie. Kommissye Woiewddzkie przy 

  

Do Art. 39. 1. Rozporządzeniem z dnia 14 
Kwietnia 1829 roku ad Nro 8649/6416, Kommis- 
sya Rządowa Przychodów i Skarbu poleciła trzy” 
mać się ściśle w proiektowaniu tax nastepuiace- 
go prawidła: iżby klassa I. zawsze naywyższą 
obeymowała cenę, a klassy nasiępne IL. Ш. 
it. d. stosunkowo niższe ceny; a wtakich miey- 
scowościach, gdzie na niektóre szczegóły cena 
we wszystkich klassach równa iest, wypada ią 
także we wszystkich powtórzyć klassach, W przy- 
padkach zaś nadzwyczaynych, gdzie w klassach 
niższych ną niektóre szczególy, większy iak w 
Lasach do poprzednich klass należących, pokup 
maiące, wyższa niż w poprzednich klassach cena 
bydź powinna, natenczas klassy zupełnie skas- 
sować należy i Rubryki ceny obeymuiące ozna- 
czyć tylko nazwiskami Straż i Obrębów, do któ- 
rych one slużą. 

2. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
Feskryptem z dnia 23 Marca 1830 roku Nro 
20,34871480 zarządziła, iż proiektowanie tax
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sprawdzaniu Etatu Leśnictw w miarę sto- 

sunków handlowych i mieyscowych okoli- 

czności, postanowienie nowćy ceny pro- 

iektować są mocne. Taxa ta po potwier- 

  

leśnych ma się uskuteczniać przy Obiazdach pe- 

ryodycznych przez Nadleśnego Jeneralnego lub 

innego Urzędnika Zwierzchnio dozoruiacego 

wspólnie z Nadleśniczym. Пе газу zaydzie po- 

trzeba podwyższenia lub zniżenia taxy, zniżenie 

takowe lub podwyższenie nie ogółowo , lecz od- 
dzielnie co do każdego szczegółu protokólarnie 

wyiaśnić i usprawiedliwić należy. Proponowane 

tym sposobem zmiany tax leśnych, maią bydź 

roztrząsane na posiedzeniach Kommissyi Woie- 
wódzkićy, poczém do Decyzyi Kommissyi Rządo- 

wćy przedstawione bydź mogą. 

3. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
maiąc na względzie, aby ceny służące za zasadę 

do sprzedaży płodów leśnych z iak naywiększą 
rozwagą szczegółowo roztrząsane i stanowione 

były, Rozporządzeniem z dnia 14 Мага г. 1$32 

ad Nro 31,159/5600 przepisała następującą for» 
mę do przedstawiania nowych w tym przedmio- 

cie proiektów. [o każdego proiektu nowćy ta- 

xy dołączonym bydź winien Wykaz różnic ро- 

między Proiektem a istniejącą Tuwą zachodzą 

cych wRubrykach, iako to: 1. Numer porząd- 

kowy (obiętych Wykazem różnic), 2. Rodzaie 
i gatunki wyrobne drzewa; 3. Miara drzewa 
(stopa sześcienna, sążeń, kopa łub fura); 4. Ce-
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dzeniu ićy przez Kommissyą Rządową Przy- 
chodów i Skarbu za prawidło do sprzedaży 
plodów leśnych na rok następny służyć bę- 
dzie. Przy proiektowaniu cen nowych, 

  

ny Taxy istnieiącćy klassy I. IŁ III. it.d. 5. Ces 
ny proiektowanćy Taxy na r. М. klassy I. II. 1H. 
1t.d. 6. W porównaniu a. niżey lub b. wyżćy w 
klassie I. II, III. i t. d. 7. Uwagi; Rubryka 6 w ka- 
&Чеу рогусу! usprawiedliwiona bydZ ma dokta- 
dnie w oddzielnym Prożokóle obiaśniaiącym pro- 
iektowane zmiany Tacy z wymienieniem wszy- 
stkich powodów na zniżenie lub podwyższenie 
wpływ maiących. 

Nadto, gdy stosownie do Urządzenia z dnia 
23 Grudnia r. 1831 ad Nro 49,217/3864, Etaty 
roczne bez względu na Wykazy Cięcia, w czasie 
oznaczonym prolektowane i przedstawiane bydź 
mają; Wykazy zaś cięć rocznych na rok nastę- 
роу przy Obieździe wiosennym poprzedząiącego 
roku naznaczonych, po dokładnym onych przez 
miesiące letnie założeniu i ocenieniu ( do czego 
Taxy na rok następny służyć maiące, potrzebne 
są) na dzień 1 Października do Kommissyi Wo. 
tewódzkićy, a na dzień 15 tegoż miesiąca do Kom- 
missyi Rządowóy doyść powinny, przeto dla zbli- 
żenia czasu proiektowania Tax do czasu ich exe- 
kucyi, a tém samém dokładnićyszego w tym 
przedmiocie postępowania, Kommissya Rządo. wa tćmże samém rozporządzeniem z dnia 14 Ma. 
la roku 1332 zmieniając dotychczasowy przepis
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Kommissya Woiewodzka roznice w stosun- 
ku do cen przesztorocznych 1 przyczyny 
zniżenia, lub podwyższenia, dokładnie ob- 
iaśniać powinna. 

  

(projektowanie Tax przy Obiazdach iesiennych 
roku przedpoprzedzaiącego a przedstawianie w 
miesiącu Styczniu roku poprzedzającego zaleca= 
iący) postanowiła, aby odtąd proiekta do Tax, 
w miarę potrzeby ich zmiany, lub wnioski o u- 
trzymanie nadal dotychczasowych Tax, przy Ob. 

iazdach wiosennych roku poprzedzaiącego, stó» 
sownie do poprzednich rozporządzeń sporządza: 
ne i w miesiącu Czerwcu tegoż reku Kommissyi 
Rządowćy przedstawiane były, 

4. Rozporządzeniem z dnia 27 Września roku 
1532 Nro 77,136/16,518, Kommissya Rządowa 
Przychodów i Skarbu zważając, 2е upowsze- 
chnienie wiadomości o cenach drzewa i innych 
płodów w Lasach rządowych, nietylko na odbyt 
onych korzystny bardzo wpływ mieć może, ale 
nadto położy tamę nadużyciom przy sprzedaży 
zdarzać się mogącym, poleciła Kommissyom Wo- 
iewódzkim, ażeby co rok przed otwarciem La- 
sów, to iesż: w miesiącu Wrześniu, Taxy pło- 
dów do sprzedaży będących na rok właściwy 
służące, i drugi raz w miesiącu Grudniu Taxy 

na rok następuiący postanowione, o ile ceny po- 
szczególne zmianie uległy, w Dziennikach Wo- 
iewódzkich ogłaszane były. | (Р. В.)
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Art. 40. Podług takich cen wartość pło- 

dów leśnych do Etatu obrachowaną zosta- 

nie na pieniądze, służyć one również bę- 

dą za skazówkę do sprzedaży iako prae- 

tium fisci przy licytacyach i do zawierania 

Kontraktów. Wydatki na spuszczenie i ob- 

rabianie drzewa, od ubicia zwierzyny, 1 

inne, zawsze kupuiący ponosić winiev, Za- 

tóm z Etatu wypuścić ie należy, wyjąwszy 

przypadki, gdyby wyróbka drzewa ko- 

sztem Skarbu wykonaną bydź musiała; w 

takióćm bowiem zdarzeniu Taxa drzewa w 

miarę ponieść się mogących kosztów pod- 

wyźszoną, koszta zaś takowe do wydatków 

w Ftacie pod właściwym Rozdziałem za- 

mieszczone bydź powinny. 

ROZDZIAŁ IV. 

O REDAKCYT ETATU. 

Art. 41. Etat Leśnictwa |podług Wzoru 

lit. G. obeymuie wszelkie przedmioty Go- 

  

Do Art. Al. Wzór do Etatu ma następujące 

Rubryki: 1. HY ymienienie i Podział przedmiotów 

etatowych: nayprzód Przychód potem Rozchód 
Rozdziatami i Tytułami w porządku Art. 76 
przepisanym ; 2. Przed linią, 3, MV linii, a) 
Szczegół, b) Ogól , 4. Uwagi. (Р. В.)
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spodarstwa leśnego, stósownie do ustano- 

wionych Rozdziałów, Tytałów i szczegól- 
nych pozycyy, o których niżćy w Art. 76 
będzie mowa, dzieli się zaś na trzy części: 

1. Na Dochody, 

2. Na Wydatki, 

3. Na Porównanie. 
W Leśnictwach, w których iedna część 

iest Koronna a druga Narodowa, sporzą- 
dzić się powinny dwa oddzielne Etaty pod 

nazwiskiem właściwómm Leśnictwa np. 

Leśnictwo Brok 
Część Lasów Narodowych, 

Leśnictwo Brok 

Część Lasów Koronnych. 

1. O Dochodach. 

Art. 42. Główny Dochód stanowi sprze- 

daź drzewa, która w Etacie Leśnictwa pod 

stósownemi Tytulami podlug Wzoru, tak 

w linii iako i przed linią zamieszczoną bydź 

powinna. 
Art. 43. Na użytki uboczne są przezna- 

czone Rozdziały 2. 314. Ztych Dochody 

  

Do Art. 42. Obacz przypisek do Art. 110 Та. 

swukcyi dla Korpusu leśnego. (P. R.) 

32



te, które na mocy Kontraktów lub Konsy- 

gnacyi wpływać maią, stosownie podług 

tychże dowodów do Ftatu Leśnictwa za- 
mieszczonemi bydź powinny. Dochody zaś 
takie, które podobnemi dowodami wsparte 

bydź nie mogą, zamieszczać należy tak, iak 

w Etacie roku uptynionego znaydowaty sig. 

Żaden szczegół opuszczonym bydź nie ma. 
Oprócz tego Kommissye Woiewódzkie pa- 

miętać maią, aby przedmioty takowych u- 

bocznych Dochodów ciągle trwały i zuży- 

cia nie wychodziły. 
Art. 44. Toż samo rozumie się o Rozdzia- 

łach 5 i 6, w których przedmioty Admi- 
nistracyi podobnież podług Wzoru i ze 
wszelkiemi szczegółami znaydować się po- 

winny. 

2. O Wydatkach, 

Art. 45. Wydatki w Rozdziale I. w Ty- 
tule 1. usprawiedliwiać należy Wykazem 
uprawy nadzwyczaynćy. 

Art. 46. Wszelkie inne Rozdziały i Ty- 
tuły powinny ile możności w każdćy po- 
zycyi wszystkie szczegóły obeymować ze 

względem na Art. ł6. 

Art. 47. W Leśnictwach składających się 

w części z Lasów Narodowych, a w części
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z Koronnych, koszta Admministracyi np. 

pensya Nadleśniczego, Podleśnego, etc. etc. 

Budowle i t.p., które rozdzielonemi bydź 
nie mogą, pomieszczone będą do Ktatu tćy 

części Leśnictwa, która naywiększą ob- 

szerność składa. 

3. O Porownantu. 

Art. 48. Pozostałość iaka po potrąceniu 

wydatków od dochodu okaże się, uważać 

należy iako superatę czystą w ciągu roku 
do Kassy Woiewódzkićy wpłynąć powinną. 

Art. 49. W przypadku; gdyby z Billansu 
okazało się, że Dochody iednego Leśnictwa 
na pokrycie Wydatków nie wystarczalą, 

Kommissya Wojewódzka obowiązaną iest 

takowy brak zastąpić z superaty Fitatowćy 

innego Leśnietwa. Działanie zaś takowe w 
Etatach-ureguluie sie pod Billansem w na- 
stępaiący sposób, np. 

Leśnictwo N. ma dochodu złp. 23500 
rozchodu — 3800 

więc wynika deficit złp. 1000 

Dla tego zapisać należy pod Billansem u- 

wagę, że ten deficit zastąpiony będzie z Le- 
śnictwa N. które: 

ma przychodu złp. 38,092 gr. 1 
rozchodu — 10,311 — J9 

a tak superaty, złp. 27,780 gr. 12 
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Zatóm superaty takowćy czyni się pod 

Billansem taki podział: 
Na zasiłek Leśnictwa N. - złp. 1000 

Na wpływ do Kassy Głównóy— 26,780 gr. 12 

Piazem iak wyżćy zip. 27,780 gr. 12 

co załączony Wzór do Etatu obiaśnia. 

  

CZĘŚĆ DRUGA. 

O MANIPULACYI LESNEY. 

A. Ogolne prawidta. 

Art. 50. Ogólne prawidła do prowadzenia 
Manipulacyi leśnćy, wskazane będą w nastę- 
puiących Rozdziałach: 

I. Opowinności i odpowiedzialności U- 
rzednikow 1 Officyalistow. 

II. O sposobie wybierania dochodów i 
czynienia wypłat. 

III. O usprawiedliwieniu się z czynno- 
ści kassowćy. 

OJZEDZPAŁ 1 

O powinnościach ti odpowiedztalności Urzę- 
dników ¢ Officyalistow. 

Art. 51. Urzednicy i Officyaligci leśni są: 
albo zwierzchni dozór maiący, iakiemi są:
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Nadleśni Jeneralni i ich Zastępcy przy Kom- 

missyach Woiewódzkich, albo administru- 

iący, iako to: Nadleśniczowie, albo kon- 

trolluiący, iako to: Podleśni , albo strzegący, 

to iest: Strażnicy i Strzelcy; i dla tego do 

różnych tych stopni pod względem Mani- 

pulacyi leśnćy różne powinności są przy- 

wiązane. 
Urzędników zwierzchni dozór maią- 

= cych, to iest: Nadleśnych Jeneralnych 

i ich Zastępców obowiązkiem iest czu- 

wać: 

a. Aby zaległe dochody starannie były 

exekwowane; 

b. Aby zamierzenie Etatowe w rachan- 

kach ile bydź może naykorzystnićy, 
wykonywanćm było; 

c. Ażeby nadzwyczayne i nieprzewidzia- 
ńe dochody, iakieby się wydarzyć mo- 
gły, nie były utaionemi. 

Art. 52. Administruiący Urzędnicy, to est: 

-Nadlesniczowie, są Gospodarzami Leśnictwa, 

  

Do Art. 52. Kommissya Rządowa Przychodów 

i Skarbu pod dniem 29 Stycznia 1882 roku Nro 

41,830/210 831/532, poleciła Kommissyom Wo- 

jewodzkim zarządzenie sprawienia skrzyń Kas- 

sowych podług przesłanego opisu, z funduszu
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oni są obowiązani utrzymywać Kassę, do 
nich należy Rachunkowość, i oni właści- 
wie są odpowiedzialnemi za całość docho- 
dów Leśnictwa. 

Art. 53. Podleśni należą do Urzędników 
kontrolluiących i tych będzie powinnością 
realizować Assygnacye Nadlesniczych; do 
nich należy powtórne odcechowanie drze- 
wa podług Assygnacyi i wydatek onego, 
oraz innych płodów z Lasów; w ogólności 
są Kontrollerami Nadleśniczych. 

Art. 54. Na zabezpieczenie dochodów 
Skarbowych obowiązany iest Nadleśniczy 
złożyć kaucyą bądź w gotowiznie, bądź w 

  

ad exiraordynarya dla Urzędów leśnych wyzna. 
czonego. Urządzenie to z opisem skrzyni, w 
Zbiorze ninieyszym umieszczone będzie. (P. R.) 

Do rt. 54. 1. Namiestnik Królewski Postano- 
wieniem z dnia 24 Czerwca 1825 roku Nro 4661 
upoważnił Kommissyą Rządową Przychodów i 
Skarbu, aby assekuracye Skarbowe, na kaucye 
przez Władze skarbowe w stosunku 70 ргосеп < 
tów za 100 przyymowane były, dopóty, dopóki 
kurs publiczny tychże assekuracyy przez przy- 
szłe operacye finansowe nie zostanie podniesio- 
nym. 

2. Podlug Wypisu z Protokólu Rady Admini- 
stracyiney 10 Marca 1827 roku Listy zastawne,
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pewnćy hypotece; wysokość zaś kaucyi ta- 

kowych stanowi się iak nastepule: 

a. Przy Leśnictwach czyniących dochodu 
leśnego do inclusive 30,000 złp. po- 

trzebna iest kaucya na złp. 1600; 

  

wedle wartości nominalnéy wkaucyach przyie- 

te bydź powinny. Kupony do chwili, dopóki 
nie wykryie się przypadek odpowiedzialności z 

kaucyi, co pół roku, w terminach naodebranie 

procentów oznaczonych, właścicielowi listów z 

depozytu wydawane bydź maią. 

3. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

rozporządzeniem z dnia 23 Listopada 1831 roku 

Nro 51,292/10,872 z Wydziału Dóbr, w mieysce 

dotychczasowego Urządzenia z dnia 2 Listopada 

1809 Nro 135 co do kaucyów hypotecznych, sta- 
nowi następuiące przepisy: Kaucye hypoteczne 

na zabezpieczenie dochodów Skarbowych za U- 

rzędnikami celnemi, leśnemi iinnemi skarbowemi, 

tudzież za Antreprenerami i innemi Kontrahenta- 

mi Dochodów Skarbowych stawiane, gdzie Коп- 

wakt odmiennego warunku nie obeymuie, przyy- 
mowane bydź winny. 

l. Na nieruchomościach ziemskich dziedzie 

cznych w pierwszych 2/3 częściach ich szacunku, 
2. Na domach massyw murowanych w mia- 

stach położonych w pierwszćy połowie ich sza- 
cunku. — Za dowód szacunku uważać należy: 

ad ł. a) Taxę sporządzoną przez Kommissyą 
Rządową Przychodów i Skarbu w celu udziele«
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b. Przy Leśnictwach nad 30,000 złp. czy- 
niących, na summę złp. 3000. 

Nadleśniczy odpowiada za wszelkie w ie- 
go Leśnictwie wykryte decessa, bądź Kas- 
sowe, bądź Manipulacyyne, ma. wszakże 

  

nia pożyczki w Listach zastawnych na mocy De- 

kretu Królewskiego z dnia 19/81 Sierpnia 1828. 

b) W braku taxy dopiero wspomnionéy, szacu- 

nek nieruchomości ustanowiony bydź ma z po- 

datku ofiary podług lustracyi z. roku 1789. с) 
Таха Sądowa w takim tylko razie za dowód sza 

cunku nieruchomości przyięta bydź może, gdy 

na ićy podstawie licytacya publiczna nierucho- 

mości odbywa się i przysądzenie podług niéy 
nastąpiło. 

ad 2. Taxa towarzystwa ogniowego służyć ma 
za dowód szacunku, ieżeli ta nie będzie wyższą 
od szacunku ostatnim kontraktem kupna usta- 
nowionego. W przeciwnym razie szacunek tym- 
ze Kontraktem obięty za zasadę przyiętym bydź 
winien. 'Taxa sądowa, tylko w przypadku wy- 
zéy pod lit. c. przytoczonym , za dowód szacun- 
ku domów przyymowaną bydź może. — Kaucye 
w gotowiźnie i w papierach przyymowane bydź 
maią wedle przepisów dótychczasowych i szcze: 
gólnych zobówiązań; Kommissya Woiewódzka 
przestrzegać winna, aby w Aktach kaucyynych 
dokładnie określony był! czas, za który poręczy» 
ciel ręczy, niemnićy, aby umieszczony był wa-
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regres do podwładnych, o ile ci decessów 

takowych winnemi się staią. Юесезза nie 

z winy Nadleśniczych, ale z działania prze- 

łożonych im Urzędników leśnych wynikie, 

zaregulowane będą do tychże Urzędników. 

Art. 55. Za każdą w rachunkowości po- 

pełnioną szczególną pomyłkę, prócz wy- 

nagrodzenia wynikających ztąd decessów, 

rów nież iak i zakażdy z winy rachuiacych sie, 

lub też z winy odbywających pierwszą rewi- 

zyą niedołączony dowód, wymierzane będą 

stosowne kary pieniężne; zaś za uchybienia 

rozmyślne i w celu pokrzywdzenia docho- 

dów Skarbowych popełnione iudowodnio- 

  

runck, że kaucya przed zupelném pokwitowa- 

niem poreczonego, extabulowaną bydź nie może. 

Obowiązany do złożenia kaucyi hypotecznćy, o- 

prócz Aktu poręczenia w całćy jego osnowie, w 

głównym wypisie (Grosse) złożyć winien Kom= 

missyi Woiewódzkićy Wykaz hypoieczny nieru* 

homości obćymuiącey wpisanie kaucyi, oraz 

dowody szacunku, podług którego kaucya przy 

iętą będzie, iako tó: świadectwa opłaconego po» 

datku ofiary, taxę sądową 2 wyrokiem adjudy- 

kacyynym it. p. Jeżeli instrument kaucyyny 

będzie miał bydź przesłany iakićy Kassie, drugi 

iego exemplarz zdowodami w Aktach Kommissyi 

Woiewódzkićy zachowanym bydź ma, (P. В.) 

33
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ne, oprócz utraty funkcyi, do wynagro- 
dzenia szkód wszelkich podług rygoru pra- 
wa pociągnionemi, i w miarę wykroczeń 
karanemi zostaną. 

BR 0.ZD: BA d Qh 

O sposobie wybierania Dochodów t czy- 
meena wyplat. 

Art. 56. Główną podstawą do prowadze- 
nia Manipalacyi kassowćy 1 rachunkowćy 
iest: : ‘ 

a. Delata z lat nopiędiicz kli 
b. Etat każdoroczny wraz z Taxą leśną 

przez Kommissyą Rządową Przychodów i 
Skarbu zatwierdźony, który naydaléy 1 Li- 

stopada Urzedowi lesnemu wręczony bydź 
powinien; 

c. Szczególne dyspozycye, bądź Koinmis- 
syi Rządowćy Przychodów i Skarbu, bądź 
zaićy upoważnieniem, polecenia Komumissyi 
Woiewódzkićy. | 

Na tych tylko zasadach. Pochód; pobie- 
„rane i Wydatki czynione bydź ALE 

„Aru 57. Wybierańie dochodów może się 
dziać albo za szczególuemi upowaźnieniawi 
  
  

Do Art. 5%1'58. (Vide przypisek przy Art. 87.
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podług Taxy, albo za kontraktami, czy to 

w skutek odbytćy licytącyi, czy z wolnćy 
ręki zawartemi, a przez Kommissyą Wo- 

iewódzką potwierdzonemi. Drzewo wybo- 
rowe towarne, tudzież twarde rękodzielne, 
nieinaczćy sprzedawanóm bydź może, iak 
za zezwoleniem lub potwierdzeniem Kon- 
traktu przez Kommissyą Rządową Przycho- 

dów 1 Skarbu. 

Art. 58. Nadleśniczy nie iest mocen za 
szczególną Assygnacyą sprzedawać iakiego 

bądź przedmiotu, którego wartość na raz 
ieden w miesiącu przenosiłaby złp. 600, 
ale w takich zdarzeniach powinny bydź za- 

wsze zawierane Kontrakty i przez Kom- 

missyą Woiewódzką zatwierdzane. Dostrze- 

Żone przeciw ninieyszemu przepisowi u- 
chybienie Nadleśniczego , czy to przez pod- 
stępne iednćy przedaży na kilka assygna- 
cyy, lub dat rozdzielenie, czy przez zmy- 

ślone nazwanie w assygnacyi kupuiącego, 

uchyleniem od służby karanćm będzie. 

Art. 59. Licytacye odbywać będą Nadle- 

śniczowie po zabezpieczeniu się w stóso- 
wne vadia od pretendentów. 
  

Do Art.59. Dawnicysze przepisy tyczące się 
odbywania licytacyi w Urzadzeniu byléy Dyre-
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Przy licytacyi otrzymuie przybicie nay- 
więcćy ofiaruiący, iak skoro tylko ofiaro- 
wana sumina przewyższa praetium fisci. 

  

kcyi Jeneralney Lasów rządowych z dnia 24 Li- 
stopada 1S16 roku zawarte, i dotąd wykonywa- 
ne, są następujące: l. Przedaź następować ma 
przez publiczaą licytacyą, która poprzednio przez 
Gazetę, Dzienniki Woiewódzkie i naymnićy w 
czterech parafialnych Kościołach obwieszczoną 
bydź winna. (W ićm obwieszczeniu wyszczegól- 
nione bydź mają Numer i nazwisko cięć, ich po- 
Tożenie, ilość i galunek drzewa z wymiarem one- 
go, wartość podlug Taxy, z wyrażenieni na Кой- 
cu mieysca , gdzie odbywać się będzie licytacya, 
1 w iakim terminie; w oznaczeniu zaś terminu 
tak się regulować należy, iżby na dwa tygodnie 
przed tymże lieylacya w Gazecie i Dzienniku 
Woirwódzkim trzy raży obwieszczoną była. 2. 
Licytacya odbywać się będzie przez Urząd leśny 
w przytomności wezwanego Wóyta Gminy lub 
lego Zastępcy. 3. Aktlicytacyi zaczynać się bę: 
dzie od godziny 9 ranney w oczekiwaniu pre» 
tendentow, 1 przeciagnie sie do godziny 4 po 
poludniu. 4. Protokół od początku obeymować 
powinien mieysce i datę, w których licytacya 
odbywa się, dalóy wymienić datę i numer tak 
Gazety iako i Dziennika еее: które- 
mi Neytacya obwieszczoną została; następnie li- 
stę imienną zgromadzonych О ро. 
źnićy warunki przedugodne , potćm cięcie z któ-
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Art. 60. Drzewo należy zawsze na pniu 

sprzedawać, kupujący zaś sam wyrąbanie 

uskutecznić powinien , wyjąwszy wypadek 
5 

  

rego drzewo na licytacyą wystawia się, ilość i 
gatunki drzewa na sprzedaż wystawionego , 
praetium fisci podług taxy leśnćy, deklaracya 

Pretendentów ich pluś offerty czyli postąpień, 

wreszcie koleyne podpisy plus licytantów , tak 

tych którzy od licytacyi odstępuią, iako 1 tego, 
który iako naywięcćy daiący przy licytacyi u- 

trzymał się, tudzież zamknięcie Protokólu pod- 
pisem Urzednika licytacyg odbywaiacego i przy- 

tomnego Wóyta Gminy lub iego Zastępcy. 5. 

Jeżeli licytacya w dniu iednym nie ukończy się 
prolongowaną bydź winna, przez protokólarne 

obwieszczenie o tćm preteadentów, na dzień dru- 

gi i następne. 6. Warunki powinny bydź na- 
stępuiące: a) Przed przystąpieniem do licytacyi 

winni Preteadenci kupna połowę wartości drze- 
wa, do którego kupna chęć maią, pro vadio w 

Depozycie kassy Urzędu leśnego za iego kwitem 

złożyć; która to summa odstępuiącym od licy- 

tacyi, przy skasowaniu kwitów zwróconą bydź 

ma, utrzymuiącemu się zaś przy kupnie przyiętą 

będzie w należytości Skarbowćy. b) Wyrabia- 
nie drzewa w cięciach zaczynać się będzie nie 

wcześnićy jak dnia l Października; uzapelnie- 

nie zaś wywózki zakupionego drzewa skończyć 

powinien pluslicytant do dnia I Kwietnia roku 

następnego; w miarę uskutecznioney rewizyi
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wyżćy w Art. 40 wymieniony, gdyby wy- 
robka drzewa kosztem Skarbu przedsię- 
wziętą była. i 4 

wyrobionego drzewa, drugą połowę należytości 
pluslicytant zapłacić iest obowiązany, zaś poło- 
wa przy licytacyi zaliczona, dopiero za drugą 
czyli resztuiącą połowę drzewa potrącać się be. 
dzie; przytćm Urząd leśny ma mieć na względzie 
także inne obowiązki, iako to: czyszczenie cięć 
it. p. przez kupuiących dopelnić się winne. c. 
W cięciach, gdzie młoda zarośl już się: zaięla, 
dla ićy ochrony, wywóz drzewa , ile bydź może, 
przy śniegu uskuteczniany bydź ma. d. W przy- 
padku nadzwyczaynym, iężeliby w terminie na- 
znaczonym, żadnym sposobem nie można było 
wywieźć drzewa z lasu, wszelako wywożone bydź 
powinno na mieysca przez Urząd leśny wska- 
zane, ażeby cięcia zupełnie byly oczyszczone; 
i wtakich razach starać się będzie pluslicytant 
przez Urząd leśny, wyiednać sobie w Kommissyi 
Rządowćy Przychodów i Skarbu prolongacyą 
wywózki. e. Rewizya wyrobionego drzewa ma 
bydź iak nayściśleysza, aby pluslicytant do o- 
platy proporcyonalnćy wynalezionego plusu, 
bądź to za celnićysze gatunki drzewa, bądź ża 
większą miąższość, w stosunku do posiąpionćy 
na licytacyi sammy, był pociągniętym. Po do- 
pełnieniu rewizyi wywóz 1651 dozwolony ; zaś 
Urząd leśny prześle bezawłócznie rewizyyny 
Rapport Kommissyi Woiewódzkićy. f. Każda
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Art. 61. Powinnością iest Nadleśniczego,, 

szczególnićy co do głównego przedmiotu, 

to iest drzewa, uważać, iaką massę drzewa 

  

sztuka młotem przez Nadleśniczego i Podleśne- 

go odcechowana, uważana będzie iako zaku- 

piona przez pluslicytanta,. za którą należytość 

Skarbu zarachowaną bydź: "ma. 'W przypadku 

iakiegokolwiek zataienia lub uwiezienia drzewa 

przed rewizyą, poddać się winien pluslicytant 

karom na defraudantów przepisanym. g) Proto- 

kół licytacyyny natychmiast po podpisaniu przez. 

pluslicytanta staie się dla niego obowiązuiącym, 

tak iak kontrakt, dla czego gdyby przed yspisa- 

niem Kontraktu odstąpił kupna, do złożonego 

vadium utraca prawo. В) Protokół licytacyyny 

i w skutku tego spisany kontrakt, nie obowięznio 

Rządu, dopóki przez Władzę właściwą potwier= 
dzonym nie będzie; potwierdzenie zaś to nayda- 

léy w 14 dni od nadeyścia Kontraktu następować 

powinno; i) Niedopuści się pluslicytant prze» 

kroczenia granic cięcia, w którym drzewo zaku- 

pił, pod karą zapłacenia dziesięciokrolnćy war: 

tości za kaźdą sztakę za obrębem cięcia spu* 

szczoną, podług taxy rachuiąc i nie wolno mu 

ścinać sztóki młotem Nadleśniczego nieocecho= 

wanćy, a to pod karą na Defraudantów przepi- 

saną; wczęm Żadne tłumaczenie przyjętem nie 

będzie. k) Wszelkie koszta respective przedaży 

iako to: stępel do kontraktu i porto pluslicytant 

na siebie przyymuie, « 1): Nasienniki wszystkie
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w zbliźonćy przynaymnićy próporcyi po- 
trzebować mogą okoliczni mieszkańcy, dla 

których służy prawo cząstkowego zakupy- 

ile ich Nadleśniczy zostawił , w całości zachowa- 

ne bydź powinny, pod karą również kOkrotnćy 

wartości ża każde «drzewo nasienne ścięte; dla 
tego wykaz tych nasienników w dwóch exempla- 

rzach podpisze Nadleśniczy i kupuiący; znich 
ieden w Urzędzie leśnym pozostanie, drugi wrę- 

czony będzie kupuiącemu, +) Drzewo opałowe 

układane będzie przez kupuiącego w sążnie po 
108. stóp: sześciennych. m) Wierzchodki dczew 
ściętych i gałęzie również z lasu wywiezione bydź 

maią, tak iżby cięcie zupelnie oczyszczone było:. 
Za takowe wierzchołki i gałęzie opłaci pluslicy= 

tant , lub z wolnćy ręki kupuiący osóbno, w sto- 

sunku do liczby sążni i fur podlug taxy leśnćy- 

n) Gdyby zaś: wierzchowizna. ta w dniach osta+ 

tnich Lutego wywieziona nie zostala ,. Urząd lee. 

śay wywiezienie to i sprzedaż na kośzt pluslicy= 

tanta 1 iego ryzyko bezzwłocznie uskuteczni. 7. 

Po ukończeniu licytacyi winien Urząd leśny na- 

tychmiast wygotować kontrakty tak, aby te nay- 

wcześnićy w celu approbaty do Komumissyi Wo» 

iewódzkićy doyść mogły; przyczem dołączy Rap- 

port z protokółami licytacyi, i wszelkiemi do- 

wodami poprzedzonych obwiesazczen,; oraz w 

Rapporcie tym domieścić należy opinią, iakby 

naykorzystniey podług okoliczności mieysco- 
wych, pozostające ieszcze. drzewo spieniężone
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wania podług taxy; tak więc wymiarko- 

waną ilość równie iak i to quantum drze- 

wa, które na potrzeby rządowe użyte bydź 

ma, oddzieliwszy od,massy drzewa osza- 

cowaniem cięcia rocznego ustanowionćy, 

reszta tylko na hurtową sprzedaź za kontra- 

ktami wystawioną bydź może. 

Art. 62. Nadleśniczowie obowiązani są 

często przekonywać się o stanie drzewa w 

każdćy Straży znayduiącego się, aby w wy- 

dawaniu assygnacyi do tego regulować się 

mogli, i aby tak kupuiący iako i Skarb w 

żadnym przypadku na zawód wystawione- 

  

bydź mogło. 8. Nieprzepomni Urząd leśny o 

zwykłych formalnościach kontraktów, tak iżby 

wiasnym i zrozumiałym sposobie wygotowane 

były, z wymienieniem imienia i nazwiska kupu= 

jącego, mieysca iego zamieszkania , zapisaniem 

daty, wyciśnieniem z obu stron pieczęci i wyraże- 

niem liczby podpisanych exemplarzy kontraktu, 

z których zawsze naymnićy trzy sporządzone bydź 

winny; po zatwierdzeniu przez Kommissye Wo- 

iewódzką , ieden exemplarz wręczonym będz)e 

kupującemu, drugi zaś i trzeci pozostaną w Ak- 

tach respective Kommissyi Woiewódzkićy i Urzęs 

du leśnego. 9. Za uchybienie formalności nie 

nieyszym Reskryptem przepisanych, Urząd leśny 

iest odpowiedzialny. (P. R.) 

34
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mi nie byli; ztego powoda starać się Nad- 
leśniczowie powinni, o iak naydokładnićy- 
sze oszacowanie drzewa w cięciach rocznych. 

Art. 63. Nadleśniczy na kaźdy szczegóło- 
wy wpływ, obowiązany iest opłacaiącemu 
wydać assygnacyą lub kwit drukowany, z 
księgi sznurowćy wycięty; o czóm nastę- 
pnie w właściwóćm mieyscu będzie mowa. 
Kupuiący z uzyskaną assygnacyą udać się 

  

Do Art. 68. Przepis ten co do drzewa obo- 
strzonym został Reskryptem Kommissyi Rządo: 
wćy Przychodów i Skarbu pod dniem 25 Listopa- 
da 1825 roku ad Nro 79,08%/5839 wydanym, w 
w którym polecono wydać naymocnieysze ostrze= 
Żenię, iżby żaden z Podleśnych bez poprzednie- 
go wycechowania drzewa przez Nadleśniczego, i 
otrzymania assygnacyi formalnćy z kwitaryusza 
wyciętćy z wyszczególnieniem , iż przypadaiąca 
należytość w gotowiźnie Urzędowi leśnemu opla- 
coną została, nikomu i pod żadnym pozorem 
drzewa wydawać i pieniędzy do siebie odbierać 
mie ważył się; zagrożono oraz, iź za naypier- 
wszćni przeciwko przepisom Urządzenia Mani- 
pulacyi i Rachunkowości leśnćy przestąpieniem, 
uchybiaiący Podleśny bez żadnego względu z 
funkcyi natychmiast oddalonym zostanie, miey- 
Scowy zaś Nadleśniczy, w któregoby Leśnictwie 
wypadek podobny zdarzył się, i gdyby okazało 
SIę, iż mlot swóy do cechowania drzewa Podle«
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powinien do Podleśnego, który za odebra- 

niem do siebie tey assygnacyi, wyda mu ku- 

piony towar. 

Art. 64. W ogólności stanowi się, że w 

dochodach leśnych, a nadewszystko przy 

sprzedaży drzewa, kredyta dopuszczanemi 

bydź nie mogą. Nadleśniczowie zostałą od- 

powiedzialnemi za punktualne wybieranie 

wszelkich dochodów leśnych. 

Art. 65. Co do oznaczenia pór roku, w 

których użytkowanie z różnych przedmio- 

tów leśnych dziać się może i powinno, na- 

stępuiące przepisuią się prawidła: 

1. Go do głównego przedmiotu, to iest: 

drzewa. 

a. W ogólności powinny bydź lasy ochra- 

niane od cięcia i wywózki przez pól roku, 

to iest: od 1 Kwietnia do l Października. 

b. Wyjątki są: 

aa. Kiedy znayduiące się w pośród drze- 

wa iglastego, drzewa liściowe, wytępione 

i wycięte bydź maią; 

  

Śnemu powierzył, oprócz ścisłey odpowiedzial. 

ności i wynagrodzenia szkód z tego powodu wy* 

niknąć mogących, również z funkcyi oddalonym 

będzie. (P. R.)
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bb. Gdyby drzewo na spław przeznaczo- 
ne dła braku robotników do I Kwietnia z 
pnia spuszczonćm bydź nie mogło; 

cc. Gdyby nadzwyczayne cięcie okazało 
się nagłćm i koniecznie potrzebnóm i było 
nakazane; 

dd. Kiedyby kora z drzewa odzieraną 
bydź miała; 

ee. Posusz, gałęzie i karpinę można w 
każdćy porze roku zbierać i kopać z tym 
warunkiem, aby dół po wykopanćy karpi- 
nie zrównanym i zasypanym został; 

ff Wycinanie drzewa w Lasach nisko- 
piennych w gruncie suchym, bądź górzy- 
stym położonych, przeciągnąć można do 
30 Kwietnia. 

2. Со do ubocznych przedmiotów: 
Za przepis ogólny ma służyć, iż polowa» 

nie od 1 Marca do | Września iest zakaza- 
nćm, a zatćm i wszelkie obławy nie mogą 
iak tylko w czasie do połowania dozwolo- 
nym, bydź przedsiębrane. Od prawidła 
tego nastepulace są wyiątki: 

a. Zwierzęta tudzież ptastwo drapieźne i 
szkodliwe, w każdóy porze roku łowione- 
mi i strzelanemi bydź mogą; 

b. Ptastwo wodne, błotne i polne na zi- 
mę odlatuiące, tam, gdzie kontrakty ną 
małe polowania Są zawartemi; nakoniec



“ 

= a= 

с. W ogólności wszelka zwierzyna, ie- 

żeli szczególne Kommissyi Rządowćy Przy- 

chodów i Skarbu wyydzie upoważnienie. 

Wszelkie inne przedmioty dochodów le- 

śnych w kaźdćy porze roku użytkowane 

bydź mogą. 

Art. 66. Co do czynienia wypłat, te tyl- 

ko na fundamencie etatu, albo na mocy 

szczególnych dyspozycyy Kommissyi Rzą- 

dowćy Przychodów i Skarbu i w terminach 

iakie poniżćy przy właściwym Rozdziale 

wskazane będą, uskuteczniane bydź mogą; 

na przypadek niedostarczającego funduszu 

w téy samćy chwili, kiedy wypłata nastą- 

pić powinna, można będzie w następnych 

latach z naypierwszych wpływów takowe 

należytości bez dalszego upoważnienia za- 

spokaiać, wykazawszy ie wprzódy na nale- 

żytości w Manuale właściwego roku, zktó- 

rego dług wyniknie, a to zaczynając od za- 

ległości z roku 1823 pochodzących. 

ROZDZIAŁ IL 

O usprawiedliwieniu się z czynności 

Kassowéy. 

Art. 67. Czynności kassowe wykonywać 
będą Nadleśniczowie za pomocą Ksiąg kas: 
sowych, które są następuiące:



— 276 — 

Art 71. Rok rachunkowy stanowi się 
od dnia I Stycznia do końca Grudnia, to 

iest: iż wszelkie w kalendarzowym roku 
nastąpione lub nastąpić powinne dochody, 

w rocznym Manuale zamieszczone bydź 
maią. 

Art. 72. Manipulacya kassowa, również 
pobór i wypłaty we wszystkich bez różnicy 

Leśnictwach , czy to są koronne lub naro- 

dowe, iednostaynie prowadzoną bydź ma. 

Art. 73. Co się zaś tycze innych szcze- 
gólnych zakładów w widokach handlowych 

utworzyć się mogących, iako to: magazy- 
nów drzewa, tartaków, węglarni, potażar- 

ni it. p.; takowe oddzielną prowadzić będą 
rachunkowość , oddzielne tóż i szczególne 
wydane sobie mieć będą w tćy mierze prze- 
pisy; dla tego ninieysze urządzenie do nich 

zastósowanćm bydź nie może. 
Art. 74, Ułomki w groszach nie maią miey- 

scai powinny bydź perceptowanemi za ca- 
łe grosze. 

B. Szczególne prawtdła. 

Art. 75. Szczególne prawidła do prowa: 
dzenia rachunku obięte zostaną w trzech 
następujących Rozdziałach: 

O Manuale Kassowym;
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O Wykazach, Assygnacyach i Kontrollach; 

O peryodycznych Rewizyachi Extraktach. 

ROZDZPDTAŁ TV. 

O MANUALE KASSOWYM. 

a. JV Ogólnośct. 

Art. 76. Manuał kassowy, iest to Główna 

Księga, na którćy opiera się cała Manipu- 

lacya; powinien przeto z naywiększą aku- 

  

Do Art. 76. 1. Manuał Urzędu leśnego obeymu: 

ie następuiące Rubryki: CO DO PRZYCHODU 

A. Remanent gotowizny, 1. Numera koleyny, 2. 

Wymienienie, 3. Przeniesiono z roku zeszłego. 

4. Uwagi B.,Decessa i Kary 1. Numer a) koleyny, 

b) dowodów, 2. Nazwisko i zamieszkanie opła- 

caiącego, 3. Przedmiot, za który opłata nasięe 

puie, 4. Ma płynąć, 5. Wpłynęło, 6. W ciągu 

roku nmorzono, 7. Z końcem roku zalega. C. 

Dopłata z innych Kass 1. Numer a) koleyny, b) 

dowodów, 2. Wymienienie, 3. Wpłynęło, 4. 

Z końcem roku zalega, 5. Uwagi. D. Zaległość 

z lat zeszłych. 1. Numer a) bieżący b) delaty, 

c) assygnacyi, d) dowodów. 2. Wymienienie 

a) debentów, b) rodzaiu zaległości i z którego 

roku pochodzi. 3. Wpłynęło, 4. Umorzono na 

mocy szczególnych dyspozycyi, 5) Z końcem 

35
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ratnością bydź prowadzonym. Każda czyn- 
ność kassewa mieścić się musi w Manuale. 
Wszelki, choćby naymnieyszy przychód, ró- 
wnie jak i wydatek w chwili nastąpienia 
onego, powinien zaraz po kolei iak nastę- 

  

roku pozostaie na długu, 6. Uwagi. Sprzedaż 
drzewa, Tylułów 7. 1. Numer a) bieżący, b) 
dowodów. 2. Assygnacyi a) Numer, b) Dzień 
miesiąca i rok. 3. Nazwisko Obrębu, 4. Ro- 
dzay i gatunek wyrobny drzewa, 5. Zaassygno- 
wano drzewa a) ilość sztuk, b) miara długości 
w stopach i średnicy zrównanćy w calach, ce) 
miąższość poiedyncza i razem w stopach sześcien- 
nych, d) sążnie w klocach po 75 stóp sześcien- 
nych, e) kopy, f) szczapowego i g) krąglakowe- 
go wsążniach po 108 stóp sześciennych, h) ga- 
łęziowego, i) korpowego i k) chrustowego, fury 
parokonne, 6. z cięcia roku, 7. cena poiedyncza 
stopy, kopy, sztuki, sążnia i fury, 8) Nazwisko 
i zamieszkanie kupuiącego, 9. Wpłynęło za 
drzewo kupne lub pniowe od drzewa bezpłatne- 
go, 10. z końcem roku pozostaie na długu, 11. 
wartość drzewa bezpłatnie wydanego, ł2. Uwa- 
gi. Tytuł 8 z Ugaiu Rubryka, 1. Numer a) bie- 
Żący, b) assygnacyi, c) konsygnacyi, d) dowo» 
dów. 2. Nazwisko i zamieszkanie gaiących się, 
3. wymienienie Straży, 4. przedmiot za który 
opłata następuie a) wymienienie, b) ilość. 5, Cena 
Poiedyncza, 6. wpłynęło, 7, z końcem roku ро-
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puie pod właściwy Tytuł wniyść do Manua- 

łu; wszelka w tóy mierze niedokładność, 

czy to w calkowitém opuszczeniu 1akićy- 

kolwiek pozycyi, czy wniezgodnem z wy- 

daną Assygnacyą lub kwitem zapisaniu po- 

  

_ zostaie na długu, 8. Uwagi. Użytki uboczne. 

Tytuł 9 z łowów 1. Numer, a) bieżący, b) as- 

sygnacyi, c. dowodów. 2. Nazwisko i zamiesz, 1- 

nie opłacaiącego, 3. 4. 5. 617 iak w Tytule 5. 

S$. Wartość zwierzyny bezpłatnie na potrzeby 

Rządu dostarczonćy. 9) Uwagi. Tytuł 10 z Ну- 

_ botowstwa. Rubryki takie same iak w Tytule 9 
wyłącznie Smey. Zytuł ll z barci. Rubryka, l. 
Numer a) bieżący, b) assygnacyi, c) konsygna- 

су!, d) dowodów, inne iak w Tytule 10; w Ty- 

żule 121 13 Rubryki takie same iak w Tytule IL. 
w Zytule 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. 
20. 26. 271 28 Rubryka, 1. Numer a) bieżący 

b) assygnacyi, c) dowodów ; reszta rubryk iak 

w poprzedzaiących. W Tytule 29 z Policyi leśney 

Rubryka, I. Numer a) bieżący, b) assygnacyi, 

c) Dziennika defraudacyynego, d) dowodów. 2. 

Nazwisko 1 zamieszkanie opłacaiącego, 3. wy» 

mienienie Straży, 4. przedmiotu za który opłata 

następuie, a) wymienienie, b) ilość, 5. cena 

poiedyncza, 6. wpłynęło, a) wartość obiektu 

zdefraudowanego, b) kara defraudacyyna, e) 

koszta z processu wynikłe nad uczyniony awans 

ze Skarbu przysądzone, d) łącznie, 7. z kor.
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pełniona, surowo będzie karaną. Wzór do 
Manuału przykładami obiaśniony, załącza 
się pod lit. H.; ten zaś obeymować będzie 
następujące Tytuły. 

  

cem roku pozostaie na dłagu. 8. Uwagi. W Zy- 
tule 80 dochody nadzwyczayne. Rubryki takie 
same iak w Tytule 14 i następnych. fiekapitula« 
cya przyhodu Rubryka 1. Ma wpłynąć, 2. wy» 
mienienie Tytułów przychodu, 3. wpłynęło, a) 
w Styczniu, b) w Lutym, c) w Marcu » dw 
Kwietniu, e) w Maiu, f) w Czerwcu, g) w Lipcu, 
h) w Sierpniu, i) we Wrześniu, k) w Paździer= 
niku, 1) w Listopadzie, ł) w Grudniu, т) Ва- 
zem. 4. Z końcem roku pozostaie na dlugu, 5) 
zatem względem sperandi było dochodu a) wigs 
céy, b) mniéy, 6) Uwagi. CO DO ROZCHODU 
A. Zwrót nadpłat z mylnego wyrachowania. Ru. 
bryka, ł) Numer a) bieżący, b) dowodu, 2. wy- 
mienienie, 3, wypłacono, 4) z końcem roku po- 
zostaie do wypłacenia. 5. Uwagi. B. Dopłatu do 
innych Mass. Rubryka 1. Numer, a) bieżący, 
b, dowodów, 2) Nazwisko odbieraiącego zapła- 
tę, 3. wymienienie Kassy, 4. wypłacono, 5) 
z końcem roku pozostaje do wypłacenia, 6. U- wagi. С. Wypłata zalegtości, Rubryka, 1. Nu- 
mer a) bieżący, b) wykazu zaległości, e) dowo- 
dów „: 2. nazwisko odbieraiącego wypłatę, 3. wy- 
mienienie zaległości, z którego roku pochodzi 
4. 5i 6 jak wyżćy. Tytuł 1. Na uprawę nad- 
zwyczayną Rubryka, 1. Numer a) bieżący, b) do-
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Co do Przychodu. 

Nayprzód przedwstępne Rozdziały, to iest: 

A. Na Reinenent z roku zeszłego przenie- 

siony; 

B. Na Decessa i Karv; 

C. Na Dopłatę z innych Kass; 

D. Na Zaległość poborową. 

  

wodów , 2. Nazwisko odbieraiącego wypłatę, 3. 
Wymienienie za iaki przedmiot, 4. wypłacono, 

5.Z końcem roku pozostaie do wypłacenia, 6. 

Uwagi. W Tytule 2. 8. 4.5.6. 7.8 i9 takież sa- 
me Rubryki. W Tytule 10 Odesłanie Superaty. 
Rubryka, 1. Numer a) bieżący, b) dowodów, 2. 

Nazwisko kassy, do którćy superata odsyła się, 

3. data oddania superaty na Pocztę, 4. data i 

numer kwitu kassy odbieraiącćy superatę, 5. 

ilość odesłanćy superaty, 6 Uwagi. Rekapitula- 
cya rozchodu, Rubryka , 1. Ma bydź wypłacono, 

2. wymienienie tytułów rozchodu, 3. na to 

wypłacono a) w Styczniu, b) w Lutym i t. d. 

jak w przychodzie, 4. z końcem roku pozostaie 

do zapłacenia, 5. zatćóm względem sperandi by- 

Jo rozchodu a; więcćey, b. mnićy, 6. Uwagi. 

2. Oprócz Manuału kassowego Urzędy leśne 

utrzymuią Dzienniki depozytowe pieniężne, stó- 

sownie do oddzielnego Urządzenia pod dniem 6 

Kwietnia 1825 roku ad Nro 13,036 wydanego, 

które późnićy w ninieyszym zbiorze umieszczone 

będzie. (Р. В.)
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Daléy na Nowy Etat obeymuiacy : 
ay tut Sprzedaź drzewa 

— — iglastego, 
— — dębowego, 
— — bukowego, 

— grabowego, 
4. === — wiazowego, 

— klonowegoi 

Rozdziat I. AE 
о. — — olszowegoi 

brzozowego, 
6. — — topoli, osiki 

ilipy, 

S
e
e
 

m — — leszczyny, 
wierzby i 
chrustu, 

. z Ugalu. 

Rozdział II.4 10. z Rybołówstwa, 

8 

9. zLowow, 
0 
1. 2 Barci. 

12. zPastwisk, paszy i trawy 
Ва 13. z Wypasu trzody, 

14. zKory i żywicy, 
15 . zMchu, grzybów i trzciny. 

16. z Węgli kamiennych, 
17. z Rudy Żelaznćy, 
18. z Wapna i gipsu, 
19. z Marmuru, 
20. z Bursztynu, 
21. z'Torfu. 

Rozdział IV.
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92. z Smolarniow, 
23. z Palenia węgli, 
24. z Popielarm, 

Rozdział V.( 25. z Terpentyny, 
26. 2 Dzierżawy tartaków, 
27. zBindug i lądowego, 
28. z Gruntów, łąk i nowin. 

29 z Policyi leśnćy, defrauda- 
. | CYNA (p; 

RAA z Nadzwyczaynych Docho- 
dów. 

Co do Rozchodu. 

Podobniez przedwstepne Rozdzialy: 
A. Na zwrot nadptat zmylnego wy- 

rachowania pochodzacych; 
B. Na dopłatę do innych Kass; 
C. Na zalegiosci wydatkowe. 

Dalćy na nowy Etat obeymuiacy: 
Tytuły 1. Nauprawę nadzwyczayną, 
Rozdział I.| 2. Na zachowanie drzewa, 

3. Na utrzymanie zwierzyny, 
Roudrat 1 4. Na wytępienie zwierząt 

drapieżnych. 
Rozdział III. 

IV. 

V. 5. Na Badowle. 
6. Na Pensye, 

т Na materyalia pismienne 
EA 3. Naakcydensa od dochodów, 

9. Na wydatki nadzwyczayne; 
po których mieści się ustęp na Superaty do 
Kassy Główaćy odsyłane.
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Prowadzenie każdego Tytułu Manuału ró- 
wnież iak i Manipulacya co do kaźdćy ka- 
tegoryi i sposób udowodniania, przepisa- 

nemi i obiaśnionemi będą w następujących 

szczególnych Artykułach. 
Art. 77. Każdy Tytuł Manuału winien 

bydź zkońcem każdego miesiąca zasummo- 

wanym, 1 wynikaiąca summa do Rekapitu- 

lacyi pod. właściwy miesiąc przeniesioną. 

Art. 78. Gdy się zdarzy, że w ciągu roku 
Officyalista utrzymujący Kassę zmienionym 

zostanie, w takim razie następca iego obo- 
wiązanym iest tenże sam Manuał dalćy az 

do końca roku kontynuować, iednak na 

Manuale dopełnionym bydź powinien ab- 

szlus każdego Tytułu reguluigcy siędo epo- 

ki poprednika i w tćy mierze dokładny pro- 

tokół tradycyyny sporządzonym bydź ma, 
który wykazywać będzie, ile poprzednik 
pobrał, ile miał wydatków, ile powinien 

był następcy oddać i wiele mu oddał? Pro- 

tokół takowy z końcem roku wraz z Manua- 

łem za dowód przesłać należy. 
Art. 79. Lubo w dochodach leśnych, iak 

lużź w Art. 64 powiedziano, kredyta w źa- 
den sposób cierpianemi bydź nie powinny, 

gdybyiednak przez szczególne iakowe zda- 
rzenie z iakiegokolwiek Tytułu należność
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na dłagu pozostała, takowa w Manuale do- 

piero w końcu roku, to iest: w miesiącu 

Grudniu, poszczególnie okazaną bydź win- 

na; dlatego, gdyby naprzykład kto w mie- 

siącu Październiku kupił za kontraktem 

drzewa za złp. 3000 z opłatą na trzy raty, 

to jest: w Październiku, Listopadzie 1 Sty- 

czniu, w takim razie w Październiku do 

Rubryki „wpłynęło * zapisze się zip. 1000 

zadnotacyą, iż reszta późnićy będzie oka- 

zaną, w Listopadzie znowu zapisze się do 

wpływu złp. 1,000 z odwołaniem się do 

pierwszćy pozycyi, oraz z nadmienieniem, 

iż reszta czyli ostatnia rata w roku przy- 

szłym w miesiącu Styczniu pobraną będzie. 

Przy zapisywaniu zaś w Styczniu resztulą- 

cćy kwoty złp. 1000 na dochód, odwołać 
się należy do dwóch opłat w roku zeszłym 

uiszczonych. (Celem zaś uniknienia prze- 

niesień tego rodzaiu dochodów na rok na- 

stępny, starać się należy, aby raty do opła- 

cenia kontraktem zastrzeżone, ile tylko mo- 

znosé dozwoli, z końcem Grudnia kaźdego 

roku uiszczanemi bydź mogły. 

Art. 80. Gdy teraźnieyszy Wzór do Ma- 

nuatu tak iestusymplifikowany i taka w nim 

zachowaną została iednostayność, Ze iedne 
1 też same rubryki, do któregokolwiek Ty- 

36
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tułu, przychodu albo wydatku, zaapliko- 
wazemi bydź mogą; przeto Kommissya 
Woiewódzka, dostarczając Urzędom leśnym 
exemplarze do Manuałów, w takowych, w 
miarę uznania, takie tylko Tytuły z ozna- 
czeniem właściwćy każdemu liczby w Art. 
76 wskazanćy,przygotować będzie w obowią- 
zku, iakie przy każdćm Leśnictwie exystu- 
ią, aby Tytuly niepotrzebne nie figurowały. 

Art. 81. Ponieważ w Art. 69 postanowio- 
no: iż zamiast sporządzenia rachunków ro- 
cznych, w mieysce tych, przesyłane bydź 
maig oryginalne Manuały; aby Nadleśniczy 
miał zawsze u siebie Ślad działania kasso* 
wego i był w możności tłómaczenia się na 

wyniknąć mogące przy śupperrewizyi Mo- 
nita, prowadzić powinien duplikat Manua- 
łu, do którego przy abszlusie miesięcznym 
i po podaniu extraktu miesięcznego, do- 
chody i wydatki z całego miesiąca z orygi- 
nalnego Manuału zgodnie zapisać należy. 
Nie wolno iest Nadleśniczemu na oddziel- 
nym papierze zapisywać dochody i wyda- 
iki, lecz takowe w myśl Art. 76 w chwili 
iak następuią, do oryginalnego Manuału iak 
naypunktualnićy zamieszczone bydź powin- 
ny; wszelkie bowiem przy rewizyach ztego 
powodu uczynione uchybienia, ściśle śle- 
dzonemi i karanemi będą.



— 287 — 

Art. 82. Chociażby pod którymkolwiek 
Tytułem żaden dochód okazanym nie był, 
przecież obowiązkiem iest rewiduiącego, 
przy peryodycznćy rewizyi, Tytuł takowy 
w Manuale zawidymować, z domieszcze- 
diem krótkiego obiaśnienia, dla iakich przy- 

czyn, na fundamencie mieyscowego przeko- 

nania, dochód tego Tytułu mieysca nie miał. 

PRZYCHÓD. 

b. Co do Remanentu % roku zeszlego. 

Art. 83. Powinnością iest Nadleśniczego 
odsyłać superaty co miesiąc do Kassy Wo- 

iewódzkiey 1 starać się, aby zkońcem Gru- 

dnia żaden Remanent gotowizny w Kassie 
Urzędu leśnego nie znaydował się; gdyby 

zaś z nieprzewidzianych przyczyn przy ro- 

cznym Billansie dochodów i wydatków, oka- 

zała się iakowa pozostałość, takowa zaraz 

do Manuału następnego roku w miesiącu 

ŃStyczniu przeniesioną bydź powinna,i nie 

potrzebuie innego dowodu iak odwołania 
się do Billansu przeszlocznego. 

c. Co do Decessów t Kar. 

Art. 84. Wszelkie czy to przez Kommis- 
syę Rządową Przychodów i Skarbu, lub
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przez Kommissyę Woiewódzką, czy wre- 
szcie przez Izbę Obrachunkową Królestwa 
Polskiego, bądź na Nadleśniczych, bądź na 
inne dotyczące się osoby zadecydowane de- 
cessa i kary korrekcyyne, pod tym Tytu- 
iem zaraz za otrzymaniem o takowych wia- 
domości w Urzędzie leśnym, do rubryki 
„ma wpłynąć,, zapisywane, a następnie per- 
ceptowane bydź maią, w kolei miesięcy iak 
po sobie następuią; pozycye zaś te udowo- 
dniać należy Reskrypiami dotyczącemi się 
lub wyciągiem monitów. 

Decessa zadecydowane, lecz z końcem го- 
ku nieściągnięte i przez władzę, która ie 
ustanowiła, nieumorzone, zapisane będą w 
miesiącu Grudniu do rubryki „zostaie na 
długu,, i przeniesione bydź powinny do De- 
laty zaległości roku następnego podług prze- 
pisów ponizćy w Art. 184 danych. 

d. O doptatach x tunych Kass. 

Art. 85. Gdyby dopłaty z innych kass 
nastąpiły, takowe zasiłki zapisywane będą 
w kolei miesięcy iak po sobie nastepuig , 
udowodniaé zag one należy świadectwami 
z całego roku tych kass od których przelew 
nastąpił.
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e. O zaleglościach poborowych. 

Art. 86. Wszelkie z lat poprzedzaiących 
pozostałe do pobrania zaległości, bez ró- 

Źnicy roku lub Tytułu z którego pochodzą, 
ale tak iak z kolei wpływ onych następo- 

wać będzie, lub te które na mocy szczegól- 

nych Kommissyi Rządowćy Przychodów 1 

Skarbu dyspozycyi umorzone zostaną , pod 

ustępem zaległości poborowych poszczegól- 
nie w rubrykach właściwych zapisywane 
bydź maią; odpisywaneiednak będą zarazem 

opłaty takowe i umorzenia przy kaźdćy po- 

zycyi w Delacie zaległości, o czćóm w wła- 
ściwćm mieyscu będzie mowa. 

Г. О dochodzie x przedaży drzewa. 

Art. 87. W mieysce dotychczasowćy Ta- 
xy, stanowi się nowa. Podług téy wszy- 

stkie gatunki drzewa dzielą się na dwie 

  

Do Art. 87 1 88. 1. Reskryptem ad Nro 10,130 

687 dnia 20 Lutego 1824 wydanym, Kommissya 

Rządowa Przychodów i Skarbu,obiaśnia: Z Dze- 

wa użytkowego za wyborowe towarne winny 

bydź uważane wszelkie gatunki drzewa zakupo- 

wanego na spław tak w kraiu iako i zagranicą, 

to iest: Maszty, Brussy, Belki, Wanczose, Wasil-
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klassy to iest: na drzewo użytkowe i na drze- 
wo opałowe. Z klassy drzewa użytkowego, 
drzewo towarne wyborowe, tudzież twarde 
rękodzielne, ani przez Urząd leśny, ani przez 
Kommissyę Woiewódzką, bez zezwolenia 
Kommissyi Rzadowéy Przychodów i Skar- 
bu sprzedawanćm bydź nie może; inne zaś 
gatunki drzewa, stósownie do danych przepi- 
„sów, sprzedawać należy. 

Art. 88. Drzewo użytkowe sprzedawa- 
nćm będzie na sztuki, obrachowaną bydź 

  

kii Klepka, tudzież wszelkie drzewo twarde do 

rękodzieł kraiowych lub zagranicznych, iako to: 

Bukowe, Dębowe, Grabowe, Jesionowe, Klono- 

we i Wiązowe, które wszystkie nie inaczćy iak 

za upoważnieniem Kommissyi Rządowćy przeda: 
_ wane bydź mogą. 

2. Reskryptem ad Nro 18,766 z dnia 2 Kwie» 
tnia 1824 roku Kommissya Rządowa Przychodów 

_i Skarbu postanowiła, iż drzewo użytkowe w 
malych ilościach na Dyszle, Rozwory, Dzwona, 
Piasty 1 t. p. bez odnoszenia się do wyższćy wła- 
dzy, Urzędy leśne za upowaznieniem Kommissyi 
Woiewódzkićy, sprzedawać mogą. 

3. Reskryptem z dnia 20 Kwietnia 1824 roku 
ad Nro 25,001/1,916 Kommissya Rządowa Przy- 
chodów i Skarbu oświadczyła, że gdzie sprzedaż 
drzewa budowlowego » lakotéZ browarki towar-
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jednak winna w Manualeiego miąższość czy- 
li Massa na stopy sześcienne, albowiem ce- 

na do stóp zaregulowaną została; są wsza- 

kże rodzaie drzewa użytkowego, które dla 

swćy drobności, na stopy kubiczne obra- 

  

nćy i opalowćy, korzystnićy nastąpić nie będzie 

mogla, mocen iest Urząd leśny, za wiedzą iednak 

Rommissyi Woiewódzkićy, sprzedawać Pretenden= 

tom drzewo wymienione w małych ilościach, stó» 

sownie do Art. 58 Urządzenia; większe zaś par 

tye takiego drzewa złp. 600 przenoszące, nieina- 

ezéy iak za potwierdzeniem Kommissyi Rząde- 

wćy sprzedawane bydź mogą. 

4. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

Reskryptem z dnia 23 Maia 1826 Nro 23,824 do- 

zwala sprzedawać drzewo opałowe w dłuższych 

szczapach iak 6 stóp. 
5. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

Reskryptem z dnia 20 Lipca 1827 Nro 37859 ob- 

jaśnia, że za drzewo towarne wyborowe uważać 

należy wszełkie drzewo większych wymiarów iak 

budulec wielki, z innych miar zdatne, i choćby 

nawet takie drzewo na użytek w kraiu było prze- 

znaczone, iako towarne sprzedane bydź winno; 

podobnież browarka towarna, brussy, kłody, bel- 

ki, i inne drzewo mnieyszych rozmiarów , ieżeli 

na wywóz za granicę iest przeznaczone; tudzież 

drzewo szczególnego rzadkiego kształtu, iako to 

krzywki, wręgi it. p. do budowy okrętów i in- 

nych statków wodnych kwalifikujące się.
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chować się nie dadzą, iako to: Żerdzie, Ty- 
czki do Chmielu, Obręcze i t. p.; takie więc 
Artykuły na kopyi sztuki, podług iednostay- 
nćy Taxy sprzedawane bydź maig, i dla te- 
go pod klassą drzewa użytkowego zamie- 
szczone są w Manuale rubryki na kopy i 
sztuki; w właściwóy zaś na to przysposo- 
bionćy rubryce zapisywany będzie dla wia- 
domości rodzay materyału to iest: czy to są 
żerdzie, tyczki, obręcze i 't. p. Drzewo opa- 
iowe pod źadnym pozorem w sztukach sprze- 
dawanćm bydź nie może, ale koniecznie na 
sążnie zrąbanćm bydź powinno. 

Szczapy i krąglaki układane i sprzedawa- 
ne będą na sążnie, gałęzie na fury, karpina 
zaś bądź na sążnie, bądź na fury. Oświad- 
czenia kupuiących, iź drzewo iako zdrowe 
w sztukach kupione na opał chcą użyć, a 
przeto iż takowe podług Taxy opałowćy 

  

6. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
Reskryptem z dnia 16 Czerwca 1830 roku Nro 
38,615/3,033 i dnia 16 Listopada 1830 roku Nro 
81,003/5,987 oświadcza, że gdzie do knpna drze- 
wa z cięcia rocznego liczna okaże się konkuren- 
cya, wszelkie drzewo do sprzedaży przeznaczo- 
ne, dzielone ma bydź na partye 60 sążni nie prze- 
noszące, i na publiczne licytacye wystawione ;
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życzyliby sobię opłacić, mieysca mićć nie 
może; wolno bowiem kupuijącemu użyć drze- 
wa podług upodobania, lecz iak skorotylko 
takowe iest zdrowćm, i cotylko w sztukach 
iest sprzedawanóm, jako użytkowe opłaco- 

nem bydź musi. 
Wszelkie wyłączenia od powyższego pra» 

widła, gdyby się iakowe koniecznie potrze- 

bnemi bydźokazały, iako to: ieżeliby drzewo 
z Leśpictw nad Rzekami spławnemi poło- 

żonych, do Magazynów Rządowych w klo- 

cach dostarczaném bydz miało, lub gdyby 

sprzedaż dla prywatnych na kloce nastąpić 

musiala, nie mogą lak tylko za szczególnćm 

upoważnieniem Kommissyi Rządowćy Przy- 

chodów i Skarbu bydź dozwolone. 

  

Włlościanom wszakże Dóbr rządowych częściowo 

naywięcćy ро sążni dwa drzewo sprzedawać mo= 

zna. 

7. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

dnia 19 Grudnia 1831 roku Nro 47,823/3,762 w . 

powołaniu się do poprzednich rozporządzeń, po- 

leciła Kommissyom Woiewódzkim, aby protokóły 

licytacyyne sprzedaży drzewa, w dniach l4stu po 

odbyciu licytacyi Kommissyi Rzadowey przed- 

stawiały. (Р. В.) 

37
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Art. 89. Na drzewo bezpłatne, którego 
wydatek albo Etatem, albo szczególną dyspo- 
zycyą Kommissyi Rządowóy Przychodów 
1 Skarbu upoważnionym bydź musi, zalą- 
czane bydź powinny świadectwa stron od- 
bieraiących z wyszczególnieniem Assygna- 
cyi, za któremi wydatek nastąpił, a to po- 
dług załączonego pod I. wzoru. Wartość zaś 
drzewa takowego w właściwćy rubryce Ma- 
nuału zapisać należy, a to dla tego, aby Rząd 
wiedział, ile go kosztuie drzewo bezpłatne; 
obok tóyże samćy pozycyi opłatę pniowego 

„perceptować należy. Pniowe opłacać wi- 
nien każdy wyłącznie na rzecz Skarbu, kto- 
kólwiek pobiera Deputat w drzewie, od 
wszelkich zaś wydatków drzewa bezpłatnie 
assygnowanych, od deputatów wydawanych 
Szkołom i Officyalistom leśnym, tudzieź Kla- 

  

Do Art. 89. Pokwitowanie tabellaryczne z ode- 
Бгаперо drzewa deputatowegoi innego w Urzędzie 
leśnym bezpłatnie wydanego, obeymuie nastę- 
puiące rubryki: 1. Numer bieżący 2. Wymienie- 
nie Nazwiska pobieraiącego , lego zamie 
przedmiotu wydatku i rodzaiu drzewa 3, stóp sze- 
ściennych 4. kóp 5. sążni 6, fur 7. Podpis od- 
bierojącego lub zacytowania oddzielnego kwitu. 

szkania,
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sztorom ubogim, pniowe pobierane nie bę- 
dzie. 

Ponieważ pniowe pod iednym i tymże sa- 
mym Tytułem sprzedaży drzewa mieścić się 

będzie, zatćm na dlugu nigdy zostawać nie 
może, bo drzewo dopóty wydanćm bydź 
niema, dopóki pniowe opłaconćm nie zosta- 

nie. 
Art. 90. Kto w ciągu roku nie odbierze 

należącego mu się Deputatu w drzewie, na 

przyszły rok iuż do takowćy zaległości utra- 

ca prawo. 
Art. 91. Teraźnieysza Taxa płodów le- 

śnych obeymuie wartość drzewa łącznie z 

akcydensem 10 od sta; połączenieiednak to 

  

Do Art. 90. Kommissya Rządowa Przychodów 

ji Skarbu rozporządzeniem z dnia 25 Sierpnia 

1526 r. 1. Stanowi, iżkto przez rok liczący się 

od 1 Października do 1 Października nie odbie- 

rze drzewa sobie zaassygnowanego, utraca nadal 

prawo do niego i takowe nie będzie mogło bydź 

mu wydaném inaczéy iak tylko za zezwoleniem 

Kommissyi Rządowćy Przychodów i Skarbu. 2. 

Reskrypt byléy Dyrekcyi Jeneralney Lasów Rzą- 

dowych z dnia 26 Lutego 1S18 stanowiący, aby 

Urzędy leśne pilnowały, iżby drzewo bezpłatnie 

wydawane na właściwy cel użyte zostało, pona- 

wia i zaleca ścisle onego wykonywanie (P. R.)



nie inny ma cel,iak ułatwienie samćy sprze- 
daży i rachuby tak dla Urzędów leśnych ia- 
ko i kupuiących mozolnćy; z ogólnćy opła- 
ty akcydens podlug przepisów wypłąconym 
bydź ma. Akcydens tak od drzewa bez- 
płatnie Assygnowanego , iakotćż Deputato- 
wego w ogóle, ani tćż od pniowego, pobie- 
ranym nie będzie. 

Art. 92. Kupuiący nie może wprzod ści- 
паб drzewa, dopóki toż drzewo przez Nad- 

  

Do Art. 92. 1. Reskryptem z dnia 26 Wrze- 
śnia 1823 roku ad Nro 39,532/2,904 poleciła Kom- 
missya Rządowa Przychodów i Skarbu, aby wszel- 
ka sprzedaź i wydatek bezpłatny drzewa, na mia- 
rę nową Polską czynione były. Przy Reskrypcie 
zaś z dnia 9 Grudnia 1825 r. ad Nro 58,645 1319 
przestane zostaly do tego celu Urzedom leśnym 
miary do wymiaru długości i grubości drzewa 
służące, cechą rządową opatrzone. 

2. Reskryptem z dnia 22 Stycznia 1825 roku 
ad Nro 2,576/174 Kommissya Rządowa Przycho- 
dów i Skarbu postanowiła, że kupuiący drzewo 
w razie zagubienia Assygnacyi przed wywiezie- 
niem go z lasu, stósownie do Art. 99. Urządze- 
nia Manipulacyi i Rachunkowości lesnéy, dupli- 
kat Assygnacyi za opłatą gr. 15 na rzecz Kassy 
leśnćy, uzyskać może. 

3. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
Reskryptem z dnia 16 Maia 1827 roku ad Nro
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leśniczego młotem właściwym odznaczone 
nie zostanie, i dopóki uzyskanćy od niego 
Assygnacyi nie wręczy Podleśnemu; nastę- 
pnie nie może wprzód zabierać tegoż drze- 

wa, póki Podleśny kontrollowym młotem 

takowego nie ocechuie, 
Podleśnych iest obowiązkiem trzymać się 

ściśle liczby, miary i gatunku w Assygnacyi 

wyrażonych, i pilnować aby wierzchołki o 
tyle odciuanemi były, ile zakupione drzewo 

długości trzymać powinno. 

Art. 93. Kommissyi Woiewódzkićy bę- 

dzie obowiązkiem, tak iak w Art. 57 powie- 

dziano, przed zaczęciem roku zadysponować, 

czyli albo cały ręb roczny, albo pewne ie- 

  

21,732/21,785 i drugim z dnia 13 Lipca 1827 ro- 

ku Nro 35,333/3,123 obiasnia, że gdy przy sza 
cowaniu cięć corocznych Nadleśniczowie drzewo 
młotem swym cechować powinni, 'nie maią po- 

trzeby cechowania go powtórnie przy wydawa- 

niu, gdyż to Podleśni właściwych Straż młotem 

Kontrollowym dopełnić są obowiązani. Cecho- 

wanie zaś poprzednicze przez Nadleśniczego ma 

się odbywać tak na pniu iako i na drzewie od- 

ciętym, tak aby przerąbanie czyli ścięcie drzewa 

w środku pomiędzy dwoma cechami nastąpiło, i 

Żeby takowe cechy iedna na pniu, druga na od- 

ciętćóm drzewie, były nie uszkodzone
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go części, bądź przez licytacyą, bądź z wol- 
nćy ręki za kontraktami, sprzedawane bydź 
maiąj w takim razie sprzedaź publicznie 
przez Dziennik Woiewódzki, a w waźniey- 

  

4. Rozporządzeniem z dnia 19 Września i 2 Li- 
stopada 1832 r. ad Nro 71,290/15,170 ; 87,376 
18,829 Kommissya Rządowa Przychodów i Skar- 
bu postanowiła, że rozpoznawanie wypadków za- 
tracenia assygnacyi na drzewo poruczyć należy 
Urzędnikom obiazdy odbywaiącym , którzy nie- 
spuszczaiąc z pamięci pezepisu Art. 190 Urządzenia 
Manipulacyii rachunkowości leśnćy,podług które- 
80 assypnacye nie powinny bydź wydawane na wię- 
kszą ilość, iak na taką, którąby kontrybuenci w 
iędnym a naywięcćy w dwóch dniach z lasu wy» 
wieśdź zdołali, winni przekonywać się grunto- 
wnie, czyli realnie kuntrybuent zagubił assygna- 
cyą przed upływem terminu tym przepisem ozna= 
czonego; czyli drzewa nie pobrał sam, lub kto 
зипу za zgubioną assygnacyą; 1 sprawdzenia ta- 
kowe szczegółowo rozbierać i decydować wiona 
Kommissya Woiewódzka; przyczóm gdy się prze. 
kona o słuszności proszącego kontrybuenta, mo 
oną iest, szczegółową decyzyą zezwolić na wy- 
danie mu zakupionego a niewybranego materya- 
łu, za duplikatem assygnacyi i za pobraniem od 
nićy gr. 15 opłaty maiącćy bydź perceptowaną 
żaraz po assygnacyi pod Tytuł sprzedaży drzee 
wa, nie bierąc od nićy akcydensu. (Р. В.)
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szych przypadkach i przez Gazety ogłoszo- 
ną zostanie, agitować zaś takową będą bądź 
Nadleśniczowie sami, bądź inni Urzędnicy, 
którychby Kommissya Woiewódzka w tym 
celu na mieysce zesłać uznała bydź potrzebe. 

Kontrakty kupna nie mogą bydź dla Skar- 
bu obowiązuiącemi, dopóki przez Kommis: 
syę Woiewódzką zatwierdzonemi nie zosta- 

na; praetium fisci do Licytacyi lub sprze- 
daży z wolnćy ręki, iest Taxa leśna, odktó- 

réy licytacya in plus zaczynać się powin- 
na; mogą iednak zachodzić przypadki, gdzie 
dla widocznych w spieniężeniu znacznćy 
massy drzewa korzyści, wypadnie sprzedaź 
ogólną niżćy Taxy spuścić, w takowćm prze- 
to zdarzeniu łlommissya Woiewódzkao upo- 

waznienie Kommissyi Rządowćy Przycho- 
dów i Skarbu postarać się powinna. Gdy- 
by iednak takowe hurtowe sprzedaże nie 
mogły przyjść do skutku, natenczas Nadłe- 
śniczy upoważnionym iest do sprzedaży czą- 
stkowćy podług Taxy. 

Art. 94. Żadna partya drzewa zalicyto- 

wana lub zakontraktowana, nie może bydź 

póty na spław puszczoną, dopóki przez Urzę- 
dnika umyślnie przez Kommissye Woie- 
wódzką w tym zamiarze delegowanego, na 
Bindugach przed puszczaniem onego, z rewi-
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dowaną nie będzie; czynności zaś takowćy 
protokół spisanym i wynikaiące z rewizyi 
plus wywiezionego drzewa, dodatkowo pod- 
ług ceny kontraktowéy opłaconem bydź 
musi. | 

Art. 95. Na usprawiedliwienie Tytułu 
sprzedaży drzewa dołączane bydź powinny 
następuiące dowody. 

a. 

b. 

Taxa leśna albo Reskrypt dawnieyszą 
przedłużaiący; 
Xięga sznurowa wyciętych Assygna- 

су, o którćy poniżćy będzie mowa; 
Kontrolle Podleśnych wraz z zebrane- 

mi Assygnacyami, o których także ni- 
żey będzie mowa; 

„. Publikacye,Protokóły licytacyjne,Kon- 

trakty, Approbacye i Protokóły rewi- 
zyjne na sprzedaż hurtową iak w Art. 
95 1 94 powiedziano; 

. Dyspozycye i Kwity odbieraiących 
drzewo bezpłatnie stósownie do Arty- 
kułu 89. 

g. Co do Dochodu < Ugatu. 

Art. 96. Do Ugaiu maią prawo tylko Wło- 
ścianie Dóbr Bzadowych, tudziez Mieszcza-
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nie Rolnicy w Miasteczkach Rządowych osie- 

dli, którzy podiug Art. 98 do Konsygnacyi 

Ugaiu zamieszczeni będą, i Assygnacyą Ugay- 

ną uzyskają; ktokolwiek nie umieszczony w 

Konsygnacyi poważy się drzewo leżałe lub 

posusz zbierać, ulegnie karze przepisanćy za 

zbieranie posuszu bez pozwolenia. Może 

bydź także dozwolonym Ugay Włościanom 

Dóbr prywatnych, tudzież Mieszczanom 

Miast Rządowych, które własnego nie ma- 

ią Lasu. Dozwolenie to iedynie za upowa- 

Żnieniem Kommissyi Rządowćy Przychodów 

i Skarbu i w takim tylko razie, kiedy się 

w lasach zbywaiąca od potrzeby Włościan 

Dóbr Rządowych ilość drobnćy leżaniny 

znayduie, mieysce mićć może; lecz zawsze 

za podwóyną opłatą tóy 'Taxy iaka Włościa- 

nom Dóbr Rządowych służy; wszyscy zaś 

inni,iako to: Dzierzawcy folwarków, Dzie- 

dzice wieczyści, posiadacze Dóbr, Staroza- 

konni nierolnicy i t. p. wyłączeni są od 

dobrodzieystwa Ugaiu i ci na opał drzewo 

podiug Taxy leśnćy kupować muszą. 

Opłata za Ugay w Taxie leśnćy postano- 

wiona szczególnićy dla Włościan Poacowyć h 

w ubogim znayduiacych się stanie, może 

bydź w ciągu roku z mnieyszaną lub па го- 

bociznę zamienioną, lecz nie inaczćy, iak 

38
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za potwierdzeniem Kommissyi Rządowćy 
Przychodów i Skarbu. 

Art. 97. Czasgaienia się trwa w ciągu roku 
tylko przez sześć miesięcy, to iest: od l Sty- 

cznia do końca Marca i od 1 Października 

do końca Grudnia; w kaźdym tygodniu zaś 
oznaczaia się tylko dwa dni Ugayne to iest: 

Wtorek i Piątek, a w tych nie można iak 

tylko po iednćy furzedrobney leżaniny wy- 

  

Do Art. 97199. 1. Reskryptem ad Nro 23,471 
1,783 pod dniem 23 Kwietnia 1524 r. Kommissya 

Rządowa Przychodów i Skarbu obiaśniła , iż po- 

nieważ każdy gaiący winien iest kwit ugayny ża 
opłatą całoroczną z góry uzyskać, nie przeszka- 

dza to bynaymnićy przyieciu Roku Kalendarzo- 

wego, (o którym w Art. 8 iest mowa) ieżeli ten 

co opłaci Ugay w roku bieżącym, gaić się będzie 

w Miesiącach Stycznin, Lutym i Marcu roku na- 

stępnego. 

2. Reskryptem ad Nro 29,108/2,245 pod d. 15 

Czerwca 1524 roku wydanym, polecono formo- 

wać Konsygnacye Ugayne w roku 1824. 

od l Paździerujika do końca Grudnia 1S24r. a 

nadal 

od 1 Stycznia do końca Marca i od 1] Paździer- 

nika dokońca Grudnia każdego roku. 

(P. B.)
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wieść; prócz tych zaś dni, Ugay niema miey- 

sca; iadący na Ugay nie mogą brać z sobą 

siekiery tam gdzie podostatkiem znayduie się 

drobnćy leżaviny icienkich gałęzi; tam -zaś 

gdzie tego nie będzie, lecz tylko zepsute po- 

wały i grube gałęzie, oraz wierzchołki, mo- 

бра dozwolić brania do lasu siekiery, ićdy- 

nie tylko do przerąbania leżałego drzewa i 

grubych gałęzi, aby na wózzabranemi bydź 

mogły. Pod żadnym względem na Ugay 

drzewo z pnia bądź ciensze, bądź grubsze, 

Scinaném bydz nie może, a dostrzeżony w 

tém, iako Defraudant karanym bydź powi- 

nien, wyjąwszy szczególne przypadki, w któ- 

rych oddzielne Kommiśsyi Rządowćy Przy- 

chodów i Skarbu zaydzie upoważnienie. 

Art. 98. Naydaléy na dzień 1 Styczniaka-' 

źdego roku, powinnością iest Nadleśniczego, 

za pomocą dotyczących się Woytów Gmin, 

sporządzić na rok następny konsygnacyą ga- 

iących się podług załączonego wzoru K. w 

którćy tych tylko Włościan i Mieszczan rol- 

  

Do Art. 98. 1. Konsygnacya gaiących się w 

Łeśnietwie zawiera następuiące Rubryki: 1. Nu- 

mer bieżący 2. Wymienienie gaiących się3. Na- 

zwisko Straży. 4. Oznaczenie Ugalu (iedno lub 

dwu sprzężayny.) 5. Należytość. 6. Na to wply-
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ników zamieścić należy, którzy po uczynio- 
nćm im oświadczeniu, dobrowolnie Ugay za 
opłatą brać zadeklaruią się i takową przed- 
stawić Kommissyi Woiewódzkićy do za- 
twierdzenia; poczćóm Konsygnacya ta zaza- 
sadę do poboru służyć będzie i w nićy opła- 
ty przy każdćy pozycyi odpisywane bydź 
inaią. Urząd leśny nie umieszczonym w ta- 
kićy Konsygnacyi Osobom,choćby się na- 
wet podług Art. 96. kwalifikowały, Ugaiu 
dozwolić nie może, iak tylko za szczególnóm 

  

nęło a) pod Numerem Manualu b) data wpływów 
c) ilość 7. Z końcem roku pozostale na dlugu. 

2. Ad Nro 15,491/1,140 pod dniem 16 Marca 
1824roku Kommissya Rzadowa Przychod6éwi Skar- 

bu przesłała odezwę Ministra Sekretarza Stanu 
z dnia 24 Czerwca 1823 r. obiawiaiącą Wolę Nay- 
iaśnieyszego Pana pobór opłaty za Ugay od Wło- 
ścian Wsiów Rządowych w Woiewództwie Płoe- 
kićm potwierdzaiącą, i poleciła exekwowanie ta- 
kowćy opłaty od tych, którzy dobrowolnie nanią 
przystaną z zostawieniem do woli każdego uży» 
tkowanie z tego przedmiotu, a razem zadyspo- 
nowala, aby ci Włościanie, którzy kwitów na Ugay 
zakupić nie zechcą, nayScisléy pilnowanemi, a za 
odkryciem, iż poważaią się drzewo sposobem uga- 
lu wywozić iako defraudanci fantowanemi i kas 
ranemi byli. 1 (PB. Rs)
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upoważnieniem Kommissyi Woiewódzkićy. 

Kousygnacye Ugaiu i opłata w nich zastó- 

sowaną bydź ma do Roku Kalendarzowego. 

Art. 99. Każdy gaiący się wydaną inićć 

sobie będzie drukowaną z Xięgi sznurowćy 

na uboczne dochody wyciętą Assygnacyą, 

która podług Art. 97. na sześć miesięcy w 

ciągu roku trwać ma, i za każdćm na Ugay 

przybyciem Podleśnemu okazaną, przy koń- 

cu zaś miesiąca Grudnia przez tegoż ode- 

braną będzie. Ktoby zgubił w ciągu roku 

Assygnacyą, może uzyskać Duplikat onćy, 

lecz za opłatą groszy piętnastu, która wniy- 

dzie do percepty pod Tytutem ,,z Ugaiu,, 1 

tam zanotowaną będzie pozycya, pod któ- 

rą za oryginalną Assygnacyą pićrwsza nale- 

Żytość zaperceptowaną została. Kto zaś dla 

jakiéykolwiek przyczyny z końcem Grudnia 

nie odda właściwemu Podleśnemu swoićy 

ugaynćy Assygnacyi, zapłaci kary złoty ie- 

den, która wnidzie pod "Tytuł „,z Policy! 

leśnćy i defraudacyi,, do percepty. W tym 

celu Assygnacye Ugayne wraz z Kontrolla- 

mi Podleśnych, o których niżćy w Art. 198. 

będzie mowa, przy Manuale зако dowód do 

Izby Obrachunkowćy przeselane będą. 

Art. 100. Ktoby na Ugay poszedł z sie- 

kierą tam, gdzie ićy podług Art. 97. potrze-
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bować nie powinien, zapłaci kary złotych 

dwa, która Strażnikowi lub Strzelcowi przez 
Nadleśniczego w całkowitości wypłaconą bę- 
dzie. 

Art. 101. Nie wolno iest właścicielom 

Assygnacyi na Ugay, dozwalać takowych in- 
nym Osobom pod karą złotych trzech za ka- 

Żdy raz, i nie wolno także drzewa z Ugaiu 

komu innemu odprzedawać, a nawet daro- 
wać, a to pod karą zabrania, i uznaniem po- 

stąpienia takowego za defraudacyą. 
Art. 102. Opłata należytości z Ugaiu za- 

pisywaną będzie do Manuału tak iak nastę- 
puie z kolei miesiącami i po szczególe, przy 

wydawaniu zaś Assygnacyi ać zaraZ 
Ściąganą bydź musi. 

h. Co do Dochodu z Łowów. 

Art 103. Pod tym Tytułem ma mieysce 
wszelki dochód z polowania wynikaiący, 

    

Do Art. 103. 1. Kommissya Rządowa Przycho- 
dówi Skarbu Reskryptem z dnia 5 Stycznia 1827



> 
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bądź z wydzierżawienia, bądź sprźedaży ubi- 

tóy zwierzyny lub skór, rogów i t. p. kaźdy 

  

roku Nro 69,995/5,438 rozwięzuiąc przedstawio* 

ne wątpliwości względem dochodu ze skór zwie- 

rząt drapieżnych Art. 103 urządzenia manipula- 

cyi i rachunkowości leśnćy zastrzeżonego; tu- 

dzież względem przyznawania nagród od wytę- 

pienia tychże wyznaczonych; oświadczyła: : 

1. Skóry wszelkich zwierząt drapieżnych ssą. 

cych iako to: Niedzwiedzi, Wilków, Lisów, Bor- 

suków, Rysiów, Zbików, Tchorzów, Kun, Kasie 

i Wyder, ubitych przez kogobądź podczas obław 

w lasach Rządowych dopełnionych, powinny bydź 

własnością Skarbu i spieniężane bydź maią przez 

zarządzenie licytacyi in plusnarzeczKassy wia- 

ściwego Urzędu leśnego. 

2. Skóry zaś z takichże samych zwierząt dra- 

pieżnych ssących ubitych przez iakichkolwiek my- 

śliwych, lub Strzelców, nie na zarządzoney obła- 

wie, ale czy to przypadkowo, lub różnemi spo- 

sobami przez nich wykonanemi, powinny i maią 

należeć do właściwych osób, trudy i koszta w tych 

zdarzeniach podeymuiących, bez wymagania od 

nich za to iakićykolwiek daniny; nakoniec: 

3. Praemia czyli nagrody od ubitych zwierząt 

drapieżnych przez rząd postanowione, są osobi- 

stemi: a zatóm nałeżeć powinny dó właściwego 

myśliwego, lub strzelca ubijaiącego zwierza dra- 

pieżnego:| czy to na zarządzónych w lasach Rzą- 

dowych ebławach, lub przypadkowo; nie zaś do
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zaś dochód, iak z kolei następuie, do Manua- 
łu zapisanym będzie. 

  

sprawuiącego Urząd leśny, który (nie wchodząc 
czy w tym razie ponosi iakowe koszta) iest iuż 

raz iako Urzędnik leśny, pobieranym podług Art. 

165 Urządzenia rachunkowości leśnćy, z Tytułu 
łowów akcydensem, wynagrodzony. W skutku 

czego Kommissya Woiewódzka wyda Urzędom lee 

Snym stósowne rozporządzenia. 

2. Kommissya Rządowa Pzychodów i Skarbu 

Reskryptem z dnia 22 Marca 1828 roku Nro 69,121 

6,166 postanowiła, że w kontraktach o dzierżawę 
malego polowania zamieszczać należy zakaz uży- 

wania chartów i karę za przekroczenie tego, z or- 
dynacyi leśney pruskićy wypływaiącą, to iest, Że 

poluiącym z chartami w polach rządowych psy 

będą strzelane i właściciel psa zapłaci kary złp. 6 

tytułem prochowego dla Officyalisty leśnego. 
3. Reskryptem z dnia 1l Czerwca 1828 roku 

Nro 4,484/325 Kommissya Rządowa Przychodów 
i Skarbu odnosząc się do wyżey wypisanego Re- 

skryptu, z dnia 5 Stycznia 1827 roku, zezwoliła, 
ażeby dla osób obowiązanych w Urzędzie leśnym 
składać skóry z ubitych zwierząt drapieżnych, w 
czasie obław zarządzonych, przeznaczoną była na 

wynagrodzenie Tytułem strzałowego,iedna czwar- 

ta część z przedaży przez licytacyą każdćy tako- 

wey skóry, którą to część Urzędy leśne każdemu 
zapewnić, po odbytćy licytacyi na skóry wypła- 

cić, kwitem opłatę przy Protokóle licytacyjnym



— 309 — 

Art. 104. Dochód z wydzierżawienia ma- 

łego polowania, które do roku Kalendarzo- 

wego zastósować należy, udowodnionem 

bydź ma approbowanym Kontraktem; zaś 

z sprzedaży zwierzyny i t. p. Konsygnacyą 

  

udowodnić, a 3/4 części dochodu z sprzedaży 

skór pod tytulem „,z Łowów,, stósownie do Ar- 

tykułu 103 urzadzenia manipulacyi i rachunko- 

wości leśnćy zapercęptować maią. Przez co ozna- 

czenie na ten przedmiot oddzielaego funduszu 

potrzebnem nie będzie; adochód ze skór po po- 

trąceniu z wartości iednćy czwartey części na 

strzałowe, usprawiedliwionym zostanie. O czćm 

Kommissya Woiewódzka Urżędy leśne dlazupeł. 

nego zastósowania się zawiadomić ma. 

4. Kommissya Rządowa Przychodów I Skarbu 

Reskryplem z dnia 27 Sierpnia 1S28 r. Nro 56,915 

4,400 postanowiła, że male polowanie w leśni 

ctwach z wyłączeniem także i ogarów wydzier- 

Żawiane bydź ma. 

Do Art. 104. 1. Rozporządzeniem z dnia 27 

Lutego 1520 roku Nro 25,137/3,109 Kommissya 

Rządowa Przychodów i Skarbu postanowiła, że 

wydzierżawienie malego polowania drogą licyta- 

cyi odbywać się ma. Obacz przypisek do Art. 

143. Inst. dla Korp. lesnego. 

2. Zańim dochód z małego polowania po po- 

lach Dóbr Rządowych stale urządzonym i do an- 

szlagów respective Kkonomiów włączonym zo» 

39
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przez wszystkich Podleśnych podpisaną, z 
poświadczeniem, iż więcćy z tego źródła do- 
chodu nie było. . 

_. Art. 105. Wartość za zwierzynę na po- 
trzeby Rządowe „dostarczaną żamieszczana 
bydź ma w Manuale w oddzielnóy va ten 
cel przygotowanćy rubryce. 

  

stanie, Kommissya Rządowa Przychodów i Skar- 
bu Reskryptem z dnia 14 Maia 1827 roku Nro 
67,288/5,219 poleciła wydanie Urzędom leśnym 

rozporządzenia, aby przed ogłoszeniem licytacyi 

na wydzierżawienie małego polowania, wzywa: 

ty wprzód mieyscowych Naddzierżawców o de- 
klarowanie się, czyli male polowania na polach 

Ekonomiów przez nich dzierżawionych, za sum- 

mę Etatem oznaczoną, trzymaćsobie życząi wten= 

czas tylko licytacye dopełniały, skoro Naddzier- 
żawcy polowania dzierżawić i przypadaiącey na- 
leżytości oplacać zrzeką się. 

„a. Reskryptem,zaś z dnia 30 Kwietnia 1828 r. 
Nro 25,382/2,047 upoważniła Kommissya Rządo= 
wa Kommissye Woiewódzkie do zawierania z Dzier- 
żawcami Dóbr Rządowych kontraktów o mate 
polowania na polach i zaroślach Dóbr Rządowych, 
za oplatę ustanowioną , aż do czasu expiracyl 
głównego kontraktu o dzierżawę Dóbr zawarte 

SO: (PRE) 
Do Art. 105. Reskryptem z dnia 17 Czerwca 

1525 r. Nro 38,247/2,900 dla utrzymania ścislćy



— BE 

Art. 106. Przy peryodycznych Obiazdach 
Urzędników zwierzchni dozór "maiących , 
okazywane bydź powinny szpony ptaków 

drapieżnych w takićy ilości, w iakićy Dzier- 

Żawca małego polowania dostarczyć zobo- 

wiązal się; Urzędnicy zaś ci rozkażą szpony 

takowe w przytomności swoićy spalić i wy- 

dadzą w tćy mierze świadectwo stósowne, 
które za dowód do Manuału dołączonćm 

będzie; w przeciwnym bowiem razie, bez 
dalszego tlómaczenia, za każdą niedostarczo- 
ną parę szponów, po złotemu iednemu Dzier= 
Żawca opłacić zmuszonym zostanie. 

  

kontrolli dostawianćy na potrzeby Rządu zwie- 

rzyny Kommissya Rządowa postanowiła, aby ka- 

Żdy Urząd leśny przesyłając zwierzynę i ptastwo 

do Warszawy pod adresem wyznaczonego do te- 

go Urzędnika, w expedycyiswey wyraźnie zamie- 

szczał ilość i rodzay zwierzyny lub plastwa z 

wymienieniem po szczególe wartości pieniężnćy 

Taxą leśną ustanowionćy, niemnićy deklarował 

za który rok dostawiona zwierzyna rachować się 

Ma, a to w zupełnćy zgodności z Manuałem Urzę= 

du leśnego i kwilem na dostarczoną zwierzynę 

otrzymanym. Polecono zarazem óstrzedz Urzę- 

dy leśne, aby zwierzynę świeżą dostarczały i we 

wszystkiem do wydanych przepisów pod odpo* 
wiedzialnością stósowały się. \Р. В.)
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Art. 107. Na przypadek niewydzierża- 
-wienia małego polowania, z naywiększą pil- 
nością przestrzegać należy, aby nikt zobcych 

na polach nie polował, dla zapobieżenia zaś 

wszelkim podtym względem wyniknąć mo- 

gącym nadużyciom, w zbronionćm Test na- 
wet polowanie Urzędnikom i Officyalistom 
leśnym, wyiąwszy tylko na drapieżnego 

zwierza I drapieżne ptastwo, 1 dla tego po- 

lowanie to tylko za pozwoleniem i dyspozy- 
cyą Kommissyi Rządowćy Przychodów i 
Skarbu następować może. Dla usprawie- 

dliwienia w Etatach dochodu z małego po- 

lowania, sporządzoną bydź ma konsygnacya 

  

D ort. 107. Rommissya Rządowa Przychodów 
i Skarbu Reskryptem z dnia 1 Maia 1830 roku 

Nro 65,768/4,606 Kommissyl Woiewództwa Lu- 

belskiego, a dnia 10 Kwietnia 1532 r. Nro 15,710 

1,345 innym Kommissyom Woiewódzkim pole- 
cila, aby użytkowanie z małego polowania, w 

braku konkurencyi do dzierżawy, odbywało się 

sposobem Administracyynym, bądź przez szcze- 

gółowe pozwolenie polowania pod Dozórem Of- 
ficyalistów leśnych pretendentom przez Urząd 

leśny udzielone, bądź przez bezpośrednie polo- 
wanie przez Officyalistów leśnych za wynagrodze- 
niem strzalowego, za poprzedniém zapewnieniem 
stósownego па zwierzyne odbytu. (Р. В.)
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dokładna Wsiów i folwarków Rządowych 

do okręgu Leśnictwa należących, na polach 

których z wydzierżawienia polowania do- 

chód pobieranym będzie. Konsygnacy2 tay 

kowa zamieszczoną zostanie do Inwentarza 

Leśnictwa. — 

Art. 108. Przy sprzedaży ubitćy zwierzy- 

ny, skór lub rogów it. p. nie wolno jest 

Urzędom leśnym wyższćy brać opłaty iak 

tę, którą taxa leśna przepisuie, sprzedaż zaś 

niźćy taxy legalnemi dowodami i upowa- 

żnieniem Kommissyi Rządowćy Przycho- 

dów i Skarbu usprawiedliwioną bydz musi. 

1. Co do Dochodu x Rybołówstwa. 

Art. 109. Dochód tego rodzaiu ze Stawów, 

Jeziór lub Rzek w obwodzie Leśnictwa znay- 

duiących się, pobieranym bydź może za 

kontraktami na roczną dzierżawę lub czą- 

stkowe połowy zawartemi, a przez Kom- 

missyę Woiewódzką approbowanemi, które 

za dowód do Manuału dołączone bydź ma- 

ią, wpływ zaś koleyno tak iak następuie za- 

pisywanym będzie. Dla uczynienia stałym 

dochodu z tego przedmiotu, rozstrzygnąć 

wprzód należy, które Jeziora, Stawy, lub 

Rzeki do Administracyi Leśnictwa należeć
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wyłącznie będą; spisana zaś w tćy mierze 
dokładna konsygnacya, posłuży do Wtatu, i 

do Inwentarza Leśnictwa zamieszczoną zo- 
stanie. 

К. Со do dochodu = Barct. 

Art. 110. Tego rodzaju dochód pobiera- 
nym bydź może, albo sposobem opłaty 
dzierzawnóćy za kontraktami, które na lat 

trzy naymnićy zawierane bydź powinny, 
albo podług taxy; w pićrwszym przypadku 
potwierdzony kontrakt za dowód dołęczo- 
nym bydź powinien, w drugim zaś należy 

dołączyć konsygnacyą Barci podług wzoru 
przez wszystkich Podleśnych poświadczo- 

ną, a przez Kommissyę Woiewódzką zaap- 
probowaną. 

Art. LI. Do ułożenia takowey Konsygna- 
cy! posłużą Urzędowi leśnemu Rapporta Pod- 

  

De Art. 110. Konsygnacya barci znayduią- 
cych się w Leśnictwie obeymuie rubryki aastiępu- 
iące. 1. Numer koleyny, 2. Wymienienie Bartni- 
ków. 8. Nazwisko Straży. 4. Barci, a) Numera 
któremi są oznaczone, b) ilość. 5, Należytość. 6. 
Na to wpłynęło, a) pod Numerem Manualu, b) 
data wplywu, c) ilość. 7. Z końcem roku pozo* 
staie na dlugu. 8. Uwagi. (р. &.)
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leśnych, w których ci wykazywać powinni, 

ile było Barci osiadłych na początku roku 
poprzedzaiącego.ile w ciągu tegoż roku przy- 

było Barci w pustych i oddawna do tego 

przysposobionych pniach pszczołami osadzo- 

nych, iak wiele osiadiych Barci ubyło, i 

wiele ich pozostało, niemnićy którzy Bar- 
tnicy takowe trzymaią? Rapporta te co rok 

naydalćy na dzień 15 Maia podawanemi bydz 
winny. Pamiętać należy, że każda Barć ozna- 

czoną bydź powinna Numerem. Nowych 
Barci wyrabiać w Lesie odtąd nie wolno, 

pod karą złp. czterdzieści za każdą, która pod 

Tytułem „z Policyi lesnéy i defraudacyi,, 
zaperceptowaną będzie. 

l. Co do dochodu x Pastwtsk t Paszy. 

Art. 112. Podtym Tytułem ma mieysce 

dochód za dozwolone paszenie bydła wło- 

  

Do Art. 112. 1. Konsygnacya pasących bydło 

w lasach leśnictwa ma następuiące rubryki. 1. 

Numer koleyny. 2. Wymienienie właścicieli by- 

dla. 3. Nazwisko Straży. 4. Bydła, a) gatunek, 

b) ilość sztuk. 5. 6. 7 18. iak w poprzedniey 

konsygnacyj. 

2. Reskryptem z dnia 2 Marca 1824 roku Nro 

8,699/591 i dnia 9 Marca 1824 r. Nro 13,4167949



— 316 — 

ściańskiego i owiec w lasach; za zasadę zaś 

do poboru służy konsygnacya, za pomocą 

Woytów Gmin tak iak w Art. 98. co do 

ugaiu powiedziano, sporządzona i Kommis- 

  

poleciła Kommissya Rządowa, aby opłata za pa- 

stwisko od Włościan Dóbr rządowych do pra- 

wdziwéy ich zamożności stósowaną była, i do sta* 

nowienia ićy następuiącą przepisała zasadę: iż - 

Włościanie pańszczyźniani płacić maią naymnićy: 

Czyńszownicy i Dzierżawcy Dóbr rządowych po: 

dwóynie w stosunku do Włościan pańszczyźnia- 

nych; obcy zaś gdzie bez szkody lasów i uszczerb- 

ku dla Włościan rządowych do paszenia przypu- 

szczeni bydź mogą, poczwórnie w stosunku do 

Włościan rządowych pańszczyźnianych np. 

Od sztuki bydła Włościanie pańszczyźnia- 

ni — — — — — — — gr. 6. 

— DzierżawcyiCzynszownicy gr. 12. 
— Obcy — — — — gr. 24, 

3. Reskryptem z dnia 30 Września 1527 roku 

Мго 53,463 11,802 i dnia 4 Stycznia r. 1832 Nro 

50,410/3,959 Kommissya Rządowa Przychodów 

i Skarbu ponowila dawnieysze Urządzenia; aby ‹ 

w Dobrach rządowych każda Wieś wspólnym 

Włościan kosztem miala ustanowionego oddziel- 

nego pasterza; i 2) aby z powodu, iż pożary w 
lasach nayczęścićy z nieostrożności lub lekkomy- 

ślności pasących bydło powstaią, nie wybierano 

do tćy posługi dzieci; niemnićy żeby każda Wieś
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syi Woiewódzkićy do zatwierdzenia poda- 

na, którey wzór załącza się pod Ł.; do tćy 

konsygnacyi tych tylko zamieszczać należy, 

którzy po uczynionćm im oświadczeniu do- 

browolnie za opłatą paść bydło w lasach 

rządowych w mieyscach па to przeznaczo- 

nych, zdeklaruią się. Ktokolwiek nie umie- 

szczony w konsygnacyi poważy się paść by- 

dło w lesie, ulegnie karze przepisanéy na 

używaiących nieprawnie paszy łeśnćy. 

Art. 113. Nie iest wolno wymagać wyż- 

széy opłaty od sztuki, iak tę, którą coro- 

czna taxa ustanowi. Opłata ta za upowa- 

Znieniem Kommissyi Rządowćy Przycho- 

dów i Skarbu w przypadku ubóstwa Wło- 

cian zmnieyszoną lub na robotę leśną za- 

mienioną bydź może. 

Art. 114. Na paszenie bydła lub owiec 

wydawane będą assygnacye na cały rok słu- 

żące, z wymienieniem ilości i rodzaiu bydła, 

oraz pieniężnćy należytości. Assygnacye te 

  

za pasterza swego ręczyla i przyjęła odpowie- 

dzialność na przypadek gdyby z przyczyny iego 

szkoda iaka w lesie zrządzoną była. Wieś która 

tey odpowiedzialności przyijąć niechce, pasania 

bydła w lasach rządowych dozwolonego mićć nie 

może. (Р. В.) 

40
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w miesiącu Grudniu od Właścicieli pood- 

bierane i przy kontrollach Podleśnych, słu- 
żących za dowód do Manuału, podług Art. 

99. załączone bydź powinny. Pasza dla Koz 

zupełnie iest zabronioną, zabrane Kozy bę- 

dą zabite i oddane przez Nadleśniczego po- 

strzegaiącym Strażnikom i Strzelcom leśnym, 

Art. 115. Nie moze bezzezwolenia Kom- 

missyi Woiewddzkiéy uzyskaé assygnacyi 

ten właściciel bydła, który w konsygnacyt 

Art. 412. przepisanćy umieszczonym nie zo- 

stał, ani tćż większćy ilości bydła na paszą 

posyłać, iak ią do konsygnacyi podał; w któ- 

rym to przypadku dodatkowa konsygnacya 

podług przepisów Art. 112 sporządzona 1 

Kommissyi Woiewódzkićy do potwierdze- 

nia przedstawioną bydź ma. 

Art. 116. Wpływy w miarę wydawanych 

assygnacyi odpisywane będą przy kaźdćy 

pozycyi w konsygnacyi, zaś w Manuale po 

kolei iak następuią zapisywać ie należy. 

Art. 117. Na przypadek gdyby przecho- 

dzące stada kupieckie popasały na pastwi- 

skach leśnych, należy za każdą razą o za- 

płatę zawrzeć umowę i takową za dowód 

do Manuału dolączać. Urzędnicy odbywa- 

łący peryodycznerewizye, przekonywać się 

WINNI na mieyscu, czyli dochód tego rodza-
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iu nie exystował? i o tćm na Manuale 
wzmiankę zawsze zapiszą. 

Art. 115. Powyżćy w Art. 112 oraz 115 

nadmienione konsygnacye, Xiega kwitaryu- 

szowa i kontrolle Podleśnych wraz z zebra- 

 nemi assygnacyami, będą służyć za zasady 

do ninieyszego Tytułu. | 
Art. 119. Ktoby zgubił w ciągu roku as- 

sygnacyą, uzyska tak jak w Art. 99. powie- 

dziano, Duplikat za opłatą groszy piętnastu 

pod Tytuł ninieyszy zaperceptowaé sig ma- 

iącą, kto zaś z końcem roku assygnacyi nie 

wróci, zapłaci pod Tytuł defrauducyów za 

karę złoty ieden, podobnież ten Właściciel 

assygnacyi który takową innemu w konsy- 

gnacyi nieumieszczonemu dozweli, zapłaci 

za każdy raz kary złotych dwa, która pod 

Tytuł defraudacyów wnidzie. 

}. Co do dochodu x wypasu trzody chle- 

| wey. 

Art. 120. Dochód tego rodzaiu dziać się 

powinien za kontraktami, w skutek oglo- 

szonéy licytacyi lub z wolney reki zawarte- 

mi. W kontraktach tych może bydź albo 

oznaczona pewna ilość trzody chlewnćy z 

ustapowieniem poiedynczćy opłaty, albo też
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może hurtowy wypas trzody bezoznaczenia 
ilości bydź wydzierżawionym; ostatni spo- 

sób, iako dogodnieyszy dla kontrolli uważa- 

nym bydź ma. Na udowodnienie Tytułu 
tego, kontrakty wyż rzeczone przez Kommis- 

syę Woiewódzką zatwierdzone , dołączone 

do Manuału bydź maią. 

m. Co do dochodu x sprzedaży kory tży- 

wicy. 

Art. 121. Sprzedaź kory dziać się będzie 
podlug taxy, i należytość pobieraną bydź ma 
od ilości sąźni lub fur, nie może zaś inne 
drzewo z kory bydź odzieranćm iak to, któ- 
re w roku bieżącym lub następnym z pnia 
spuszczone bydź ma. Na takową sprzedaź 
wydawane będą podobne assygnacye iak na 
drzewo, które Podleśnym oddawane bydź 
muszą, a ci kupuiącym Wyznaczą sztuki do 
odzierania z kory, assygnacye zaś te dokon- 
trolli swoiey zbierać będą. 

Art. 122. Na zbieranie żywicy i soków 
drzewnych, będą podobneż assygnacye wy- 
dawane, lecz te nie stosulą się do ilości uzbie- 
rac sig mogacéy Żywicy, ale obeymowaé 
tylko maią pozwolenie iednćy lub więcćy 
osobom zbierania żywicy lub soków za ре-
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wną opłatą; takie assygnacye również Pod- 

leśnym maią bydź oddawane. Można także 

zbieranie żywicy I soków rocznie iednemu 

wydzierżawić, na co kontrakty approbowa- 

ne, za dowód do Manuału składane bydź po- 

winny. Zbieranie żywicy 1 soków sprze- 

dawaném lub kontraktowaném bydz moze 

na pewney przestrzeni z tych drzew, które 

w tymże roku lub następnym wyciętemi 

bydź maią. 

n. Co do dochodu zsprzedaży Mchu , 

Grzybów it Trzciny. 

Art. 123. Dochód ze zbierania Mchu i 

Grzybów będzie pobieranym albo za ogól- 

nemi umowami, albo za szczególnemi assy- 

Do drt. 123 i 124. 1. Reskryptem z dnia 16 

Marca 1824 Nro 13,892/986 i 13,906/1000 Kom- 

missya Rządowa Przychodów i Skarbu odwoluiąc 

się do ogólnych ustaw, podlug których każdy z 

obcey wlasności użytkuiący, do kosztów utrzyma- 

nia teyże własności przykładać się winien, i z uwa- 

gi na to, iż Włościanie przedmioty temi Artyku- 

łami obięte powiększćy części na sprzedaż zbie- 

raią, poleca aby opłata zate płody, ze względem 

jednak na stan Włościan i mieyscowe okoliczno- 

ści, umiarkowanie stanowioną była, i żeby tych



gnacyamidla poiedynczych osób na cały rok 
służącemi, taxa zaś stanowioną bydź ma od 
osoby. Assygnacye te okazywane będą, na 
każde Żądanie, Podlesnym, a w końcu roku 
przez nich odebrane i w kontrollę zapisane 
bydź maią. 

Art. 124. Sprzedaż Trzciny następować 
będzie podług taxy na fury za szczególnemi 

  

tylko do niey pociągano, którzy prawo zbierania 
takowych płodów dobrowolnie mićć zechcą. 

2. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
FReskryptem z dnia 20 Listopada 1527 roku Nro 

64,512/5,724 obiaśnila , iż zbieranie Grzybów + 
Mchu bez assygnacyi, uważane bydź ma za de- 
fraudacyą na zasadzie Art. 141. ninieyszego Urzą- 
dzenia i należeć powinno do dochodów z policyi 

łeśnćy; za należytość zaś wraz z karą od defrau- 
danta, ustanawia się do poboru, za każdym ra- 

żem, walor biletu na zbiorkę roczną wydanego. 
3. Rozporządzeniem z dnia 13 Sierpnia 1528 r. 

Nro*52,879/4,901 z Wydzialu Dóbr, Kommissya 
Rządowa Przychodów i Skarbu postanowiła: iż 
W łościanom malącym obowiązek Tabellami pre- 
stacyynemi wskazany, uiszczenia na dochód eko- 
nomiczny daniny grzybów, zbieranie tych w la- 
sach rządowych, ani wzbranianem ani utrudzanćm 

bydź nie powinuo, a tćm samćm ustanowiona 
PPE leśnemi za ten produkt oplata , iako 
144 w ualurze uiszczana, od rzeczonych Włościan
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assygnacyami, podobnie iak na drzewo wy- 
dawanemi; mogą iednak miéé mieysce hur- 
towe sprzedaże całćy partyi Trzciny za kon- 
traktami przez Kommissyę Wojewódzką za- 

twierdzonemi, które to kontrakty do Ma- 
nuału za dowód dołączone bydź maią. 

o. Co do dochodu x kopania węgli kamien* 
nych. 

Art. 125. Gdyby w którćm Leśnictwie by- 
ła kopalnia węgla kamiennego, któraby nię 

zostawała pod dozorem Dyrekcyi Górniczćy, 

w takim razie dochód ztad pobierenym bydz 

winien za kontraktami od ilości wydoby- 

tych sążni sześciennych węgla, czego kon- 

trolla zostaie przy Podleśnych i dla tego 

obok kontraktu zalączonym bydź powinien 

Dziennik okazuiący zdokładnością ilość wy- 

dobytego węgla. 

  

wymaganą bydź nie może; nie maiący zaś obo- 

wiązku oddawania grzybów Włościanie w blisko- 

ści lasów osiedli, i ze zbierania ich użytkuiący, 

przepisaną za to opłatę do kassy leśney wnosić 

powin nl. (Р. В.)



о 2 

p. Co do dochodu x Rudy. 

Art. 126. Powyższy przepis Art. 125 sto- 
Sule się tu zupełnie co do Rudy żelaznćy. 

r. (o do dochodu z Wapna i Gipsu. 

Art. 127. Pod ten Tytuł nie należy opla- 
ta za drzewo do wypalenia Wapna brane, 
takowe bowiem podług taxy zakupionćm, i 
wpływ z onego pod właściwy Tytuł za drze- 
wo perceptowanym bydź ma, lecz tu iedy- 
nie perceptowaną bydź winna opłata, albo 
ża dozwolone łamanie i zbieranie kamienia 
wapiennego, albo za dozwolone wypalenie 
onego w lesie; w pićrwszym przypadku ozna- 
czoną bydź musi w kontrakcie ilość wyła- 
mać się maiących przez rok saZni kamienia, 
1 mieyscowy Podleśny utrzymywać będzie 
kontrollę, aby więcćy nad tę ilość wyłama- 
nego 1 wywiezionego kamienia nie było. 
W drugićm zdarzeniu podobnież w kontra- 
kcie oznaczyć należy, ile pieców w ciągu 
roku ma bydź wypalonych, nad którą ilość 
w żaden sposób więcćóy wypalać nie wolno; 
do każdego pieca, nim ten zapalonym bę- 
dzie, powinien wprzód Dzierżawca potrze- 
bne drzewo w Urzędzie leśnym opłacić, uzy- 
skać na niego assygnacyą i takową Podle-
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śnemu wręczyć, bez którego wiedzy wypa- 
lenie pieca nastąpić nie może pod karą de- 
fraudacyi. Gdyby Dzierżawca mnićy ka- 
mienia wyłamał, lub mnićy pieców wypa- 
lił, niżeli mu kontrakt służy, zawsze całko- 
witą summę opłacić będzie w obowiązku. 

s. Co do dochodu s Marmuru. 

Art. 128. Dochód z łamania Marmuru nie 
może bydź inaczéy iak tylko za kontraktem 
pobierany, kontrakt powinien ustanowić 

hurtową opłatę i ograniczyć iaką naywięcćy 
ilość sąźni sześciennych przez rok Dzierżaw- 
cy Marmuru nieobrobionego wyłamać i 
wywieść wolno będzie; która to ilość, aby 
przestąpioną nie była, Podleśni ściśle tego 
pilnować i kontrollę utrzymywać malą. 

t Ca do dochodu x Bursztynu. 

Art. 129. Dobywanie Bursztynu na mo- 

cy kontraktu dziać się powinnozaumowio- 

ną roczną ogólną opłatą i na pewnćy prze- 

strzeni w morgach oznaczonćy, bez wcho- 

dzenia ile Dzierżawca uzyska Bursztynu ; 
ma tylko bydz zastrzeganóm w kontrakcie 

przez którą porę roku szukanie bursztynu 
trwać może, oraz aby doły zasypywane były. 

41
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u. Co do dochodu x Torfu. 

Art. 120. Kopanie Torfu moze bydź za 
ogólnym kontraktem dozwalane, i w takiin 

razie obowiązkiem iest Podleśnych ilość wy- 
dobytych sąźni,' lub tysięcy cegieł Torfu 
ściśle kontrollować, i może także sprzedaź 
podiug taxy za szczególnemi wydawać się 
malącemi assygnacyami,tak iak na drzewo, 

następować. 

W pićrwszćm zdarzeniu kontrakt i wy- 
kaz wydobytego Torfu, w drugim zaś Xięga 
assygnacyyna, Kontrolla Podleśnych i odbie- 
rane assygnacye, za dowód do Manuału do- 
łączone będą. 

w. Со do dochodu z Smolarnt. 

Art.131. Drzewo do wypalenia Smoły uży- 
te, to iest: karpina, będzie oddzielnie zapła- 
cong i wniydzie pod właściwy tytuł za drze- 
wo do percepty tak, iakw Art. 127 powie- 

  

Do Art. 131. Reskryptem z dnia 16 Marca 1824 
roku ad Nro 31,921/986 i 13,906/1,600 Kom. 
missya Rządowa Przychodów i Skarbu poleciła, 
aby tam gdzie karpinakorzystnićy sprzedaną bydź 
nie może i na wypalenie Smoły oddaną bydź 
musi, dla zapewnienia dochodu inie odsti eczenia
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dziano; tu zaś należy tylko opłata od pie- 
ców sinolarnych, która corocznym kontra- 
ktem ustanowioną bydź] winna. Kontrak- 
tem tym przewidzieć należy ilość pieców 
przez ciąg roku wypalić się mogących, z za- 

strzeżeniem, iź w kaźdym przypadku, nad 

umowioną kontraktem ilość, więcćy pieców 
przez rok wypalać nie wolno; gdyby zaś 
mnićy wypalonych było, zawsze całkowi- 

ta opłata roczna tak iakby od wszystkich 

uiszczoną bydź musi. 
Art. 132. Obowiązkiem iest Smolarza, 

przed rozpaleniem pieca uzyskać wprzódy 

za każdą razą od Nadleśniczego, za opłatą, 

assygnacyą na taką ilość drzewa, iaką na raz 

ieden wypalić zamyśla, następnie zaś, dopó- 

  

palących Smołę przez pociąganie ich do opłaty 

oddzielnie za drzewo podlug taxy, a oddzielnie 

za wolność palenia Smoły, tudzież dla zestóso- 

wania tego dochodu do ninieyszego urządzenia, 

następujące z palącemi Smołę robić układy np. 

Gdyby od wypalenia Smoly iednego dołu od gar- 

cy 24—30 miał palący opłacać złp. 3 natenczas 

wymienić iź 
Za drzewo do tego użyte złp. 2. 

Za wolność paleńia , . złp. 1. 

opłacać będzie. (P. R.)
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ty pieca zapalać mu nie wolno, dopóki miey- 
scowemu Podleśnemu assygnacya oddaną 
nie zostanie, bez którego wiadomości i re- 
wizyi drzewa, wypalanie pieca w żaden spo- 
sób odbytym bydź nie może. 

Piece do palenia smoły nie w rębach, lecz 
w brzegach lasu stawiane bydź mogą. — 

Art. 133. Pod tytułem ze smolarniów, 
dla lepszćy kontrolli odnotować należy w 
Manuale, w których pozycyach Smolarz 
opłacił drzewo do wypalenia każdego pieca 
użyte. 

x. Co do dochodu x palenia węgli. 

Art. 134. Tytuł ninieyszy ma zupełne po- 
dobienstwo z poprzedniczym, tak co do swéy 
natury iako i kontrolli, powtarza się więc 

  

_ Do Art. 134. Ad Nro 28,38472,194 pod dniem 
1S Maia 1824 roku Kommissya Rządowa Przy- 
chodów i Skarbu obiaśniła, że kontrakty o pale- 
nie węgli, zawarte podług przepisów Manipula- 
cyi i rachunkowości leśnćy, stósownie do Art. 57. 
same Kommissye Woiewódzkie potwierdzać mo- 
84 i nie potrzebuią przesyłać je Kommissyi Rzą- 
dowćy iak to Feskrypt z dnia Il Kwietnia ad Nro 
8,734 roku 1822 do którego Pabella terminów 
dołączoną była, polecał. (P. R.)
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i tu, że drzewo do wypalania węgli użyte, 
oddzielnie podług taxy opłaconóm i wpływ 
takowy pod Tytuł z sprzedaży drzewa per- 
ceptowanym bydź ma; tu zaś należy tylko 
dochód za pozwolenie kurzenia węgla w la- 

sach, który na mocy rocznego kontraktu 

ustanowionym bydź winien; w kontrakcie 
takowym wyrażona będzie ilość wypalić się 
maiacych przez rok Kotlin, nad ktora pod 
żadnym względem więcćy wypalić nie wol- 
no, gdyby zaś mnićy było kotlin wypalonych, 

zawsze całkowita roczna opłata nastąpić 
musi. 

Art. 135. Przed zapaleniem kotliny wi- 
nien węglarz nayprzód opłacić w Urzędzie 

leśnym drzewo na raz użyć się maiąceiuzy- 
skać na takowe assygnacyą, która Podleśne- 
ша wręczoną bydź ma, w celu sprawdze- 
nia czyli przygotowana dó wypalenia ilość 

drzewa, zgodna iest z asssygnacyą; potćm do- 

pićro wypalenie kotliny nastąpić powinno; 
tu podobnież, iak w Art. 133 przepisano, 
pozycye zakupionego drzewa na wykurze- 

nie węgla w Manuale dla kontrolli odnoto- 
wane bydź maią. 

Kotliny do wypalenia węgla nie w rębach, 
łecz w brzegach lasu zakładane bydź po- 
winny.
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y. Co do dochodu z Poptelarntów. 

Art. 136. Tegoż samego rodzaiu co po- 

wyższe dwa iest tytuł niuieyszy; gdyby w 
którem leśnictwie była znaczna ilość dro- 
bnych gałęzi i różnćy leżaniny, która na 

opał spotrzebowaną bydź nie mogła, lub 

drzewa liściowego tylko na popiół zdatne- 

go, w takim razie palenie popiołów powinno 

bydź corocznie wydzierźawionćm. WV kon- 
trakcie ustanowioną będzie opłata za samą 

wolność wypalania w lesie popiołów, leża- 

  

Do Art. 136. Reskryktem z dnia 30 Marca 1624 

roku ad Nro 18,458/ł,385 Kommissya Rządowa 

Przychodów i Skarbu postanowiła, że zawieranie 

kontraktów o palenie popiołów i wyrabianie po- 
tażu, uskutecznione bydź ma ze względem na na- 

stępujące przepisy: 1. aby mieysce z którego 
drzewo do tych wyrobów branećm bydź ma, w 
stosunku do planu gospodarczego , to iest: tam 

gdzie drzewo liściowe do wytępienia iest przezna- 

czone, wyraźnie wskazanćm było; 2. aby tam 

tylko drzowo liściowe na popiół oddawać, gdzie 

w żaden sposób na opał po droższey cenie spie- 
nieżonćm bydź nie może; i 3.ażeby wukładąch o 

ten przedmiot, stósownie do przepisu przy Art. 

131 umieszczonego, wartość drzewa i oplata za 

wolność palenia oddzielnie uiszczaną była. 
| (P. R.)
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nina zaś i gałęzie do tego użyte, oddzielnie 

tak iak przy poprzedniczych tytułach po- 

stanowiono, albo podług taxy, alboli też po 

cenie w kontrakcie umowionćy, opłaconą 

bydź musi; na każde szczególne wypalenie, 

będą wydane assygnacye tak iak w Art. 132 

1 133 przepisano. 
Gdyby Rząd w którćm Leśnictwie pota- 

Żarnią chciał założyć, i palenie popiołów 

przez własną Administracyą przedsiewziął, 

w takim zdarzeniu stósowne przepisy wy- 

dane zostaną. 

z. Co do dochodu z Terpentyny. 

Art. 137. Dochód tego rodzaiu nieinaczćy, 

iak tylko za kontraktami rocznemi następo- 

wać powinien. Kontraktami zaś takowemi 

tylko wolność produkowania tego Artyku- 

łu wydzierżawioną będzie, bez wchodze- 

nia iak wielka ilość uprodukowaną została, 

użyte iednak do tego przedmiotu drzewo, 

oddzielnie za szczególnemi Assygnacyami 

opłaconćm będzie. 

aa. Co do dochodu x Tartaków. 

Art. 138. Z tytułu tego dochód dziać się 

powinien na mocy zawartych kontraktów
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rocznych, bez wchodzenia ile Dzierżawca 
materyału wytrze; na przypadek iednak gdy- 
by gdzie 'Tartak zostawać miał w Admini- 

stracyi Rządowćy, natenczas za każdym ra- 

zem takowemu oddzielny Etat, a tćm samóćm 

1 plan Manipulacyi przepisany zostanie. 

bb. Co do dochodu = Bindug i lądów. 

Art. 139. Ninieyszego tytułu dochód po- 
bieranym bydź powinien na mocy zawar- 
tych rocznych kontraktów, w takowych 
kontraktach wyrażać tylko należy mieysce 
lądowe, które wyłącznie do dzierżawcy 

należy, prócz tego zaś pod względem tego 
dochodu wchodzić nie ma potrzeby, Czyli 
1 iaką ilość drzewa Dzierźawca na tako- 
wych lądach składa, lub przy nich spła- 
wia. 

сс. Со do dochodu zgruntów, ląk, nowin % 
trawy. 

Art. 140. Dochód tego tytułu może bydź 
pobieranym, albo za kontraktami, które 
naymnićy na trzy, a naydłużćy na lat dwa- 
naście zawierane bydź mogą, alboli też 
od szczególnych posiadaczy podlug Faxy od 
morga; w pićrwszym przypadku opłata
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dziać się będzie w dwóch półrocznych ra- 
tach, to iest: na początku Czerwca i po- 
czątku Grudaia, w drugim zaś razie cato- 

roczna należytość na początku Czerwca ui- 
szczoną bydź musi. 

Art 141. Na przypadek gdyby która 

łąka stale w dzierżawę lub na czynsz podług 

taxy wypuszczoną nie była, natenczas co 

rok w miesiącu Maiu, znayduiąca się trawa 

przez licytacyą lab z wolnćy ręki, za opłatą 

zgóry nastąpić malącą, sprzedaną bydź ma. 

dd. Co do dochodu zpolicyt leśney. 

Art. 142. Wszystko co tylko pochodzi 

z defraudacyi, kar leśnych, konfiskat, sprze- 

daży fantów grabieżnych, zwrotu kosztów 

  

Do Art. 142. 1. Kommissya Rządowa Przy- 

chodów i Skarbu Reskryptem ad N. 20,099 pod 

dniem 27 Kwietnia 1924 roku obiaśniła, że de- 

fraudacye odsądzone, anie sapłacone, powinny 

wchodzić do Delaty zaległości, Ilefraudacye za- 

ległe nieodsądzone do Dziennika defraudacyine- 

go przenosić należy, opłacone zaś percepiować 

pod Tytul! 29 i cały dochód (po potrąceniu na 

rzecz Skarbu wartości Obiektu z defraudowane- 

go) dzielonym bydź ma stósownie do Art. 148 i 

165. 

2 42
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na processa defraudacyine wytozonych, zgo- 

ła zcałćy policyi leśnćy, powinno bydź w 
Manuale perceptowanćm pod ninieyszym 
tytułem, z kolei iak wpływy po sobie na- 
stępuią. 

Art. 143. Cały dochód zkar leśnych pod 
ninieyszym tytułem perceptowanych wyią- 

  

2. Reskryptem zdnia 29 Grudnia 1827 roku 

ad Nr. 70766/6295 Kommissya Rzadowa Przy- 
chodów i Skarbu oświadczyła, iż zasądzone wy- 
rokami w sprawach Jeśno defraudacyinych, kosz- 

ta opłat papieru stęplowegc, wpisu i.t. p. na 

które żadne forszusa z kass leśnych czynione nie 

były, atćm samym w Dzienaiku defraudacyinym 

nie są prenotowane, skoro obok należytości de- 

fraudacyinćy,bądź dobrowolnie, bądź drogą exe- 

kucyi ściągane będą, winny bydź natychmiast 

obracane na kupno właściwego papieru stęplo- 

wego do Protokołów, akt lub wpisu użyć się ma» 
iącego , który następnie skasowany, do rzeczywi- 

stych akt dołączyć należy. (P. R. 

Do Art. 143. 1. Reskryptem z dnia 9 Marca 

1827 roku ad Nr. 4522/397 Kommissya Rządowa 

Przychodów i Skarbu w rozwiązaniu wniesionćy 

wątpliwości oświadczyła, że z Tytulu Policyi leś- 

nćy, Skarb zamierzył odzyskać wartość poiedyn- 

czą przedmiotu zdefraudowanego, kary zaś prze- 

znaczył dla denuncyantów i Officyalistów; czyli
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wszy opłatę w Art. 100 i 114 w zupełności 
dla dostrzegaigcych zawarowana, dzielonym 
bydź ma nacztery równe części, to iest: 

dwie idą dla denuncyantów, iedna na akcy- 
dens dlaNadleśniczego i Podleśnych, a czwar- 

ta na akcydens dla Strażników i Strzelców 

leśnych, oczćm będzie mowa w właściwćm 
mieyscu przy wydatkach. 

Art. 144. Każda defraudacya, w chwili 
onćy odkrycia, zapisaną bydź powinna nay- 
przód do kontrolli defraudacyinćy, przez 

Podleśnego utrzymywanćy, a następnie do 

  

zalem defraudacya popełniona w dni Swiąteczne 

lub nocną porą, czyli w dnie powszednie, za. 

wsze dla Skarbu tylko wartość pojedyncza przed. 

miotu należy; reszta zaś zkar dzielona bydź ma 

proporcyonalnie dla Denuncyantów i Ofhicyali- 

stów. 

2. Stósownie do rozporządzenia Kommissyi 

Rządowćy Przychodów i Skarbu zdnia 30 Gru- 

dnia 1829 roku N.,11202/851 etc. punktu 3go 

Trzecia część z kar na nieprawnie pasacych Бу“ 

dło wlesie rządowym oznaczonych, iako wyna- 

grodzenie z defraudawanego przedmiotu, należeć 

będzie do Skarbu, dwie trzecie zaś pozostale, 

podlug przepisu ninieyszego artykulu dzielone 

bydź mają. (P. R.)
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Dziennika defraudacyinego. Wzór zaś tak 

do kontrolli jako i dziennika, również spo- 

sób prowadzenia takowych, poniżćy prze- 
pisanemi zostaną. IKontrolle takowe i Dzien- 

niki dołączane będą za dowody do Manua- 

łu. 

Art. 145. Należytość defraudacyna obli- 

czoną bydź powinna podług Taxy tćy stra- 

  

Do Art. 145. Reskryptem z dnia 9 Marca 1627 

roku przy artykule 143 cytowanym, oświadczy» 
ła Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu, 

Że należytość defraudacyina obliczoną bydz po- 
winna podług Taxy tey straży, wktórey respe- 
ctiwe defraudacya popelniona zostataiiaka taxa 

wehwili popednionéy defraudacyi ustanowioną 

była, chociaż wpływ należytości defraudacyinćy, 

ziakichkolwiek powodów, w poźnieyszym cżasie 
nastąpi. 

2. Reskrypt Kommissyi Rzadowéy Przy- 

chodów i Skarbu z dnia 16 Sierpnia 1627 roku 

Nr. 3054/256 obiaśnia, że akcydens dla Urze- 

dników (od dochodu z kar leśnych ) tam tylko 

lest zapewniony, gdzie golowizna do Kassy wpłly”* 

wa, a zatym gdy Defraudant iest w niemożności 

płacenia, akcydens liczonym bydź nie może. 

3. Reskryptem z dnia 8 Grudnia 1828 roku 

Ne. 17055 5957 wybór pracy, iaką defraudanci 

zamiast kary pieniężnćy zatrudnieni być maią;
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zy, wktoréy respective cefraudacya popel- 

nioną została. 

Art. 146. Do sprzedaży fantów grabie- 
żnych przeznaczają sięco rok dwa stałe ter- 

  

Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu w zu- 

pełności Kommissyom Woiewódzkim pozostawi- 

Ja, ztym tylko zastrzeżeniem, że praca ta do 

użytku lasów rządowych przeznaczoną bydź 

winna; niemnićy Żeby Kommissye Woiewódz= 
kie oubóstwie defraudanta nie będącego wstanie 

zapłacenia kary, przez zażądanie od niego stóso- 

wnego Świadectwa, wprzód dostatecznie przeko- 

nywały się, (P. R.) 

Do Art. 146. 1. Reskryptem ad N. 22999/1787 

pod dniem 30 Kwietnia 1824 r. wydanym, Kom» 

missya Rządowa Przychodów i Skarbu obiaśniła, 

Że kto należytość za defraudacyą i karę łącznie 
z kosztami zapłaci, fant mu wydać należy; gdy 

kwota za sprzedany przez licytacyą fant nie wy» 

starczy na zapłacenie wartości przedmiotu z de- 

fraudawanego, kary defraudacyinćy i kosztów, re- 

szty należytości Skarbowi, Officyalistom i Denun- 

cyantom przypadaiących, na defraudancie poszu. 

kiwać; ieżeli zaś kwota wyższa za fant postępio- 

na będzie, resztę po zaspokojeniu tychże nalezy- 

tości pozostałą, defraudantowi oddać za kwitem 
należy. Aby zaś defraudanci przez niewiadomość 

terminu licytacyi na stratę fantu nie byli wysta: 

wieni, postanowiła także Kommissya Rządowa,
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mina, to iest: miesiąc Czerwiec i Grudzień, 
sprzedaż takowa w pobliskich miasteczkach 
w dni Jarmarków lub Targów przaz publi- 
czną licytacyą po szczególe obiektów , 
przez Nadleśniczych w obecności mieysco- 
wych Burmistrzów odbywać się ma, pro- 
tokuły zaś licytacyine za dowody do Manua- 
lu dołączone będą. 

Art. 147. Nadleśniczych szczególnym 
iest obowiązkiem pilnowanie spiesznego 

  

że licytacye ogłoszone bydź maią na miesiąc 
przed terminem, ztćm ostrzeżeniem, Że kto przed 
terminem fantu nie wykupi, takowy sprzedanym 
będzie, nakoniec oświadczyła, iż żaden pobór 
pod Tytułem fantowego nie ma micysca. 

2. Reskryptem ad Nr. 26818/2075 z dnia 11 go 
Maia 1824 roku Kommissya Rządowa Przycho- 
dów i Skarbu obiaśnila, że gdy noleżytość z de- 
fraudacyi przypadająca umorzoną zestanie, a fant 
pozostały późnićy sprzedanym będzie, w takim 
razie zebrana za sprzedany fant kwota, po po- 
tąceniu kary defraudacyinćy, do podziału dla 
Denuncyanta i Officyalistom należącćy, właści- 
cielowi ma bydź oddana, aieżeli kwota ta iest 
mnićysza od kary defraudacyinćy, całkowita idzie 
na podział stósownie do przepisów. (Р. В.) 

‘Do Art. 147. Dla zapobieżenia upadkowi do- 
chodu zzaniedbania iustrukcyi spraw defraudacyi-
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ukończenia processów i wyexekwowania 
zapadłych decyzyi. | 

  

nych, Kommissya Rządowa Przychodów i Skar- 

bu Reskryptem z dnia 25 Maia 1830 roku Nro. 

3701172782 poleciła szczególny nad tym przed- 

miotem dozór Kommissyom Woiewódzkim; w tym 

celu przesłała im Wzór podług którego co kwar- 

tał Urzędy leśne składać winny Kommissyi Wo- 

iewódzkićy Варрома. Podług tych Rapportów 
osądzi Kommissya Woiewódzka iak dalece, któ. 

ry z Urzędników w instrnowaniu spraw defrauda« 

cyinych i ściąganiu z tego tytułu naleźności iest 

czynnym. Nieczynnych zaś albo sama karą ad+ 

ministracyiną pobudzi, lub więcey zaniedbaią- 

cych, Kommissyi Rządowćy przedstawi. Po dru- 

gićy stronie tego Rapportu każe sobie Kommis- 

sya Woiewódzka donosić, wiele który z Urzędni- 

ków i Officyalistów leśnych odkrył defraudacyi 
leśnych; aby zaś uniknąć wszelkich wątpliwości, 

kto realnie defraudacyą wykrył, rozkaże Kom- 

missya Woiewódzka udzielić Stragnikom i Strzel- 

com ksziążecki do zapisywania defraudacyi, 

w których Podleśny przy Rapportach Instrukcyą 

przepisanych , kwilować winien tak same defrau= 

dacye, iako i rodzay i ilość fantów sobie zlożo- 

nych. Książeczki te przy obiazdach peryodycz- 
nych rewidowane, z Kontrollami Podleśnych kon» 

frontowane i wkońcu w Archivum Urzędu Leś. 

nego zlożone bydź maią. Wzór Ropportu kwar»
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Art. 148. Ponieważ zaś przedmiot pro- 

cessów leśnych naywiększy ina wpływ na 
całą Manipulacyą leśną i na pomnożenie do» 

chodów, a ztąd wielkićy iest wagi, zatóćm 

  

talnego o stanie spraw defraudacyinych, zawie- 

ra następujące Rubryki: 1. Wyszczególnienie 

Spraw defraudacyinych. 2. Zalega niezałatwio- 

nych Spraw po końcu roku N. a. liczby Spraw 

b. ztych należność ogólna Złp. gr. 3. Przybyło 

spraw w roku bieżącym a w Kwartale 1. II. III. 

IV. b. ztych należność ogólna Zlp. N. gr. N. 

4. Uwagi. 5. Imie i Nazwisko Officyalisty. 6. 

Dozorcy Obrębu. 7. Odkrył spraw defraudacyi- 

nych leśnych a dzienną porą w kwartale I. II. 

II i TV b nocną porą w kwartale I. II. III. i IV 8. 

Pilność Offcialisty. 9. Uwagi. (Р. В.) 

Do Art. 148. Kommissya Rzadowa Przy- 

chodów i Skarbu Reskryptem z dnia 3 Lipca r. 
1819 Nr. 14718/3865 przesyła Kommissyom Wo- 

iewódzkim uwagi Prokuratoryi Jlnćy z dnia 12 

Czerwca 1819 r. Nr. 4968 do zastósowania się, 

treści następuiącćy: : 
Fantowanie, będąc samowładnećm odebraniem 

rzeczy do trzeciego należącćy, może tylko wtym 

przypadku prawnie nastąpić, gdy ma w zamiarze: 

_а. zabezpieczenie wynagrodzenia zrządzonćy 
szkody. 

b. zasłonienie od nadwerężenia prawa fantuią- 

cemu służącego, gdy pomoc sądowa była: 
by zapóźną, lub
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w tćy mierze oddzielny swego czasu wyda- 

nym zostanie przepis, który stanowić bę- 

dzie ocałćy policyi leśnćy, to iest: o wska- 

zaniach defraudacyów, o odkrywaniu onych, 

ostanówieniu kar, o Procedurze processo- 

wćy 1 o Exekucyi; nim iednak to nastąpi, 

pertrakcya processów leśnych: dotąd trwa- | 

jącym sposobem odbywaną bydź powinna, 

  

c. gdy przez wzięcie fantu iedyny iest 5го4еК 

uzyskania dowodu względem wadwerężenia 
prawalub z rządzonćy szkody.Ztąd wypływa: 

1. Ze fantowanie może tylko nastąpić wmiey- 
scu popełniongo czynu. 

2. Ze przeciw osobom będącym wstanie wy: 
nagrodzenia w tym względzie znanym, winno się 

ograniczyć na odebraniu tylko rzeczy, któraby 

iedynie dowód popełnionego czynu stanowila, 
iak np. przy defraudacyach leśnych na zabraniu 
siekiery. 

3. Jeżeli defraudant iest nieznanym lub nie» 
pewnym wynagrodzenia szkody, wówczas war- 
tość zabranych rzeczy, nie powinna przechodzić 
wartości zrządzonćy szkody i kar na to ustano- 
wionych, inaczóy staie się niesłuszną. 

W przypadku ieżeli włościanie fantuiąc na 
aecz Skarbu, do sądu oto pozwani będą, aby 
Urząd leśny obronę swą im przynosił, iak dale- 
nadużycia zich strony nie nastąpiły. (P. R.) 

43
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ee. Со do dochodu nadzwyczaynego. 

Art. 149. Wszelki dochód do powyż- 
szych Lytułów zastósowanym bydź nie mo- 
gący, iako to: zprzedaży Materyałów budo- 
wlanych, łub Efilektów służbowych i. t. p. 
uważa się za nadzwyczayny i należy do ni- 
nieyszego tytułu, zapisywanym bydź ma do 
Manuału po kolei tak iak następuie i udo- 
wodnionym będzie Reskryptami wyźszćy 
Władzy zaperceptowanie dysponuiącey. 

Odbywaiący peryodyczne rewizye, o do- 
chodach tego tytuła pilnie przekonywać się 
maią, I są wobowiązku poświadczania na 
Manuale, że dochód nadzwyczayny tyle ile 
wykazano, lub wcale nic nie uczynił. 

ff. Co do Rekapitulacyt. Przychodów. 

Art. 150. Do Rekapitulacyi zapisaną bę- 
dzie w pićrwszćy koluronie nalezytosé Eta- 
towa, potrćm zaś każdo-miesięczny w pływ 
w wlasciwéy Rubryce umieszczonym bydz 
ma; w końcu roku sporządzonym będzie 
Bilans każdego Tytuła, czyli dochód w po- 
równaniu zzamierzeniem Etatowóm więcćy 
lub mnićy uczynił, przyczyny zaś takowych 
różnie w końcu każdego tytulu Manualu za- 
pisane bydź winny.
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R'OZ CHO D. 

sg. Zwrot nadpłat z mylnego wyrachowa— 
nia. 

Art. 15ł. Jak podług Art. 94 decydowa- 
ne bydź mogą decessa dla Skarbu, tak też 
odwrotnie wydarzyć się: może zwrot nad- 
płat na korzyść Nadleśniczego, pochodzący 
z tąd: iż ten zwłasną swoią szkodą, albo po- 
pełnił pomylkę w rachubie w obliczeniu 
wydatków, albo więcćy zapisał do perce- 
р!у пей istotnie pobrał i. t. p. Wtakich 
przeto zdarzeniach przyznawany bedzie 
zwrot nadpłat dla Nadleśniczego, który pod 
ninieyszym tytułem w Rozchodzie zapisy- 
wany bydź ma, tak iak z kolei następować 
będą; udowodniać zaś one należy Reskrypta- 

_milub Monitami Izby Obrachunkowćy Kró- 
lestwa Polskiego, albó Kommissyi Woie- 
wódzkićy; nadto gdyby nie ten sam Nadleś- 
niczy dla którego zwrot podobny przyzna- 
by zostal, ale w mieysce iego inny rachował 
się, kwity właściwego Nadleśniczego do ta- 
kowego zwrotu prawo malącego, załączo- 
ne bydź muszą. 

Art. 152. Pamiętać należy, iż w żadnym 
przypadku Nadleśniczy nie ma prawa da
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zwrota nadpłat komu trzeciemu przyzna, 
nego, ale tylko sam Interessant, to iest: 
gdyby naprzykład kto za sztukę drzewa za- 
płacii złp. 10 za którą podług taxy pobrać 
należało tylko zip. 8., w takim razie przy- 
znane tytułem zwrotu zip. 2. albo kupuią- 
cemu za iego kwitem zwrócone bydź mu- 
szą, lub też, ieżeliby Interessant w ciągu 
roku iednego nie zgłosił się i wynalezionym 
bydź nie mógł, natenczas zwrot ten w Skar- 
bie pozostale. 

hb. Dopłata do innych Kass. 

Art. 153. Dopłata do innych kass le- 
śnych opierać się musi na Btacie, albo na 
szczególnćy dyspozycyi Kommissyi Rządo- 
wćy Przychodów i Skarbu, udowodniać zaś 
tytuł ten należy kwitami Urzędów leśnych, 
dopłaty takowe odbieraiących. 

i. Zalegte W. ypłaty. 

Art. 154. Pod ninieyszym tytułem zapi- 
sywane będą wszelkie z roku poprzedzaią- 
cego pozostałe dlugiem bezpośrednie wy- 
płaty, to iest: zalegle pensye, lub inne kon- 

_ traktowe naleaytosci iudowadniaé ic nalezy 
kwitami percypientów; wydatki tego rodza*
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ju zapisywane będą po kolei tak nastepuia, 
każda pozycya zaś prócz tego w utrzymy- 

wanćy delacie odpisywaną będzie, i w koń- 

cu roku w tćyże delacie podsumowaną zo- 

stanie, ile się komu należało? ile w ciągu 

roku wypłacono? i wiele ieszcze do wy- 

płacenia pozostaie ? ta ostatnia sumina ogól- 

na wniydzie na końcu roku do Manualu w 
rubrykę ;„pozostaie do wypłacenia.* 

kk. Na uprawę nądzwyczayną t zacho- 

wanie drzewa. 

Art. 155. Te tytuły opierać się powinny 
na wykazie uprawy nadzwyczaynćy, do cze- 
go wchadzi kopanie rowów i t. p. eo tylko 

do uprawy lasów należy. Wydatki na to 
gdyby iakowe przez Kommissyą Rządową 

Przychodów i Skarbu w ciągu roku extra 
Ktata dozwolone były, takowe likwidacyą, 
upowaźnieniem i kwitami udowodnione 

bydź powinny. 

Il. Na utrzymanie zwierzyny i wytępienie 

zwierząt drapieżnych. 

Art. 156. Takie wydatki dotąd czynione 

nie były, mogą iednak, na przyszłość zda- 

rzyć się, albo na hodowanie zwierząt
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w zwierzyńcach: i na łowienie takowych ży- 
wcem, na ich karmę, albo na truciznę i pa- 
stwę dla drapieżnych, zawsze atoli wydatki 
te upoważnione bydź powinny Reskryptem 
Kommissyi Rządowćy Przychodów i Skar- 
bu, tudzież stósownemi likwidacyatmi i kwi- 
tami usprawiedliwione. 

tt. Na Budowie. 

Act. 157. Wydatki na budowle powinny 
zawsze Etatem bydź przewidziane, opierać 
się zaś maią na dyspozycyi Kommissyi Rzą- 
dowćy Przychodów i Skarbu; na anszlagu, 
kontrakcie antrepryzy, protokóle odbior= 
czym wykonanćy budowli i kwitach entre- 
prenera; wypłata następować powinna, po 
dopełnieniu warunków, w takich ratach, ia- 
kie kontrakt ustanowi, gdyby zaś wiednym 
roku budowla zupełnie ukończoną nie by- 
ła, atym czasem iedna lub więcćy rat upła- 
coną bydź musiała, w takim razie do Manua- 
łu pićrwszego roku załączonemi bydź maią: 

a. Dyspozycya Kommissyi Rządowóy 
Przychodów i Skarbu; 

b. Anszlagu kopia. 
c. Kontrakt. 

d. Świadectwo budowniczego, lub in-



— 347 — 

nego Urzędnika, iak daleko budowla 
doprowadzoną została. 

e. Kwity antreprenera na odebranie 

raty. Feszta zaś do kontraktu do* 

płacić się mająca, wniydzie do rubry- 
ki „pozostale do wypłacenia,, i w na- 
stępnym roku będzie lako zaległość 

bez dalszego upoważnienia wypła- 
coną, tam iednak kwit antreprenera, 

anszlaż oryginalny i foripalny pro- 

tokół odbiorczy wykonanćy budo- 

wli, dołączonym bydź ma, z odwoła 
niem się do dowodów w poprzedzaią- 
cym Manuale załączonych. 

mm. Na pensye. 

Art. 158. Pensye tak co do posad, co do 
osób, iako 1 co do wysokości płacy zupełnie 
na Ktatach opierać siępowinny, udowodnio- 
ne zaś bydź maią kwitamioryginalnemi per- 
cypientów; nie umielący pisać krzyżykami, 
lecz w obecności innych Urzędników podpi- 
sywać się powinni. 

Art. 150. Gdyby w ciągu roku zmiany po- 
sad nastąpiły co do osób, takowe nomina- 
cyami w kopiach wierzytelnych usprawie-
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dliwiać należy, wypłatę zaś samą, data instal- 
lacyi udowadniaé potrzeba. 

Art. 160. Wyptaty nie moga inaczéy iak 
tylko miesięcznie i to decursive następować. 

Art. 161. Do Manuału zapisywane będą 
wypłaty po kolei, tak iak w miesiąc nastę- 
puią, lecz utrzymywaną będzie oddzielna 
Lista placy, podług załączonego Wzoru pod 
M. w którćy każdy Urzędnik będzie miał 
zostawione mieysce do zapisywania w nićy, 
ile mu należało, ile przez ciąg roku wybrał, 
i wiele z końcem roku ieszcze mu do wy- 
płacenia zaległo. W tćy liście zapisywany 
będzie czas nieobecności któregokolwiek 
Urzędnika, lub nie obsadzenia posady; odby- 
walący zaś peryodyczne rewizye, o dokła- 
dnćm prowadzeniu tćy Listy przekonywać 
się, i one za rzetelność poświadczać maią; 

  

Do art. 161. Lista placy Urzędnikom Leśni- 
ctwa ma następuiące rubryki; 1. Należytość ro- 
czna podług Ełatu. 2. Wymieaienie posady i Na- 
zwiska Officyalistów, oraz zaszłych odmian wcią- 
gu roku. 3. Na toodebrał, a) w pozycyi Manua- 
łu, b) za czas, e) ilość 4. Z końcćm roku pozo- 
stało do wypłacenia. 5. Zatym w porównaniu z 
Ktatem, a) nadplacono, b) oszczędzono. 6. Uwa» 
gi. (P. R.)
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iakowa zaś będzie do Manuału za dowód 

dołączoną. 

Art. 162. W każdćm zdarzeniu, zits do 

posady iakićy bądź ieszcze wakuiącćy 1 nie 

obsadzonćy, bądź tćż przez zasuspendowa- 

nie Urzędnika wydarzonćy, przeznaczony 

będzie zastępca niższćy rangi, tenże ma pra- 

wo do pobierania połowy pensyi zastępo- 

wanego, druga zaś połowa zostanie do dy- 

spozycyi Kommissyi Rządowćy Przychodów 

1 Skarbu. Jeżeli zastępujący będzie pelnii 

podwóyne obowiązki, natenczas pobierze 

oprócz połowy pensyi zastępowanego, cal- 

kowitą pensyą własnćy funkcyj, ieżeli zaś 

stając się niższy Urzędnik zastępcą wyższe= 

go, imieysce iego własne przez kogo innego 

zastąpionćm będzie, natenczas kontentować 

się powiaien połową pensyi zastępowanego 

i połową pensyi własnćy, druga bowiem po- 

łowa na zastępcę iego poydzie np. 

ad 1. Gdyby Podlesny maiacy pensyi 

zip. 600 zastępował Nadleśniczego 

pobieraiącego pensyi złp. 3,000 i 
obiedwie funkcye razem pełnił, 

ć natenczas pobierać będzie caikowi- 
tą własną pensyą złp. 600 i polo. 
węzastiępowanego złp. 1,500. 

44
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ad 2. Gdyby tenżePodleśny naiego wlasne- 
mieysce otrzymał zastępcę, naten- 
czas pobierać będzie połowę pen- 
syi zastępowanego złp. 1500 i poło- 
wę własnćy złp. 300,drugą zaś poło- 
wę zip. 300 pobierze zastępca Pod- 
leśnego. 

Gdyby wyźszćy Rangi Urzędnik zastępo- 
wał niższego, w takićm zdarzeniu pobór pen- 
syi 1 ićy ilość Kommissya Rządowa Przy- 
chodów i Skarbu zadecyduie.. 

Druga połowa pensyi zastępowanego na 

posadzie nie maiącóy aktualnego Urzędnika, 
pozostale w Kassie na rzecz Skarbu iako 

oszczędność np. gdyby po śmierci Nadle- 
Śniczego lub po udzieleniu Dymissyi na wła- 

she Żądanie, wyznaczony był zastępca, na- 

tenczas druga połowa pensyi do daty Instal- 
lacyi aktualnego Nadleśniczego pozostanie 
iako oszczędność. 

Co do drugićy połowy pensyi,.gdy prze- 

Znaczony zostanie zastępca w mieysce Urzę- 
dnika za nadużycia zasuspendowanego, ta 
pozostanie w Kassie do dalszćy decyzyi Kom: 
missyi Rządowćy ; po wyprowadzeniu zaś 
indagacyi, ieżeli zasuspendowany Urzędnik 
zastanie uniewinionym, połowę pensyiotrzy- 
ma, ieżeli zaś ulegnie kassacyi, utraca ra-
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zem prawo do tćy połowy, która na rzeca 

Skarbu iako oszczędność pozostanie. 

Art. 168. Kaźdego nowo nomioowanego 

Urzędnika potrzeba do Manuału załączyć: 

а. Кора Nominacyi, 

b. Swiadectwo iz Stepel do takowéy 

opłacił i złożył, 

c. Swiadectwo kiedy na posadę instal- 

lowanym został. 

nn. Na maieryały pismienne. 

Art. 164. Wydatek tytulu tego opierać się 

powinien na Etacie, czyniony zaś będzie 

kwartalnie z góry za samym tylko kwitem 
Nadleśniczego. 

  

Do Art. 164. Rozporządzeniem z dnia 17 Paź- 
dziernika 1S32 r: ad Nro 45,150/16,Ł18 Kommis- 
sya Rządowa Przychodów i Skarbu zważywszy, 
Że Urzędy Leśne nie maią Etatem ze Skarbawy- 
dzielonego funduszu na Materyalia pismienne, a 
wielka liczba spraw defraudacyynych, wymaga 
nader znacznych wydatków na też materyaly, 
stanowi: że w sprawach defraudacyynych leśnych 
wydatek na papieri inne maleryalia pismienne, 
może bydź przez respective Urzędy leśne do Akt 
processowych likwidowanym, i wraz z ianymi 
kosztami processowemi na rzecz tychże Urzędów
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00. Na akcydensa. 

Art. 165. Co do akcydensów nastepuigee 
stanowią się zasady: | 

  

leśnych przy wyrokowaniu spraw zasądzonym. Te 
tylko wyraźnie Kommissya Rządowa zastrzega, 
aby samowolnie bez zasądzenia Kommissyi Wo- 

'iewódzkiey koszta od kontrybuentów niebyły po- 
ierane. (P. R.) 
Do Ast. 165. 1, Reskryptem ad Nro 12,892 

956 i 13,907/1,000 pod dniem 16 Marca 1824 г. 
Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu obia- 
śniła, iż od dochodów z kopania Bursztynu, Po- 
piełarniów, Smolarniów i t. p: akcydens przez 
Ufficyalistów od dnia l Stycznia 1824 r, pobie- 
ranym bydź nie ma. 

2. Ad Nro 14,701 pod dniem t6' Marca 1824 r: 
dla zapobieżenia mylnego tłómaczenia przepisów 
w pobieraniu akcydensów od dochodów Tytułu 
9. 11 i 12. to jest: z Barci, Łowów i Pastwisk od 
których żaden akcydens dawnićy pobieranym nie 
byt, Kommissya Rządowa obiaśniła, iż z Tytu- 
łów tych na akcydens, nie więcey, nad ustanowio» 
ną opłatę pobierać nie można, a przypadaiący od 
ńich stósownie do urządzeniai Tytułu 8. rozcho« 
du akcydens, dzielonym bydź powinien. Nadal 
zaś starać się maią Kommissye Woiewódzkie, aby 
dochody z tzeczonych Tytułów na rok 1825 i dae ley powiększonemi bydź mogły , tak, iżby bez
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a. ОЧ gotowego w percepcie okazane- 
go dochodu z ogółu Leśnictwa: 

z Sprzedaży drzewa, 
z Ugaiu, 

Pastwisk leśpych, 

z Wypasu trzody chlewnćy, 
Barci, 

R
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6. z Lowow, 

Pobieranym będzie na akcydens, dziesią- 
ty procent, to iest: od dochodu czyniącego 
np. złp. 1,000 wypłaci się akcydensu złp. 
100. 

b. Wszelki z kar leśnych pod Tytułem 
Policyi leśnćy w przychodzie zaper- 
ceptowany dochód dzielonym będzie 

  

uszczerbku etatowego dochodu, tworzył się fun- 
dusz potrzebny na wypłatę akcydensów. Obacz 
przypisek 2. przy Art. 146. (Po RS) 

3. Vide Reskrypt z dnia 16 Sierpnia 1827 roku 
w przypisku przy Artykule 143. 

4. Reskryptem ad Nro 11,995/878 w miesiącu 
Listopadzie 1830 roku wydanym, Kommissya Rzą- 
dowa Przychodów i Skarbu obiaśnila, że z Tytu- 
lu kar w ogólności to tylko do podziału między 
Officyalistów i denuncyantów należy, co rzeczy- 
wiście wpływa do kassy iako kara; należność zaś 
za wartość drzewa ustanowiona, w Żadnym przy- 
padku do podziału należćć nie może i na dochód 
Skarbowy zapercepiowaną bydź winna. (P.R.) 

\
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tak, rak w Art. 143 powiedziano, to 

jest: na cztćry części, z których dwie 

odchodzi na denuncyantów, iedna dla 

Nadleśniczego i Podleśnych, czwarta 

zaś przeznacza się na akcydens dla 

Strażników i Strzelców leśnych, to 
iest: gdyby naprzykład z kar leśnych 

pod 'Tytutein Policyi leśnćy zaperce- 
ptowanych, było dochodu w ogóle 
złp. 60 natenczas denuncyanci odbie- 

raią złp. 30 a na akcydens wydanćm 

będzie dla Nadleśniczego i Podleśnych 

w równych częściach złp. 15) na Stra- 
zników 1 Strzelców leśnych w ró- 

wnych częściach złp. 15. 

Art. 166. Podział akcydensu w Art. 165. 

ad lit. a. oznaczonego, pomiędzy Urzędników 

; Ofhicyalistów, będzie następujący: 

a. Dla Urzędników zwierzchni dozór 

maiących peryodyczne obiazdy i re- 

  

Do Art. 166. l. Pokwitowanie z odebranego 
akcydensu z dochodów leśnych przez Officyalistów 
1 denuncyantów z części na nich przypadaiących, 

ma następuiące rubryki, 1. Wymienienie (przy- 
chodu z każdego tytulu i rozchodu dla Officya- 
listów i denuncyantów). 2. Od wpływów w mie» 

słącu N. zapereeptowanych, 3. Wypada na akcy=
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wizye odbywaiących, iakiemi są: Nad- 
leśni Jeneralni i Assessorowie Nad. 

leśni 1/10 część; w Woiewództwach 
tych, gdzie przy Kommissyach Wo- 

iewódzkich znaydować się będą Nad- 

leśny Jeneralny i Assessor Nadleśny, 
część ogólnego akcydensu 1/10 dzie- 

  

dens, a) wszczególności, b) w ogóle. 4. Podpis 

odbieraiącego. 

2. Reskryptem ad Nro 72,844/5,401 pod dniem 

9 Grudnia 1525 roku Kommissya Rządowa Przy» 

chodów i Skarbu postanowiła, aby akcydens mię- 
dzy Nadleśnego Jeneralnego i Assessorów Nad- 

leśnych w tych Woiewództwach, gdzie iest dwóch 

lub więcćy Assessorów, dzielonym był w równych 

częściach, to iest: gdyby ap. akcydens dla Urzę- 

dników zwierzchnio-dozoruiących w 1/10 części 

przypadaiący 100 złp. wynosił, Nadleśny Jene- 
ralny pobierze złp. 83 gr. 10 i potyleż każdy z 

dwóch Assessorów Nadleśnych. 
3. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

ВезКгур!ет 2 dnia 2S Lipca 1830 r. Nro 26,288 

2,607 i 51,898/3,899 oświadczyla, że Urzędy le« 

śne obowiązane są do składania kwitów na pa- 

, pierze sięplowym z wypłaconych'części denuncya- 

cyynych z defraudacyi leśnych pochodzących, od 

1 Sierpnia 1830 r. z wylączeniem takich części 

denuncyacyynych które złp. l nie przecnodzą. 

4, Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu
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loną będzie po połowie. W Woie- 
wództwach gdzie sam tylko Nadle- 
śny Jeneralny znayduie się, tenże 
całkowity akcydens 1/10 część po- 
bierać będzie. 

b. Dla Nadleśniczego . 3/10 części, 
c. Dla Podleśnych . . 3/10 części, 
d. Dla Strażników i Strzel- 

SÓW Puby co m6 3/10 części 
  

Razem 104/10 
Co się następuiącym obiaśnia przykładem: 

Gdyby massa akcydensow,powyzszym Ar- 
tykutem dozwolonych, z dziesiątego procen- 
tu od dochodów, wyniosła naprzykład złp. 
1,000, w takim razie, z tćy summy wypła- 
conćm będzie: 

a. Urzędnikom peryodyczne rewizye 
odbywaiącym . . . . złp. 100. 

b. Nadleśniczemu . .". zip. 200. 

  

Reskryptem z dnia 13 Stycznia 1831 roku Nro 
67,542/6,743 oświadczyła, że części denuncyacyy- 
ne z całego miesiąca dla jednćy osoby z kilku 
nawet pozycyi przypadające, maią bydź kwitowa- 
ne na papierze stęplowym gr. 10, skoro złp. ie- 
den przenoszą, nie przechodzące zaś złp. 1 w ie- 
dnym miesiącu, na papierze prostym kwitowane 
bydź mogą. (Р. В.)



000 

«c. Podleśnym w równych czę- 

ściąch „+. 000, ар 300. 
d. Straznikom i Strzelcom ta- 

koż w częściach równych zip. 300. 

Rozrachowanie zaś pomiędzy Ofhcya- 
listów i pokwitowanie uskuteczniać należy 

podług załączonego pod N. wzoru. 

Art. 167. Akcydens może co miesiąc de- 

cursive od nastapionego i do Rekapitulacyi 

Przychodu przeniesionego wpływu, bydź 

proporcyonalnie wypłaconym. 

Art. 168. Stanowi się raz na zawsze, iź 
akcydens tylko od istotnego wpływu w го- 
ku Etatowym nastapionego, zostaie dozwo- 

  

Do Art. 168. 1. Reskryptem ad Nro 12,415 

876 pod dniem 5 Marca 1824 roku obiaśniaao, 

iz Artykul ten ściąga się do akcydensu od docho- 
dów w Artykule 165 ad a. pod liczbami 1. 2. 3. 
4. 51 6 wymienionych , nie stósuie się zaś do 
akcydensów od dochodów ad b.z Policyileśney, 

które w każdym czasie po ich wyexekwowaniu 

stósownie do Art. 165 dzielonemi bydź powinny, 

akcydensa od dochodów ad a. z zaległych wpły- 
wów pochodzących, stósownie doobiaśnieniapod 

dniem 23 Kwietnia ad Nro 23,472/1,784 na ko- 

rzyść Skarbu pozostają. 
2. Ad Nro 21,690/1611 pod dniem 27 Kwie. 

tnia 1824 roku Kommissya Rzadowa Przychodów 

45
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lonym, utracaią zaś Urządnicy i Officyaliści 
prawo do akcydensów od tych summ, które 
w końcu roku na długu pozostały; ztąd wy- 
nika, że od wykazanych w percepcie wpły- 
wów z lat poprzedniczych, akcydens w ża- 
den sposób wypłaconym bydź nie może. 

Art. 169. Gdyby do 2/4 części dla dennn- 
cyantów w Art. 143 i 165 przeznaczonćy, 

  

i Skarku obiaśniła, iż akcydens od zaległych wpły- 
wów z Policyi leśney ma bydź podług nowego 
urządzenia dzielonym. (Р. В. 

Do Art. 169. 1. Kommissya Rządowa Przy- 
chodów i Skarbu Reskryptem z dnia 13 Marca 
1829 roku Nro 5,910/412 oswiadczyła, iż denun, 
cyantom którzy w innćm Woiewództwie mieszka- 
ią, oraz prawnym sukcessorom zmarłych denun- 
cyantów, część ściągniętych kwot wypłacona bydź 
winna. Tych zaś których pobyt iest niewiado- 
my, wiana Kommissya Woiewódzka wyśledzić 
gdzie się znayduią, a gdyby wynalezieni bydź 
nie mogli, złożyć Kommissyi Skarbu 0 tém Rap- 
port z dowodami, poczem otrzyma upoważnienie 
do zaperceptowania przypadaiących kwot na rzecz 
Skarbu. 

2. Reskryptem z dnia 4 Września 1829 roku 
Nro 24,111/1,754 Kommissya Rządowa obiaśniła, 
1Ż tak śledzenie denuncyantów iako i wypłata czę- 
ści denuncyacyynéy, dokonane bydź maią w ' 
czasie tym Artykutem przepisanym, to iest: w cia’ 

L4
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nie było Pretendenta, bądź iż defraudacya 

bez denuncyacyi nastąpiła, bądź że denun- 

cyant sam nie chciałby partycypować z czę- 

ści dla siebie służącćy, lub w ciągu roku 

iednego od dnia dobrowolnie wniesionćy, 

lub zasądzonćy kary defraudacyyney, OSwo- 

ią należytość nie zgłosił się, natenczas cała 

ta część zostanie na korzyść Skarbu. 

pp. Co do wydatków nadzwyczaynych. 

Art. 170. Pod tym tytułem maią mieysce 

wydatki nie przewidziane, tudzież opłata 

szussgeldu od ubitéy na potrzeby Rządowe 

zwierzyny i t. p. Wogóle nie powinny ni- 

  

gu iednego roku od daty ściągnięcia zasądzonćy 

kary defraudacyynćy. (P. R.) 

Do Art. 110. Kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu Reskryptem z dnia 27 Kwietnia 

1824 raku adNro 2009971505 obiaśniła,iż ponieważ 

Etaty leśne nie obeymuią żadnychsumm bez wy: 

rachowania się na wydatki nadzwyczayne prze- 

znaczonych, wszelkie zatćm wydatki z funduszu 

na potrzeby nadzwyczayne za upowaznieniem 

Kommissyi Woiewódzkićy wypłacone bydź ma- 

ia iudowodnione bydz winny likwidacyami, upo- 

ważnieniami i kwitami, podług przepisów Kas- 

(P. R.) sowych.
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gdy przenosié téy summy, która Etatem iest 
oznaczona, I powiony bydź likwidacyami i 
kwitami udowodnione, ieżeli Btat suminy 
tćy nie oznaczy bez wyrachowania się, bo 
w takim razie samego tylko Nadleśniczego 
kwity miesięczne będą dostatecznemi. 

гг. Co do Superat. 

Art. 171. Wszelka od wydatkéw miey- 
scowych pozostała gotowizna 2 Койсет Ка- 
Żdego miesiąca,a gdzie wpływy są znaczniey- 
sze, co dwa tygodnie lub częścićy, a nawet 
co tydzień, ieżelitąkowa wyrównywa kaucyi 
przez Nadleśniczego stawionćy, zaraz do 
kassy głównćy odsyłaną bydź ma, i odesla- 
ne summy po kolei do Manualu zapisane bę- 
dą. 

Ponieważ zaś dochód nie we wszystkich 
miesiącach do kassy Urzędu leśnego wpły- 
wa, i są takie, w których żaden dochód spo- 
dziewanym bydź nie raoźe, w takićm zda- 
rzenia mocen będzie Nadleśniczy zostawić 
na wydatki konieczne, stósownie iednak do 
rozporządzeń Ktatowych, pewny zapas na 
te miesiące, w których dochodu nie będzie, 
lecz za całość tego grosza 1 właściwe iego w
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przepisanym czasie użycie, iest odpowie- 

dzialnym. 

Art 172. Wydatek na superatę oryginal- 
nym kwitem kassy odbieraiącey usprawie- 

dliwionym bydź ma, albowiem świadectwa 

lub KRewersa Pocztowe za dostateczny do- 

wód uważanemi nie będą. 

ss. Со do Rekqpttulacyt Rozchodu. 

Art 173. Co się powiedziało w Art. 150 
o Rekapitulacyi przychodu, stósuie się i tu 

zupełnie co do rozchodu, to iest: iż w pićr- 
wszćy kolumnie należytość Etatowa zapeł- 

nioną będzie, następnie zaśco miesiąc, wy- 
płaty w właściwych rubrykach umieszczo- 
ne zostaną; w końcu roku robi się Billans 

w porównaniu z Etatem, pamiętaiąc, Że ta- 

kowy co do wydatków pewnych nigdy prze- 

stąpionym bydź nie może, wyląwszy wyda- 

tki, które z natury rzeczy saime przez się 

usprawiedliwiaią się, iak np. akcydens może 

bydz wiecéy nad Etat expensowanym, 1ak 

skoro większy dochód okazał się, od które- 

eo ak¢ydens pobieranym będzie i t p.
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Art. 174. Do kwitów i dowodów, do któ- 
rych podług ogólnych kraiowych przepisów 
papier stęplowany użytym hydź winien, ma 
bydź takowy dołączonym, ato pod karą 

kontrawencyi stęplowćy, która do Nadleśni- 
czych zaregulowaną będzie. 

Art. 175. Urzędnicy odbywaiący peryo- 
dyczne rewizye, obowiązani są kwity wy- 

 datkowe poświaądezać i dostrzegać, aby te 
nosiły na sobie cechę legalności. 

Art. 176. W ogólności pamiętać należy, 
ze wszelkie dowody w oryginale do Manua- 
iu dołączone bydź powinny, gdyby zaś dla 
szczególnego zdarzenia oryginał złożonym 
bydź nie mógi, autentyczna kopia przez 
Urzędnika zwierzchni dozór maiącego po- 

świadczona, dołączoną bydź może. | 

rt. 177. Każdy nieudowodniony lub nie 
usprawiedliwiony wydatek uważanym bę- 

  

Do Art. 174. Kommissya Rządowa Przychodów 
i Skarbu Reskryptem z dnia 10 Kwietnia 1824 r. 
Mro 44,760/3,370 obiaśniła, że kwity na pensye 
zaległe i bieżące, na akcydensa, szussgeld , de- 
putaty Urzędnikom i Officyalistom wyznaczone 
it. p. nie maią bydź pisane na stęplowym pa- 
pierze. A (P. R.)



dzie za deces, i zasądzonym Чо zwrotu od 

Nadleśniczego zostanie. | 

tt. Co do Billansu, 

Art. 178. Po skończonćy Rekapitulacyi 

rozchodu, nastepuie ogólny Billans czyli po- 

równanie Przychodu z Rozchodem, poczćm 
okaże sięRezultat, iżalbo zastanie Remanent, 

kiedy Rozchód będzie mnieyszy od Przycho- 

du, albo wcale żaden nie zostanie Kemanent, 

kiedy Rozchód równy będzie Przychodowi. 

Naymocnićy iednak Urzędom leśnym pole- 

ca się, aby z końcem roku wszelkie Rema- 
nenta uprzątały i do Kass Głównych odsy- 

łały, albowiem zatakowe szkodliwe zanied- 
bania, wymierzane będą kary korrekcyyne. 

Art. 179. Gdyby przez szczególnieyszą 

konieczność i za poprzedniczóm Kommissyi 

Woiewódzkićy upoważnieniem, Nadleśni- 

czy był zmuszonym z pozostałego Remanen- 
tu forszus lakowy uczynić, iak np. na ko-, 

szta w processach defraudacyynych i in- 
nych, powinien pod Billansem wyszczegól- 

nic z iakich forszusów Remanentskładasię, 

zaś dowody forszusowe zachowa u siebie, 

aż do uprzątnienia forszusu.
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или. Co do Inwentarza Utensyltów. 

Art. 180. Po skończonym w Manuale ra- 
chunku pieniężnym, następować będzie In- 
wentarz Utensyliów, obeymuiący stan z po- 
przedniczego roku, tudzież w ciągu roku 
przybyłe 1 ubyłe przedmioty; co do obiektów 
przybyłych, dosyć będzie na odwołaniu się 
zkąd pochodzą, ubyłe zaś Utensylia wywo- 
dami słownemi, świadectwami, a gdzie po- 
trzeba, Reskryptami Kommissyi Woiewódz- 
kićy udowodniane bydź maią. 

ROZDZIAŁ V. 

O WYKAZACH, ASSYGNACYACH IKON- 
TBOLLACH. 

a. IV ogólnosct. 

Art. 181. Prócz Manuału i Annexów iuż 
wyżćy przepisanych do prowadzenia służby 
Kassowćy leśnćy, utrzymywane bydz maia 
leszcze następuiące kontrolle: 

a. Delata zaległych wpływów, 

  

Do Art. 180. Inwentarz sprzętów znayduią- 
cych się przy Urządzie leśnym, zawiera następu- iące rubryki. 1. Numer, a) bieżący, b) dowodów.



b. Xiega Sznurowa Assygnacyow na 

drzewo, | 

с. Xięga Sznurowa takichże Assygna- 

cyów ua ugay, pastwiska i inne do- 

chody, które za szczególnemi Assy- 

gnacyaini pobierane bydź maią; 

d. Kontrolla Podleśnych co do wyda- 

wanego drzewa,' 

e. Takaż kontrolla co do innych docho- 

dów, iako to: na ugay, pastwiska, 

sprzedaż kory i żywicy, zbieranie 

mchu, grzybów i trzciny, kopanie 

torfu; 

£ Kontrolla Podleśnych co do odkry- 

tych defraudacyów, 

g. Dziennik defraudacyyny ogólny, 

h. Wykaz zaległych wypłat; 

Których prowadzenie w następuią- 

cych szczegółowych Artykulach prze- 

pisanćm zostanie. 

Art. 182. Wszystkie powyższe kontrolle 

i wykazy tudzież xięgi, iak przez ciąg roku 

7 

2. Wyszczególnienie sprzętów. 3. Z końcem roku 

zeszłego pozostało sztuk. 4. Przychód, a) źródło 

przychodu, b) ilość sztuk. 5. Ubytek, a) Źródło 

rozchodu, b) ilość sztuk. 6. Zostaie w Remanen- 

cie na gruncie, ilość sztuk. 7. Uwagi. (P. R.) 

46
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sluza do prowadzenia Manipulacyi Kasso- 
wćy, tak w końcu roku stają się dćwodami 
do Manualu i do tegoź dołączane bydź po- 
winny, 

Art. 183. Przy peryodycznych rewizyach, 
Urzędnika rewiduiącego będzie obowią- 
zkiem przekonywać się: także o porządnem 
tych wykazów i kontroll prowadzeniu, i ta- 
kowe również poświadczać. 

b. (o do Delaty zzaległych wpływów. 

Art. 184. Delatę wpływów zaległych 
prowadzić ma Nadleśniczy podług zdłączo- 
nego pod O. wzoru przykladami obiaśnione- 
80, w nićy powinien bydź każdy szczegól: 
ny Dłużnik zapisany. Delata zaś ta пау- 
przód rodzaiami zaległości, apotóm latami 
zbierana będzie. Wszystko co przez ciąg 
roku wpłynie lub na mocy szczególnych 

    

Do Art. 184 Delata zaległości przy Urzędzie le- 
śnym ma następuiące Rubryki: 1. Numer koley- 
пу, 2. Wymienienie debentów (Zpoki zaległości i tytuł dochodówj. 3. Z końcem roku zeszłego 
zostało na długu. 4. Na to wpłynęło a pod Nu- merem Manuału, b data wpływu,cilość. 5. Umo-  „oReWiejąpu. roku. 6, Zkońcem: roku bieżące- Ro pozostale jeszcze na długu. 7, Uwagi. (P.R.
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Kommissyi Rządowćy Przychodów 1 Skan- 

bu dyspozycyi, umorzonćm zostanie, odpr- 

sywanein bydź winno przy właściwćy pozy- 

сут, długi zaś nie ujszczone, z końcem ro- 
ku przeniesione zostaną do rubryki „zosta- 

ie na długu* a gdy się takowa Delata pod- 

summuie, okaże się, ile każdego rodzaiu i 

każdego roku bylo zaległości do pobrania, 

ile pobrano, ile umorzono i wiele ieszcze 

do pobrania pozostaie; tę ostatnią Summę 
ogólną zapisać należy na samym końcu wła- 
Sciwego Rozdziaiu, to iest: zaległości w Ма- 
nuale do Rubryki „pozostale na dlugu.* 

Gdy zaś Delata ta za dowód do Manua- 
łu dołączoną bydź musi, przeto Nadleśniczy 
winien sobie z nićy uformować dalszą De- 
latę na rok następuiący, tych zaległości, któ- 
re zkońcem roku na długu pozostały, prze- 
niesie także do nićy wszystkie zalegtosci poe 
szczególe z roku bieżącego pozostałe, 1 Dela 
tę takową przy sobie zostawi, która znowu 
w końcu roku następnego posłuży za dowód 
do Manuału i tak daley. 

Art. 185. Kommissya Woiewddzka po- 
winna rzetelność delaty sprawdzić i poświad- 
czyć, w przypadkach zaś zmiany Nadleśni- 
czych, należy przy tradycyach star annie się 
przekonywać, czyli zaległości, które po-
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przednik okazuie, są istotnemi długami, lub 
teź przez niego pobrane, i tylko w percep- 
cie umieszczone nie zostały, w takowym ra- 
zie iako decess, summy takie wcześnie Ścią- 
gane bydź powinny. 

e. (o do Księgi sznurowóy Assygnacyinéy 
na drzewo. 

Art. 186. Utrzymywaną będzie podług 
zalączonego wzoru pod Lit. P. Księga sznu- 
rowa Assygnacyina na drzewo, z ktoréy 
szczegółowe Assygnacye na drzewo stronom 
wydawane, i na tych odebrane zapłaty, kwi-- 
towane bydź maią. 

Art. 187. Wszelki wydatek drzewa, czy 
to płatnego, czy bezpłatnego , nie może ina- 
czćy nastąpić iak tylko za Assygnacyą; As- 
Sygnacye zaś nigdy pisane bydź nie mogą, 

  

Do Art. 186. Wzór/do Księgi sznurowćy assy> 
gracyinćy na drzewo załącza się. (POR) | 

Do Art. 187. Reskryptem z dnia 18 Sierpnia 
1527 roku Nr. 4840774339 Kommissya Rządowa 
a oyybodów i Skarbu upoważźniła Kommissye 
Woiewódzkie, ażeby odtąd po odebraniu od Urze- 
dów leśnych kaźdorocznych rachunków , skoro 
znaydy, że opieczętowane i tymże Urzędom leś- 
nym przesłane księgi kwitaryuszowe na sprze-
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ale zawsze drukowane, dla tego Komrmissye 

Woiewódzkie winny Urzędy leśne w dosta- 

teczną ilość Assygnacyów drukowanych za- 

opatrzyć; gdyby się przeto Nadleśniczy po- 

ważył wydawać Assygnacyą pisaną, a nie 

drukowaną i z księgi sznurowćy wyciętą, Za 

to samo, za naypiérwszem zdarzeniem, bę- 

dzie oddalonym, chociażby z resztą przez 

wydanie takowćy Assygnacyi pisaoćy, zadne 

inne nadużycie lub przeniewierzenie się po- 

pełnionćm nie było. Księgi sznurowe As- 

sygnacyine, maią bydź opieczętowane i na- 

czele onych zapisaną będzie ilość Assygna- 

cyów iaka w księdze znayduie się. 

Art. 188. Assygnacye będą koleynym 

Numerem tak iak po sobie następują ozna- 

czone, będą oraz wydawane ziednóy księgi 

  

daż drzewa i uboczne dochody w ciągu roku wy- 

potrzebowane nie zostały,próżne Arkusze wypru- 

ły, takowe do potrzebnego w latach następnych 

użycia wskładach swych zachowały i o oszczę- 

‘dzonéy tym sposobem ilości Rapporta Kommise 

syi Rządowey zdawały; na odsełaiących się zaś 

do Izby Obrachunkowćy kwitaryuszach (które 

na nowo opieczętowane być winny) stósownie co 

do ilości wyprutych próźnych arkuszy uwagi 

czyniły. ‘ (Р. В.)
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na wszelkie drzewo iakiego bądź gatunku 
bez różnicy, z zachowaniem tylko tego po- 
rządku, aby wiednóy Assygnacyi dwa lub 
więcćóg gatunków drzewa mięszanych lub 

téz aby iedna Aśsygnacya do dwóch razem 
obrębów wydaną nie była, ale aby na kaź- 
dy gatunek i do kaźdego Obrębu oddzielna 

Assygnacya była wydaną, zawsze stósuiąc 
się do przepisu Art. 58. 

Art. 189. Na drugićy Assygnacyi w księ- 
dze pozostałćy obowiązany iest każdy ku- 
pulący i opłacaiący, swóy podpis własnorę- 
czny lub przez zoaki położyć, Assygnacya 
ta zwyciętą Assygnacyą co do rzeczy zu- 
pełnie ma bydź zgodną, kaźda bowiem 
w tćy mierze dostrzeżona niezgodność ka- 
raną będzie. 

Art. 190. Zapobiegaigc defraudacyom, 
uważać powinni Nadleśniczowie, aby dla 
okolicznych Mieszkańców kupuiących drze- 

  

Do Art. 190. Reskryptem z dnia 15 Czerwea 
1830 roku Nr. 33279/2455 Kommissya Rządowa 
Przychodów i Skarbu poleciła, aby przy wyda: 
waniu drzewa bezpłatnie za ićy upoważnieniem, 
assygnacye z ksiąg sznurowych wycinane były 
na taką tylko ilość drzewa corocznie, iaką po- 
bieraiący w iednym roku wywieść z deklaruie SIĘ. 

(P. R.)
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wo w minieyszych partyach, nie wydawali 

па raz Assygnacyów na większą ilość, 1ak 

na taką, którąby ci w iednym anaywięcćy 

w dwóch dniach zlasów wywieść zdołali. 

Art. 191. W Assygnacyi dokładnie lite. 

rami wypisać potrzeba czyli drzewo iest 

użytkowe albo opałowe i czyli płatne lub 

bezpłatne, a to podług rodzajów w Taxie 

oznaczonych. Od bezpłatnego opłata pnio- 

wego zaraz na Assygnacyi kwitowaną bę- 

dzie. | 

Art. 192. Assygnacye będą przez kupu- 

iących wręczone Podleśnyim, którzy ie przy 

sobie zachowaią, zszywaijąc takowe w ie- 

den plik, pliki te w czasie peryodycznych 

rewizyów przeszyte, opieczętowane I przez 

rewiduiącego Urzędnika poświadczane, w 

końcu roku za dowód do Manuału dołącza- 

ue bydź maią. 

Art. 193. Podobnież i Księga kwitaryu- 

szowa z drugą połową Assygnacyów pozo- 

stałych ma służyć za dowód do Manuału, 

chociażby nawet z nićy wszystkie jeszcze 

Assygnacye wycięte nie zostały. 

Art. 194. Nadleśniczy iest zwierzcbni- 

kiem Urzędu leśnego i assygnuie do Lasu 

drzewo, nie może iednak sam bezpośrednio 

bez wiadomości Podleśnego takowego wy-
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dawać, ale należy koniecznie, aby Podleś- 
ny nayprzód Assygnacyą odebrał i nastę- 
pnie sam drzewo do wydatku oznaczył, na 
tem bowiem zasadza się cała Konmtrolla co 
do sprzedarzy drzewa. 

9. (o do Ksieg? sznurowćy Assygnacyinéy 
na uboczne dochody. 

Art. 195. Takaż sama Księga sznurowa 
Assygnacyina czyli Kwitaryusz, oddzielnie 
prowadzoną bydź ma, co do wszelkich in- 
nych dochodów, na które Assygnacye czy- 
l kwity koniecznie wydawane bydź mu- 
52а, 10 lest: iz na każdy szczegółowy wpływ 
na iaki kolwiek Tytul nastapiony, z tćy 
Księgi wyciętą będzie Assygnpacya po kolei 
iak wpływ z którego bądź Tytułu nastąpi, 
z tem ostrzeżeniem, aby iedna Assygnacya 
ieden tylko przedmiot obeymowała, a nie 
więcćy; na tym fundamencie można będzie 
wrazie potrzeby sprawdzać wydane Аззу- 
gnacye, czyli kwity szczególnym Kontry- 
buentom wydane, zgodne są z Księgą kwi- 
— 

  

Do Art. 195; 196. Wzór do księgi sznurowćy As- Sygnacyinćy na uboczne dochody dołącza się. Wzór ten stósownie do Późnieyszego Urządzenia Kom
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taryuszową, i przekonywać się czyli Nadleśni- 

czyzgodnie z pokwitowaniem zaciągnął wpły- 

wy dotćyże Księgi. Wzór do Księgi Kwi- 

taryuszowćy tego rodzaju załącza się pod B. 

Art. 196. Formalnośći w powyższych Ar- 

tykułach co do Assygnacyów na drzewo 

przepisane, tak co do wydawania Assygna- 

cyów, kwitowania, zbierania i dołączania 

onych za dowody, zupełnie i tu zastósowa- 

ne bydź matą. 

e. Kontrolla dla Podlesnych co do wyda- 

wanego drzewa. 

Art. 197. Obowiązkiem iest każdego Pod- 

leśnego utrzymywać podług załączonego 

wzoru pod S. dla każdego Obrębu Kontrol- 

le wydawanego zlasów drzewa; w tćy Kon- 
  

missyi Rządowćy. obeymuie trzy exemplarze As= 

sygnacyi, zktórych ieden wydaie się Kontrybuen: 

towi, drugi Podleśnemu właściwey Straży, a trze= 

ci pozostaie w Xiędze sznurowćy. 

(Р. В.) 

Do Art. 197. Kontrolla wydawanego za Assyx 

gnacyami drzewa z obrębu, ma nastepuiace Ru- 

bryki 1. Numer koleyny. 2. Wymienienie kupu- 

iących. 38. Za assygnacyą a do Numeru b zdaty. 

4. Wydano drzewa a rodzay drzewa,b gatunek 

drzewa, c sztuk ilość i miara długości w stopachi 

srednicy zrównanćy w calach, ć kóp, esążni, fur. 

47
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trolli każdy wydatek tak iak następnie bez 
różnicy drzewa zapisywanym bydź ma; do 
czego odbierane od stron Assygnacye za an- 
nexa.służyć będą. Kontrolle Podleśnych 
będą drukowane, opieczętowane i przy pe- 
ryodycznych rewizyach przez Urzędników 
rewiduiących poświadczane, a w końcu ro- 
ku za dowód do Manuału dołączane, dla 
tego tćż przez właściwego Podleśnego pod. 
pisane bydź powinny. 

" 

i. Co do Котто dla Podlesnych do in- 
nych dochodów. 

Art. 198. Takąż samą Kontrollę iak co 
do- wydatków drzewa utrzymywać będą 
Podleśni podlug załączonego wzoru pod T- 
co do wszelkich innych dochodów ubocz- 
nych na całą Straż, na które Assygnacye 
koniecznie wydawane bydź muszą, w tćy 
  

5. Należytość pieniężna za drzewo pokwitowa 
na 6. Uwagi. (P. R.) 

Do 4rt. 198. Kontrolla ubocznych dochodów 
pobieranych za Assygnacyami z Straży ma na- 
stępuiące rubryki. 1. Numer koleyny. 2. Nazwi- 
śko kontrybuentów, 3. Za Assygnacyą a pod Nu- 
merem, 6 z daty, c wydaną do obrębu. 4. Wymie- 
nienie przedmiotu oplaconego, 5. Ilość opłaty. 
6. Uwagi.. (P. R.)
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przeto Kontrolli na wszelkie tytuły odebra- 

ne Assygnacye zapisywane będą bez różni- 

cy dochodów, tylko po kolei tak iak po 50- 

bie następuią, z wyszczególnieniem Obrę- 

bu; która. to Kontrolla równieź zkońcem 

roku do Manuału dolączoną bydź powinna. 

g. Co do kontrolli wykrytych defraudacyów. 

Art. 199. Utrzymywać będą Podleśni pod- 

ług załączonego pod U. wzoru kontrolle de- 

fraudacyyne, w ktorych każda odkryta de- 

fraudacya zaraz przez nich zapisywaną bydź 

ma; cotydzień a podług okolicznośzi i czę- 

ściey obowiązani są Podleśni odkryte defrau- 

  

Do Art. 199. l. Kontrolla wykrytych defrau- 
dacyi ma następuiące rubryki: 1. Numer koley- 
ny. 2. Data wykrytćy detraudacyi. 3. Nazwisko 
i zamieszkanie defraudanta. 4. Nazwisko denun- 
cyanta. 5. Wymienienie przedmiotu z defraudo- 
wanego. 6. Wymienienie zagrabionych fantów. 

2. Ad Nro 33,630/2581 pod dniem 24 Czerwea 
1824 roku Kommissya Rządowa Przychodów i 
Skarbu poleciła, aby Urzędy leśne kwity zuiszczo- 
néy nalezytosci defraudacyynéy wydawane, nie 
oplacaiącym one Interessantom, lecz właściwym 
Podleśnym, celem prowadzenia przez nich doe 
kładaćy w tym przedmiocie kontrolli, wręczali. 

(P. R.)



— 376 — 

dacye wraz z grabieżą oddawać, lab dono- 
sić do Urzędów leśnych; powinnością iest 
ich także z dokładnością przekonywać się 
o tożsamości osób i zamieszkaniu defraudan- 
tów, tak iak się oni niemł bydź zadeklaruia, 
kontrolie te będą drukowane, opięczętowa- 
ne, przez Urzędników odbywaiących peryo- 

dyczne obiazdy weryfikowane i widymowa- 
ne, a w końcu roku za dowód do Manuału 

dołączane, 

h. Co do Dziennika defraudacyynego. 

Art. 200. Nadleśniczowie prowadzić ma- 

ią ogólny Dziennik defraudacyyny podług 
  

Do Art. 200. Dziennik defraudacyyny Urzędu 

leśnego zawiera 15 rubryk: 1. Numer koleyny. 

2. Nazwisko izamieszkanie defraudantów. 3. Na- 
zwisko odkrywaiącego defraudacyą. 4. Data po- 

pełnionćy dełraudacyi. 5. Wymienienie obrębu 
w którym defraudacyą popelniono. 6. Wymie- 

nienie przedmiotu z defraudowąnego. 7. Drzewa, 

a) ilość sztuk, b) miara długości wstopachiśre- 

dnicy z równanćy w calach, c) slopy sześcienne, 

d) kopy, e) sążnie, () fury parokonne. 8. Wy- 
mienienie zagrabionych fantów. 9. Cena poiedyn: 

cza sztuki, stopy, kopy, sąŻnia, fury etc. 10. 

Należytość, a) za obiekt z defraudowany, b) za 
karę defraudacyyną, c) za koszta z processu de- 

fraudacyynego wynikłe nad uczyniony ze Skarbu



и = 

wzoru W. w którym nayprzód sprawy z lat 

poprzednich iako nie zadecydowane pozo- 

stałe, przenoszone, a następnie nowo odkry- 

te w ciągu roku defraudacye tak z kontroll 

defraudacyynych przez Podleśnych utrzy- 

mywanych, iako 1 innych doniesien, po ko- 

lei iak następuią, zapisywane bydź таза; 

sprawy które w ciągu roku ostatecznie od- 

sądzone zostaną lub których decyzye stały 

się prawomocnemi, wniyść powinny do Ma- 

nuału, albo iako wpływ do percepty, albo 

z końcem roku iako dług, który w Delacie 

wpływów zaległych na rok przyszły wyka- 

zać należy; do Dziennika zaś defraudacyy- 

nego następnego roku przeniesione będą te 

tylko sprawy, które ieszcze iako nie zadecy- 

dowane pozostaly. 

  

awans przysądzone, 4) łącznie. 1l. Awanse na 
koszta w processach defraudacyynych poczynio» 
ne. 12. Na oboczną należytość, a) oplacono, aa) 

numer dowodów , bb) iakim sposobem, cc) pod 

pozycyę Mannału, dd) w ilości, b) do Manualu 

przeniesiono na dług, aa) w pozycyi, bb) ilość, 
c) umorzono, ilość. 18. Z awansowanych na pro- 
cessa kosztów zwrócono Remanentowi. 14. Pozo. 
staie z końcem roku defraudacyów nie odsądzo- 
nych i dobrowolnie nie przyznanych. 15. Obrot 
fantów. у (Р. В.)
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Art. 201. Dziennik ten będzie przy peryo- 
dycznych rewizyach weryfikowanym i w 
końcu roku za dowód do Manuału dołączo- 
nym; do Dziennika zaś takowego dołączony 
bydź powinien wypis decyzyi ostatecznćy. 

1. Со do wykazu zaległych wypłat. 

Art. 202. Wykaz zaległych wypłat pod. 
ług wzoru pod X. prowadzić należy, zapeł- 
nianie zaś takowego zupełnie wtensam spo- 
sób następować powinno, iak Delaty zale- 
głych wpływów, o czćm w Art. 184. obszer- 
nićy iest mowa, tu więc przepis powyższe- 
go Artykułu zaregulowanym bydź winien. 

ROZDZIAŁ VI. 

O REWIZYACH PERYODYCZNYCH 

I EXTRAKTACH. 

a. Rewizye peryodyczne. 

Art. 203. W kaźdćm Leśnictwie odbywa- 
ne będą rewizye peryodyczne przez Urzę- 

  

Do Art, 202. Wykaz zaległości z lat upłynio- 
nych do zapłacenia pozostaiących ma 6. rubryk, 
to iest: 1. Numerkoleyny. 2. Wymienienie osób 
którym należytość do wypłacenia zalega. 3. Z
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dników do tego przeznaczonych, a to stóso= 
wnie do Instrukcyi dla Korpusu Leśnego 
przepisanćy, dwa razy na rok, to iest: na 

Wiosnę i w Jesieni; oprócz tych zaś mogą 
leszcze następować rewizye nie przewidzia- 
ne bez stałego oznaczenia czasu, bądź w 
celu udoskonalenia Administracyi leśnćy , 
bądź dla dochodzenia Malversacyi, gdyby 
o nią zachodziły zaskarżenia lub poślaki. 

Art. 204. Urzędnicy odbywaiący takowe 
rewizye obowiązani są: 

a. Każdy szczegół działania Urzędu le- 
śnego dokładnie wyexaminować; 

  

końcem roku przeszłego pozostało do wypłaty. 
4. Na to wypłacono, a) pod numerem Manuatu, 
b) data wypłaty, c) ilość. 5. Z końcem roku bie- 
zacego pozostaie do zaspokoienia. 6. Uwagi. 

(Ра В.) 
Do Art. 204, Podług rozporzadzenia Kommis- 

syi Rządowćy Przychodów i Skarbu z dnia l Września 1830 roku Nro 62,329/4,638 ad a. Do szczegółów wyexaminowania 
należy. l. poszczegółowe 
leglości i przekonywanie 
rych należności Skarbow 
ne, nie są Ściągane, 
Urzędnicy rewidaiący 
dacyyne są spiesz 

nadto podciągnąć 
przeyrzenie delaty za. 
się o powodach dla któ» 
e w Delacie zamieszczo- 

2. Przekonywać się winni 
, lak dalece sprawy defrau. 

nie instruowane, do odsądze=
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b. Przekonywać się naocznie o szafun- 
ku drzewa w mieyscach do cięcia 
przeznaczonych, i uważać czyli 

  

nia przesyłane i exekwowane. Na spiesz nem 
bowiem dochodzeniu defraudacyi zawisły i do» 
chody Skarbowe, i odwrócenie defraudantów od 
szkód w lasach, i dla tego w protokóle wyrażone 
bydź winno: ile było spraw zaleglych po koniec 
roku przeszłego, ile takowych przybyło w r. b. 
ile z tych załatwiono w zupełności, ile do zała- 
twienia pozostaie, i na czóm ostateczne ściągnie- 
nie należytości zachacza się. 3. Każdy szczegół 
dochodu i wydatku z taxą, Księgami kassowemi, 
przepisami i dowodami skonfrontować i poświad- 
czyć, nie mnićy Monita Izby Obrachunkowéy i 
decyzyeW ładz przełożonych przeyrzeć,iak dalece 
są załatwione przekonać się, a gdyby Reęndant 
takowym zadosyć nie uczynił, do dopełnienia po- 
leceń znaglić. 

ad f, Przy końcu obiazdu należy zawezwać do 
siebie wszystkich Podleśnych, Strażników, Strzel- 
ców i Sążniarzy; a to w dwóch dniach po poło- 
wie, aby druga połowa do dozoru lasu pozosta 
da, t tych każdego z osobna wymieniwszy iakie 
byty z różnych tytułów dochody, zapytać. 1) Czy- 
l z innych tytułów dochody iakowe nie są przez 
kogo bądź zataione, lub w płynięte czy nie są w 
mnieyszćy ilości zapisane, jak rzeczywiście kto 
opłacił. 2. Zapytać Strażników i Strzelców, czy= 
U przy wydawaniu drzewa Podleśni takowe ce-
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w sprzedaży lub pobierania dochodów 

wbrew Instrukcyom trwającyin lub 

Taxie nie dzieią się pokrzywdzenia 

Skarbu, albo kupuiących. 

  

chuią i wydaią w obecności właściwego dozorcy 

obrębowego, czyli mu okazuią assygnacyc druko- 

wane, i czyli nie więcćy lub w innych gatunkach 

cechuią i wydaią 1ak assygnacye obeymuia. 3. Po 

rewizyi Książek do zapisywania wykrytych de- 

fraudacyi przez Strażników i Strzelców utrzymo- 

wanych, i skonfrontowaniu onych z kontr ollami 

Podleśnych, wymienić każdemu, ile on i iakich 

defraudacyi odkryl, następnie zapytać , szczegól- 

nićy tych co pisać i czytać nie umieią, czyli ia- 

kowe defraudacye wykryte, w iego Książce nie 

są opuszczone, lub czyli Podleśny nie wydal ko- 

mu fantu lub przepuścił defraudacyą wykrytą. 

4. Po rewizyi listy placy, pokwitowania z ode- 

branego wynagrodzenia za naiem pomieszkania 1 

akcydensów, zapytać każdego, czyli istotnie ty- 

le odebrał ile nań zapisano. 5, Wreszcie wypy- 

tać się należy z osobna Officyalistów leśnych, czy- 

li nie wiedzą o iakowych nadużyciach lub szko» 

dach skarbowych swych kollegówi podwładnych, 

a nawet gdyby iakiekolwiek rewiduiący miał po. 

szlaki, zapytywać powinien okolicznych mieszkań- 

ców i Ściśle śledzić przedmiotu poszlakowanego, 

w razie zaś przeciwnym wzmianka o tćm w pro» 

tokóle ma bydź uczyniona. Dopelnienie wszy- 

48
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c. Xięgi kassowe z kontrollami i inne- 
mi dowodami sprawdzić i porównać, 
gotowiznę przeliczyć i poświadczyć, 
czyli ta podług Kiąg z stanem Kas- 
sy okazała się bydź zgodną. 

d. Każdy tytuł dochodu i rozchodu w 
Manuale podsumowaći poświadczyć. 

e. Zbierane przez Podleśnych Assygna- 
cye przeyrzćć i opieczętować. 

Г. Przez dokładne examinowanie Pod- 
leśnych, a nawet gdyby była potrze- 
ba i Mieszkańców, dochodzić, czyli 
iakie źródła dochodów wypuszczo- 
nemi lub z uszczerbkiem dochodów 
Skarbowych administrowanemi nie 
są, zgoła powinni o całćóćm gospodar- 
stwie leśnćm naydokładnićy informo- 
wać sięiuchybienia, iakieby dostrze- 
gli, prostować zaraz na mieyscu, nie 

  
* 

a 

stkich wyżćy wymienionych działań w protokó- 
łach obiazdowych wyraźnie opisane bydz powin- 
no. 
uchybienie przeciwko Instrukcyi i Urządzeniu 
Manipulacyi, tudzież uchybienie ninieyszemu 
przepisowi, jakotćż dostrzeżone nie dokładne i 
powierzchowne przy obiazdach działanie, surowo 
karane będzie, (Р. В, ) 

Ostrzegła zarazem Kommissya Rządowa, że!
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omieszkuljąc o tćm Kommissyi Wo- 

iewódzkićy donosić. у 

g. Z kazdéy takiéy rewizyynéy czyn- 

nosci sporzadza protokol, ktorego ie- 

den exemplarz do Manuału za dowód 

dołączonym będzie. 

b. Ewtrakty. 

Art. 205. Zkońcem każdego miesiąca spo- 
rządzony będzie Fxtrakt podiug załączone- 

  

De Art. 205. 1. Extrakt kassy Urzędu leśnego 
ma następuiące rubryki. I. Ma wpłynąć. 2. Przy- 
chód (wymienienie tytułów.) 8. Wplynęło a. od 
ł Stycznia do ostatniego N. b. w miesiącu N. e. 
razem. 4. Pozostaie na zaległości podlug Manua: 
11. 5. A zatćm w porównaniu sperandy rocznéy 
wpłynęło: a. więcćy, b. mnićy. 6. Ma bydź wy- 
płaconćm. 7. Rozchód (wymienienie tytułów.) 5. 
Wypłaeono. a. ad l Stycznia do ostatniego М. 
b. w miesiącu N. c. razem. 9. Pozostaie do wy- 
płaty podług *'Manuału. 10. Zatćm w porówna- 
niu z należytością roczną wypłacono, a. więcćy, 
b. mnićy. Na ostatnióy stronnicy iest: Wykaz 
waloru'drzewa bezplatnie wydanego w rubrykach: 
1. Ź tytulu. 2. W gatunkach. 3. Od I Stycznia 
do ostatniego N. 4. W miesiącu N. 5. Razem. i 
waloru zwierzyny bezpłatnie dostarczony.
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go a dla qgkładnieyszego wyobrażenia w 

trzech exemplarzach przykładami obiaśnio- 

nych, sporządzonego wzoru pod Ya Yb Ye, 

okazuiący po szczególe każdego tytułu przy- 

chód 1 rozchód,a w końcu ogólny stan Kassy; 

do Extraktu zaś takowego w pisane będą sum- 
my te, którestósownie do Art. 77. po każ- 

domiesieczném zasummowaniu Manuału, 

do rekapitulacyi przenoszone bydź winny. 

Pubryki porównawcze „więcćy* „„mnićy* 

tak do przychodu iako i rozchodu w końcu 
dodane, służą iedynie dlaokazania rocznego 

Rezultaru i te dopićro w ostatnim Extrakcie 

(rruduiowym zapełnione bydź winuy, Stan 

zaS Kassy w kazdomiesiecanym Extrakcie 

wykazywać na Койса nalezy iak nastepuie. 

  

2. Reskryptem ad Nro 13,892/986 i 13,906/1,000 

z dnia 16 Marca 1824 Kommissya Rządowa obia- 

śniła, iż wyciągów z Manualów do Extraktów 
miesięcznych dołączać nie trzeba. Niezgodności 
Manuału z Extraktami gdyby się zdarzyły, przy 
konfrontacyi tychźe w czasie obiazdów peryo- 
dycznych dwa razy do roku, prostować należy, 
po skończonym zaś roku Manuał w mieysce ra- 
chunkn rocznego nadesłany, iak naydoktadniéy 
zrewidowanym, iz Extraktami miesiącznemi przez 

Kommissyą Woiewódzką z konfrontowanym bydź 
powinien. - (Р.В)
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1. Przychód 

Remanent z miesiąca poprzedzaią- 

ccgo . . . . . Gide . 0. De 

Wpływ w miesiącu bieżącym . в. п. 
  

Razem n. в. 

2. Roschod. 

W miesiącu bieżącym . : - ,. *n. n- 
  

3. Reimavbent na miesiąc przyszły n. n. 

Walor drzewa bezpłatnie wydanego i walor 

zwierzyny na potrzeby Rządu bezpłatnie do- 

starczonćy, podawać się będzie na czwar- 

tćy stronie w Extrakcie. 

Art. 206. Extrakt miesięczny obeymować 

ma Epokę od 1. do wyłącznie ostatniego 

dnia kaźdego miesiąca, bez względu na zayść 

mogące w ciągu iednego miesiąca zmiany 

Nadleśniczych. 

Art. 207. Nadleśniczy obowiązany iest Ex- 

trakty takowe podpisać, które prócz podpi- 

su Żadnego innego nie potrzebują dowodu. 

Art. 208. Extrakty miesięczne formowa- 

ne będą w dwóch exemplarzach, zktórych
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ieden pozostanie w Kommissyi Woiewódz- 
kićy, drugi zaś przez nią do Kommissyi Rządo- 
wey Przychodów i Skarbu odsełanym będzie. 

  

Urządzenia w ninieyszych dwóch Poszytach za- 
warte, wydrukowane są na mocy Reskryptów Kom- 

, missyi Rządowey Przychodów i Skarbu z dnia 14 
i 27 Września, 17 Października i 2 Listopada r. 
1832 ad Numero 11,681/15,299, 77,136716,518, 
75,180716,118. j 87,379/18,829, 

OMYŁKI DRUKU. 

Stron. Wiersz Zamiast Czytay 

95 20 dozorn dozoru 107 1 - skodliwym szkodliwym 139 ostatni fundusz na tenprzed- fundusz na ten przed- 
miot iest przezna- miot przeznaczo- 
czony ny, 

140 19—20 troskliw ości, Kom- troskliwości Kom- 
missyom missyów Woie- 
wódzkim wódzkich 166, 12 mogacych maiacych 219 3 wyczyszczyć wyczyszczaé 247 7 odmienna nieodmienna 264 18 Woirwódzkim Woiewódzkim 275 ostatni Obącz przy Art. Obacz przypisek 

przy Art. 280 8 przyhodu przychodu 319 6_  sluży za zasady sluzy za dowody 344  2i8  Interessant Interessent 352 4 te tylko to tylko 262 22 Мго № о 364 22 przy Urządzie le- przy Urzędzie le- śnym śnym 365 4 uaugay па позу 375 24 Interessantom Interessentom 379 8 Malversacyi Malwersacyi


