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1. Tutrukcya da Shor fuse 

ле 

Gdy Instsukoya_dla Urzędników leśnych 

wyższych w dniu 25 Czerwca 1818 roku 
w skutek ogólnych ówczasowych urządzeń 
wydana, przez nowo zaszłe postanowienia 
Piządu zmianie ulega, pragnąc nadto prze- 
pis ten do Urzędników leśnych wszystkich 
stopni rozciągnąć, postanowiła Kommissya 
Rządowa Przychodów i Skarbu następującą 
ogólną dla Korpusu Leśnego wydać In- 
strukcyą, 

  

(1) Ninieysza Instrukcya dla Korpusu leśnego, 
i następuiące po niey urządzenie Manipulacyi i 
Fachunkowości leśnćy, Reskryptem Kommissyi 
Rządowćy Przychodów i Skarbu zd. 23 Grudnia 
1823 г. ad Nro 61,057/4172 wydane, od dnia 1go 
Stycznia 1824 r. w wykonanie wprowadzone z0» 
stały.  (P. R.) 

11



—. $$ 1 

TYTUŁ PIERWSZY. 

O Korpusie Leśnym w ogólności. 

Art. 1. Składaiący Korpus Leśny dzielą 
się na trzy linie i należą: 

A. Do linii Administracyynćy; 
B. Do linii Biórowćy; 
C. Do [linii Naukowéy. 

Art. 2. Urzędnicy linii Admininistracyy- 
nćy rozdzieleni są: 

a. Na Urzednikéw steruiacych iakiemi sa: 
1. Dyrektor Jeneralny Lasów Rządo- 

wych. 

2. Naczelny Nadleśny zawiaduiący La- 
sami Królestwa. 

b. Na Urzędników zwierzchnio dozoru- 
iących, iakiemi są: 
3. Nadleśni Jeneralni ) 
4. Assessorowie Nadleśni) 

lasami iednego Woiewództwa. 

c. Na Urzędników Administruiących, ia- 
kiemi są: | 

5. Nadleśniczowie Leśnictwem iednóm 
zawiadulący. 

d. Na Urzędników Kontrolluiących, ia- 
kiemi są: 

6. Podleśni dozoruiący Straź iednę w 
Leśnictwie. 

zawiadujący
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e. Na Officyalistow strzegących, 1iakie- 
mi sq: 

7. Straznicy) 
8. Strzelcy ) 

nuiacy. 

Г. Na Urzędników oddzielnych, iakie- 

mi są: 
9. Urzędnicy Łowów Królewskich. 

10. Urzędnicy i Officyaliści magazynów 
drzewnych. i 

Art. 3. Urzędnicy leśni linii biórowćy 
dzielą się : 

a. Na Urzędników Wydziału Lasów, w 
Kommissyi Rządowćy Przychodów i 
Skarbu, oprócz Naczelnego Nadleśnego. 

b. Na Urzędników Sekcyi Leśnćy w Kom- 
missyach Woiewódzkich oprócz Nadle- 
śnych Jeneralnych, i Assessorów Nad- 
leśnych. 

c. Na Officyalistów przy Nadleśniczych 
pomieszczonych, iakiemi są: Pisarze 
Urzędów leśnych. 

Art. 4. Urzędnicy i osoby do Korpusu 
leśnego należące linii naukowćy, dzielą się: 

a. Na nauczających, iakiemi są: 
1. Professorowie i Nauczyciele Szkoły 

szczególney Leśnictwa. 

szczególnego obrębu pil-
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b. Na uczących się, iakiemi są: 
2. Praktykanci) 
3. Uczniowie ) Szkoły leśney. 

TYTUŁ DRUGI 
O Urzędnikach t Offcyalistach leśnych. 

Linii Administracyynćy. 

ROZDZIAŁ I. 

O Urzędnikach leśnych sterutących. 

O DYREKTORZE JENERALNYM. 
Art. 5. Obowiązki i Attrybucye Dyrek- 

tora Jeneralnego Lasów Rządowych wy- 
szczególnione są postanowieniem Xięcia Na- 

' miestnika Królewskiego z dnia 1 Czerwca 
1816 r. i dnia 7 Kwietnia 1818 r., tudzież 
organizacyą Dyrekcyi Dóbr i Lasów rządo- 
wych zdnia 25 Czerwca 1818 roku. 

  

Do 4Art.5. 1) Postanowienie Namiestnika Kró- 
lewskiego z dnia 1 Czerwca 1816 roku po więk- 
szey części iuź załatwione i późnićyszemi postas 
nowieniami zmianie uległe , poruczaiac kierunek 
Administracyi Lasów narodowych i Koronnych 
Dyrektorowi Jeneralnemu 
lecało mu: 

1. Ogólny dozór nad Lasami rządowemi i 
ich Urzędnikami. 

, w Artykule Zg9im po-
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Art. 6. W zamiarze zapewnienia skutku 

urządzeń i dopilnowania, iżby wszyscy U- 

rzędnicy leśni od naywyźszego do nayniź- 

szego obowiązków swoich dopełniali z do- 

kładnością, Dyrektor Jeneralny zwiedzi o- 
sobiście ósmą część Leśnictw rządowych 

tak, ażeby w ośmiu latach wszystkie zrewi- 
dowane zostały. Przy tćm zwiedzeniu przy- 

tomnym bydź powinien Nadleśny Naczelny, 
i Nadleśny Jeneralny właściwy lub iego za- 

stępca. QO kazdém takiém uskutecaznioném 

zwiedzeniu, Dyrektor Jeneralny zda rap- 
port Kommissyi Rządowćy Przychodów i 
Skarbu. 

O NADLEŚNYM NACZELNYM. 

Art. 7. Obowiązki i attrybucye ogólne 
Nadleśnego Naczelnego obięte są Organiza- 
cyą Dyrekcyi Dóbr i Lasów rządowych po- 

2. Podanie proiektu pomiaru lasów i ich o- 
szacowania; i 

$%. Podanie proiektu ustawy leśnćy ogólnćy. 
2) Wskutek postanowienia Rządu Tymczaso» 

wego Królestwa Polskiego z dnia 28 Lutego roku 
1832, nowa Orgaaizacya Dyrekcyi Jeneralnćy 
Dóbr i Lasów rządowych przepisaną będzie. 

| (POR) 
Do Art. 1. Obacz przypisek 251 przy Arty. 

kule5.  (P. R.)
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wyżćy cytowaną, z dnia 25 Czerwca 1518 
roku. Mianowanie i uwolnienie Jego zawisło 
od Namiestnika Królewskiego. 

Art. 8. Szczególnym obowiązkiem Na- 
czelnego Nadleśnego będzie: 

1. Kierować urządzeniem Leśnictw tćm- 
czasow ćm. 

2. Po ukończeniu urządzenia tómczaso- 
wego, kierować pomiarem lasów szcze» 
gólnym, i urządzeniem ich stałćm. 

3. Dawać kursa teoryczne w Szkole szcze: 
gólnćy Leśnictwa. 

4. Wprawiać uczniów ze szkoły leśnćy 
teorycznóy i z praktyki niźszćy wy- 
szłych, do praktyki wyższćy. 

5. Pracować w wydziale lasów w Kom- 
missyi Rządowćy Przychodów i Skarbu. 

6. Zwiedzać Leśnictwa rządowe. 
Art. 9. Co do pierwszćy i drugićy attry- 

bucyi, dopelniać ią będzie Nadleśny Na- 
czelny podług urządzenia Kommissyi Rzą- 
dowćy Przychodów i Skarbu dotychczaso- 
wego. 

  

Do Art. 9ż 1]. Obiazd leśnictwa Lubocheń- 

skiego uważanym był za część praktyki leśnćy 

wyższćy z powodu umieszczenia w tym Leśni= 

<twie Szkoly praktycznćy, lecz późnićy Szkoła
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Co do trzecićy, stósować się będzie do 

urządzeń każdorocznych Rady szkoły le- 

śnćy. 

Co do czwartćy, dopełniać ią będzie po- 

dług oddzielnych przez Komnissyą Rządo- 

wą wydanych urządzeń. Jako część prak- 
tyki leśnćy wyźszćy, uważać się będzie ob- 
iazd peryodyczny Leśnictwa Lubocheńskie- 

go, tak wiosenny iako i jesienny. Obiazd 

ten poruczony iest Nadleśnemu Naczelnemu 
wraz z Nadleśnym Jeneralnym Woiewódz- 

twa Mazowieckiego; w ten sposób: że Nad- 

leśny Naczelny dopełni, co do obiazdu wio- 
sennego wszelkie przepisy tyczące się 
przedmiotów technicznych Art. 22 ad a, b, 
с, d, tudzież Art. od włącznie 23 do włą- 
cznie 49 ninieyszćy Instrukcyi obięte; — a 
co do obiazdu jesiennego przedmioty tech- 
niczne Art. 79 ad a.i Art. 80 wskazane, za- 
łatwić iest obowiązany. Nadleśny Jeneralny 
zaś Woiewództwa Mazowieckiego, dopełni 
w czasie obu obiazdów wszelkie inne prze- 
pisy Administracyi i Rachunkowości doty- 
  

praktyki ag do Leśnictwa Bodzentyn w Wo- 
iewództwie Sandomirskićm przeniesioną zostala 
na teraz zaś obiedwie Szkoły leśne teoryczna W 
praktyczna są w zawieszeniu. (P. R.) 

12
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czące się, tak ninieyszą Instrukcyą, iak U- 
rządzeniem Manipulacyi i Rachunkowości 
leśnćy wskazane. Obiazd ten nienarusza- 
iąc przepisów Art. 77 i 93 co do zaczęcia 
się 1 trwania obiazdów peryodycznych ob- 

iętych, zaczynać się będzie na wiosnę dnia 
1 Marca, w jesieni dnia 15 Września; ukoń- 

czonym zaś bydź powinien na wiosnę dnia 
13 Marca, w jesieni 30 Września. 

Co do piątćy, dopełniać ią będzie stóso- 

wnje'do ogólnych i szczególnych urządzeń 
biórowych. 

Art. 10. Co do szóstćy Attrybucyj, to iest: 
zwiedzania Leśnictw rządowych, obowiąz- 
kiem będzie Nadleśnego Naczelnego zwie- 
dzić co rok po zupełnćm ukończeniu tém- 

czasowego ich urządzenia, czwartą część Le- 

śnictw Rządowych z wyboru Dyrektora Je- 
neralnego tak , żeby w czterech latach wszy- 
stkie zrewidowane zostały. Połowę tych 
Leśnictw co rok zwiedzi Naczelny Nadle- 
śny z Dyrektorem Jeneralnym, drugą poło- 
wę sam. 

Przy każdćm takićm zwiedzeniu przyto- 
mny bydź powinien Nadleśny Jeneralny 
*właściwy, lub iego Zastępca. Celem tego 

zwiedzenia będzie przekonanie się istotne, 

czyli urządzenia wydane dopełniane są do- 
kładnie? Czyli Urzędnicy i Officyaliści le-
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śni udowodniaią zdolność dostateczną do 

wypełnienia obowiązków sobie poruczo- 
nych? Czyli Administracya okazuie postęp 
wudoskonaleniu swoiém? Toile lasy rza- 
dowe zaczynaią przychodzić do lepszego 
stanu. O kazdém takiém uskutecznioném 
zwiedzeniu, Nadleśny Naczelny zdać powi- 
nien Rapport Dyrektorowi Jeneralnemu, 
który go przedstawi Kommissyi Rządowćy 
Przychodów i Skarbu. 

Art. Il. Po zupełnóm ukończeniu urzą- 
dzenia tómczasowego Leśnictw, to iest: od 
roku 1524, Nadleśny Naczelny tak czasem 
swoim rozrządzi, ażeby prócz zdarzeń nad- 
zwyczaynych: 

1. Styczeń, Luty, Październik, Listopad 
1 Grudzień użyte były: 
Na prace w Wydziale leśnym, 
Na dawanie Kursów w sz kole leśnćy; 

2. Marzec na obiaz d wiosenny Leśnictwa 
Lubocheńskiego, a 
część Kursu prakt 

3. Kwiecień 1 May: 
_ Na stałe urządzenie Lesnictw; 4. Czerwiec, Lipiec i Sierpień: 
Na zwiedzanie Lesnictw; 

5. Wrzesień, na óbiazd jesienny Leśni- ctwa Lubocheńskiego, a razem ną dru- 54 część praktyki wyżźszćy. 

razem na pierwszą 
yki wyższćy;
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ROZDZIAŁ II. 

O Urzędntkach leśnych zwierzchnio doxo- 
ruiących, to test: o Nadleśnych Jeneralnych 

z Assessarach Nadlesnych. 
Art. 12. Nadleśny Jeneralny na mocy Or- 

ganizacyi Dyrekcyi dóbr i lasów , z dnia 25 
Czerwca 1818 roku mianowanym iest przez 
Namiestnika Królewskiego. Jest on pier- 
wszym Urzednikiew leśnym w Woiewódz- 
twie. Obowiązki iego są dwoiakie: 

1. Obowiązki bezpośredniego dozoru nad 
Leśnictwami. 

2. Obowiązki biórowe w Sekcyi lesnéy 
Kommissyi Woiewódzkićy. 

Przydanym mu iest do pomocy w niektó- 
rych Woiewództwach Assessor Nadleśny, 
mianowany prżez Kommissyą Rządową 
Przychodów i Skarbu. 

DZIAŁ I 
O obowiązkach bexposredniego dozorn 

nad Lesnictwamt. 
Art. 13. Tednym z glowniéyszych obo- 

wiązków Nadleśnego Jeneralnego będzie: 
mieć dozór nad gospodarstwem w Leśni- 
  

Do Art. 12. Obacz przypisek 2gi przy Arty- kule 5. CER.)
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ctwach mu powierzonych, a to stósownie 

do prawideł nauki leśnćy i przepisów rzą- 

dowych, i baczyć, iżby też przepisy iak 

naydokładnićy dopelniane były, przez Urzę- 

dników i Officyalistów leśnych Administra- 

cyynych niższych; w dwoiakim tym zamia- 

rze poleca mu się zwiedzanie Leśnictw rzą- 

dowych. | 

Art. 14. Zwiedzania Leśnictw rządowych 

będą dwoiakie, iedne peryodyczne, drugie 

nadzwyczayne, i 

1. Zwiedzania peryodyczne. 

Art. 15. Zwiedzania peryodyczne odby- 

wać kędzie Nadleśny Jeneralny dwa razy 
do roku, to iest: na wiosnę i w jesieni. 

Art. 16. W Woiewództwach, w których 
iest Leśnictw cztery, iako to: w Krakow- 
skiém i Lubelskiém, i w których niemasz 

naznaczonego Assessora Nadleśnego; Nad- 
leśny Jeneralny sam ieden odbywać powi- 
nien obadwa obiazdy peryodyczne w roku. 
Podczas krótkiego oddalenia się od Sekcyi 

Nadleśnego Jeneralnego, zastępstwo obmy- 
śli Kommissya Woiewódzka. 
  

Do Art. 16117. Po przyłączeniu w r. 1526 

Tasów pod zarządem byłćy Dyrekcyi glównćy



Art. 17. W Woiewództwach, w których 
iest Leśnietw sześć, iako to: Sandomirskiém 
1 Podlaskićm, i w których niemasz nazna- 
czonego Assessora Nadleśnego, Nadleśny Je- 
neralny dopełni obu obiazdów” peryody- 
cznych co rok, przy pomocy iednego Nad- 
leśniczego przęz Kommissyą Rządową Przy- 
chodów i Skarbu na ten koniec wybra- 
nego, ztém zastrzeżeniem , ażeby Nadleśny 
Jeneralny połowę Leśnictw do zrewido- 
wania sobie zostawując, drugą połowę po- 
wierzył Nadleśniczemu wyżćy wymienione- 
mu, 1 Żeby co rok wybraną połowę Ше- 
śnictw zmieniał, a to dla tegó, ażeby lo- 
kalna znaiomość tém doskonalóy tak przez 
niego, iak przez rewiduiącego Nadleśnicze- 
50 nabytą bydź mogła. Nakoniec, iżby Nad- 
  Górniczćy zostalących, w skutek postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 14 Wrze- 
śnia 1825 roku, tudzież po zamianie Lasów rzą- dowych za prywatne z powodu potrzeb Górni- ctwa w roku 1827 dopełnionćy, 
Woiewództwie Krakowskićm Lesnictw sześć, w Woiewództwie Lubelskićm trzy, a w Woiewódz. twie Sandomirskićm dziewięć. „W Woiewództwie więc Sandomirskićm dla powiększonćy liczby Leśnictw , w Krakowskićm zaś dla szczególnćy ważności lasów i większych zalrudnien, Assesso- rowie Nadlesni sa na teraz ustanowieni. (P.R.) 

lest’ na teraz w
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leśniczy rewiduiący nigdy swoicgo wlasnego 

Leśnictwa powierzonego sobie niemial. 

Art. 18. W Woiewództwach, w których 

jest Leśnictw dziewięć do iedenastu, iako 

to: w Kaliskiém, Plockiém i Mazowieckiém, 

a w których naznaczony iest Assessor Nad- 

leśny; Nadleśny Jeneralny dzielić będzie 

obiazdy peryodyczne, między siebie 1 As- 

sessora Nadleśnego tak, ażeby ieden z tych 

Urzędników miał wiosenny obiazd, a dru- 

gi jesienny. Tak Nadleśny Jeneralny, iak 

Assessor Nadleśny dopeinią tćy czynności 

za pomocą iednego przez Kommissyą Rzą- 

dową Przychodów 1 Skarbu wskazanego 

Nadleśniczego, albo dwóch przy zachowa- 

niu przepisów Artykułu poprzedzającego. 

Art. 19. W Woiewództwach, w których 

jest leśnictw więcćy aniżeli iedenaście, ia- 

ko to: w Augustowskićm, uskuteczniać się 

powinny obiazdy stosownie do Art. 18 po- 

przedzaigcego, z tą różnicą, iż kazden ob- 

iazd dopelniony bydź powinien za pomocą 

trzech Nadleśniczych przez Kommissyą Rzą- 

dową Przychodów i Skarbu wskazanych, 

tak, ażeby na każdego rewiduiącego nigdy 

więcćy nad pięć Leśnictw nie przypadało. 

Art. 20. W rozkładzie Leśnictw zrewi- 

dować się maiących, Nadleśny Jeneralny 

będzie miał na względzie:
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1. Azeby przeiazd ziednego Leśnictwa do 
drugiego ile bydź może był ułatwiony. 

2. Ażeby w żadnym przypadku Nadleśni- 

czy rewiduliący, ani swego własnego 
Leśnictwa, ani też Leśnictwa którego 

z innych Nadleśniczych rewiduiących 
nie zwiedzał. 

Art. 21. Po urządzeniu takim sposobem 
obiazdu i naznaczonćy kolei Leśnictw, na- 

stępnie zwiedzać się maiących , doniesie o 

tóm Nadleśny Jeneralny rapportem tak Dy- 

rektorowi Jeneralnemu Lasów rządowych, 
iako tóż Prezesowi Kommissyi Woiewódz- . 
kićy. 

A. OBJAZD WIOSENNY. 

1. Przedmioty obtazdu. 

Art. 22. Pierwszego obiazdu peryodyczne- 

go wiosennego celem iest: | 

a. Naznaczenie rębów i innych działań 

na rok następujący w obrębach wyso- 

kopiennych. 

Do Art. 22. W DLeśnictwach, w których plan 

gospodarczy na oszacowaniu lasów ugruntowany 

zaprowadzonym został, przepisy Art. 22 do 45, 

113 do 1341 160 zmienione są oddzielną Instru- 

kcyą wdniu 12 Lutego 1S28 ad Nro 10,145/302 

przez Kommissyą Rządową Przychodów i Skarbu
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b. Naznaczenie porębów w oddziałach 
niskopiennych. 

c. Obeyrzenie mieysc w latach przeszlych 

wyciętych. 
d. Dozór nad uskutecznisiącóm się cię- 

ciem drzewa. 
e. Zwiedzenie granic. 
f Przeyrzenie Manuałów i Kassy leśnćy. 
g. Dozór ogólny nad wypełnianiem prze- 

pisów leśnych. 

a. O nąznaczentu rębów tT tnnych działań 

w Obrebach wy sokoptennych. 

Art. 28. W ogólności uskuteczniać bę- 

dzie Nadleśny Jeneralny naznaczanie tych 

działań w Ubrębach wysokopiennych, stó- 
sownie do przepisów tóćmczasowego, a na- 

stępnie 1 stałego Urządzenia Leśnictw, tu- 
dzieź do przepisów Urządzenia manipulacyi 
i rachunkowości leśnćy, nakoniec podług 
  

wydaną, która w porządku chronologicznym w 

ninićyszym zbiorze umieszczoną będzie. Na mo» 

cy więc tćy Instrukcyi czyli Zmian żóemczasowych 

w Instrukcyi dła Korpusu leśnego, artykuły wy- 

żŻey wymienione dla takich Leśnictw przestały 
bydź obowiązuiącemi. GP: his) 

Do Art. 23. Codo zbioru Nauk, obacz przy: 

pisek przy Art, 196, 197 i 198. 

13
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prawideł uprawy dostatecznie wyłożonych 
w Zbiorze Nauk Leśnych z polecenia Kom- 

missyi Rzadowéy Przychodów i Skarbu wy- 

drukowanym. 

Art. 24. Dla dopełnienia tych prawideł i 

przepisów, powinien Nadleśvy Jeneralny 

roztrząsnąć naypilmićy przepisy tyczące 

się cięcia obięte Tabella urządzenia Leśni- 

ctwa, które rewiduie, a po przeyrzeniu 

dokładnóm mapp szczególnych każdego ob- 

rębu wysokopiennego, uda się do obey- 

rzenia go na mieyscu. 

Art. 25. Celem tego szczególnego obey- 

rzenia będzie, ażeby się Nadleśny Jeneral- 

ny przekonał: 

1. Jakie w okręgach gospodarczych pier- 

wszego trzydziestoletniego peryodu, 
naznaczyć należy ręby na rok następny; 

2. Jakie w innych okręgach gospodar- 
czych przedsięwziąść nałeży Trzebieże; 

3. Jakie we wszystkich okręgach dopeł- 
nić się maią wycinania drzew starych 

z pomiędzy młodzieży. 
Art. 26. Co do tych wszystkich działań, 

labo Tabelle urządzenia dostateczne obey- 

muią przepisy na lat trzydzieści, zastósowa- 
nie ich wszelako należy do Nadleśnego Je- 
neralnego, dla wskazania i naznaczenia na
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każden rok mieysca, w którym działania te 

przez Nadleśniczego uskutecznione bydź 

powinny. 

Art. 27. Coroczne naznaczenie rębów w 

okręgach gospodarczych pierwszego peryo- 

du, tak względem zaprowadzenia co rok 

nowego rębu ciemnego, iak względem 

wstrzymania postępu tychże rębów ciem- 

nych i ukończenia ich wszelako w trzydzie- 

stu latach peryodu, dopełniać powinien 

Nadleśny Jeneralny podług przepisów za- 

wartych w pięciu następujących Artykułach. 

Art. 28. Na mappach urządzenia tómcza- 

sowego oznaczone są w okręgach gospodar- 

czych obrębów wysokopiennych ręby ciem- 

ne, jakie w przeciągu trzydziestu lat na- 

stępnie dopełnione bydź maią; ręby te o- 

kreślone są liniami, pomiędzy temi liniami 

  

Do Art. 28. Tabellei Wzory do rachuaków i 

wykazów do ninieyszćy Instrukcyi i następującego 

po nićy urządzenia Manipulacyi i Rachankowości 

leśnćy służące, obeymuią cały Volumen in folio; 

aby więc drukowaniem wszystkich nie zabierać 

mićysca z większą korzyścią dla Prenumeratorów 

zapełnić się mogącego, te tylko znich dolączone, 

lub w przypiskach opisane będą, które do obia- 

śnienia rzeczy, koniecznie potrzebnemi okażą 

sie. (P. R.)
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znayduią się liczby np. od 1 do 15 i zara- 
zem rok, w którym te ręby zaczęły się, i 

rok, w którym się kończyć mają. 

Дает idzie, że w założeniu przyięto, iż 
co drugi rok uskuteczniony bydź ma ręb 

ciemny. 

Podług tego przy puszczenia porządek rę- 
bów przez trzydzieści lat uskutecznić się 

mających, byłby taki, iak w Tabelli A. do 

ninieyszéy Instrukcyi prazylaczonéy, iest o- 

kazany, to jest, ze: 

wroku 1 naznaczyéby nalezalo: 

Jeden ręb ciemny na przestrzeni N. 1. 
w roku 2 ręb ciemny nowy na — — Ż. 
w roku 3 ręb iasny na — — 1. 

ręb ciemny nowy na — — 38. 

w roku 4 ręb iasny na— —2. 
w roku 5 ręb zupełny па — — 1. 

ręb lasny na — —3. 
ręb ciemny nowy na — — 4 

w roku 6 ręb zupełny na — —2. 
w roku 7 ręb iasny Da —, —.4. 

ręb ciemny па —  — dD: 

w roku $ ręb zupełny na — — 2. 

w roku 9 ręb zupełny na — —4 

ręb ciemny па — —6 

w roku 10 ręb iasny na -— —5 

w roku Il ręb iasny | ma 39, ——*6. 
ręb ciemny na — — 71
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w roku 12 ręb zupełny na przestrzeni N. 
w roku 13 ręb iasny — 

ręb ciemny — 

w roku 14 ręb zupełny — 

w roku 15 rębiasuy  — 

ręb ciemny — 
w roku 16 ręb zupełny — 

w roku 17 ręb zupełny — 

ręb ciemny — 

w roku 18 reb iasny — 

w roku19 ręb zupełny — 
ręb ciemny — 

w roku 20 ręb iasny — 

w roku 2] rębciemny — 
w roku 22 ręb zupełny — 

ręb jasny — 

w roku 23 ręb iasny — 

ręb ciemny — 
w roku 24 ręb zupelny — 
w roku 25 ręb zupełny — 

ręb ciemny — 

w roku 26 rębiasny = — 
w roku 27 ręb jasny  — 

ręb ciemny — 

w roku 28 ręb zupełny — 
w roku 29 ręb zupełny — 

nębiasny  -= 
w roku 30 ręb zupełny — 

о
е
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Takim sposobem po skończonych trzy- 
dziestu latach cały okrąg gospodarczy pier- 
wszego peryodu zupełnie odnowiony zo- 
stanie. 

Art. 29. Podług tóy skazówki naznaczać 
się będą ręby, ieżeli żadna niezachodzi zwło- 
ka w naturalnćm osianiu się i wzroście mło- 
dzieży na uskutecznionych rębach, to iest: 
gdy w trzecim roku po założeniu rębu ciem- 
nego, można zaprowadzić ręb iasny, a w 
piątym roku ręb zupełny. Jeżeliby iednak 
przez wpływ klimatu, albo zmian nadzwy- 
czaynych Atmosfery rok nasienny spóźnił 

się, odmienny natenczas zachować należy 
porządek. 

Dla przykładu i łatwieyszego poięcia rze- 
czy, przyłącza się tu Tabella B., która się 

następującym sposobem obiaśnia. 

Art. 30. Podlug przykładu w Tabelli B. 

wskazanego naznaczyć należy: 
w roku 1 ręb ciemny na przestrzeni №. 1. 
w roku 2 ręb ciemny — -- — 2. 

w roku 3 zpowodu, Ze osianie się 

dotąd nie nastąpiło, założyć ie- 

szcze należy ręb ciemny na prze- 
strzeni - > 5 - = 30: 

wroku 4 podobnież dla tćy samćy 
przyczyny ręb ciemny na prze- 

strzeni - - - - = M
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w roku 5 osianie nastąpiło , uskutecznia się 
więc ręb iasny na przestrzeni N. 1. 

w roku 6 ręb iasny — — — 2. 

w roku 7 ręb iasny — — — 314. 
w roku 8 aby uwolnić wzrosłą mło- 

dzież od cieniu, któryićy mógł- 

by bydź skodliwym, uskute- 

cznić należy ręb zupełny na 
przestrzeni li 2, i założyć no- 

wy ręb ciemny na przestrzeni — 5. 
w roku 9 ręb zupełny — — 314. 

w roku 10 ręb ciemny — = 

w roku 11 rębiasny na — wa 

w roku 12 ręb iasny na — sap. 

ręb ciemny — SALA 

w roku 1? ręb zupełny — as 

w roku 14 ręb zupełny — в 

reb ciemny — ZE 

w roku 15 ręb iasny na — [A 

w roku 16 ręb iasny na — г В, 

ręb ciemnyna — — © 
w roku 17 ręb zupełny — Е 

w roku 18 ręb zupełny 2 Lene 

ręb iasny na = sm A), 

ręb ciemny na — — 10. 

w roku 19 ręb ciemny na — — 11. 
w roku 20 ręb zupełny na — ro 

ręb ciemny na — =
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Leczgdy przestrzeń N. 10 nieosiała się, spó- 

Źnić więc należy ręb iasny aź do roku ro- 
dzaynego, a tymczasem zakładać: 

w roku 21 ręb ciemny na przestrz. N. 13. 
w roku 22 ręb ciemny — — 14. 

w roku 29 ręb ciemny — — 15, na- 

stepuia lata w nasiona rodzayne, uskute- 
czniać więc potrzeba: 

w roku 24 ręb iasny na przestrzeni N. 10. 
w roku 25 ręb lasny na — —1L 

w roku 26 ręb iasny na — — 12113. 

w roku 27 ręb iasny na — — 14115. 

w roku 28 ręb zupełny — — 101 И. 

wroku 29reb zupetny — — 12113. 

wroku 30reb zupelny — — 141 15. 
Art. 31. Przykład ten okazuie, że główną 

zasadą w naznaczaniu rębów iest, ażeby w 

przypadku nieosiania się odnawianćy prze- 

strzeni, spóźnić ręb iasny. Ze ztego opó- 

źnienia wynika założenie kilku razem rę- 
bów iasnych, co znowu opóźnia ręby ciem- 
ne nowe, ze względem iednak, ażeby teź 

ręby ciemne koniecznie przed upłynieniem 

trzydziestu lat peryodu na wszystkich nu- 

merach przestrzeai okręgu gospodarczego 

uskutecznione były. 
Liczba lat, w przeciągu których po rębie 

ciemnym naznaczyć należy ręb iasny, nale-
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Ży od osiania się, ręb zaś zupełny, wtedy 

po rębie iasnym dopełniać się powinien, 

kiedy młodzież doszła iuż wysokości, 1aką 

wskazuią przepisy uprawy leśnćy. 

Art. 32. Linie proste oddzielaiące ręb no- 

wy od reszty lasu, przepędzać powinni 

Nadleśni Jeneralni zabiianiem niskich kol: 

ków, tak, ażeby ie Nadleśniczy mógł na- 

stępnie rozróżnić. Kierunek tych liniy i 

oddalenie iednéy od drugiéy, uzupełniać się 

maią w zupelnéy stosownosci do mapp 

szczególnych urządzenia. 

Art. 33. W Leśnictwach, w których po- 

dług Tabell urządzenia linie rębowe nazna- 

czone nie są, rębów Żadnych Nadleśny Je- 

neralny. haznaczać nie będzie. 

Art. 34. Trzebieże, iakie na rok nastę- 

pny w okręgach gospodarczych, drugim, 

trzecim i czwartym kaźdego obrębu dopeł- 

niać się maią, wskaże Nadleśny Jeneralny 

stosownie do przepisów i Tabell urządze- 

nia, w których naznaczona iest tak ilość 

morgów , na których Trzebież ma się u- 

skutecznić, iako i kierunek liniy trzebie- 

Żnych. Wytknięcie tych linii trzebieźnych 

dopełni się podług Art. 32. 

Art. 35. Podobnym sposobem wskazać 

nakoniec powinien Nadleśny Jeneralny i 
14
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w zupelnćy stosowności do Tabell urządze- 
nia, iakie w każdym okręgu gospodarczym 
obrębów wysokopiennych, na lakićy prze- 
strzeni i w iakim kierunku dopełnić ma Nad- 
leśniczy w roku następnym wycięcie drzew 
starych, z pomiędzy młodzieży. W tym ce- 
lu wytknie takoż linie niskiemi kołkami, 
gdzie to wycięcie mićysce mieć ma. 

b. O naznączeniu porębów w oddztątach 
ntskopiennych,. 

Art. 36. Nadleśny Jeneralny stósować się 
będzie co do naznaczenia porębów do prze- 
pisów i prawideł w Artykułach 23, 24, tu- 
dzież 102 obiętych. 

Art. 37. Przy zwiedzeniu każdego obrę- 
bu niskopiennego, wytknie co rok Nadle- 
Sny Jeneralny stésownie do imappy urzą- 
dzenia, nowy poręb na rok następny, o- 
znaczaiąc linie porębowe niskiemi kołkami. 

Art. 38. Przy tém naznaczeniu, wskaże 
Nadleśny Jeneralny Nadleśniczemu, ilość i 
gatunek drzew, iakie się po wycięciu po- 
rębu na nim pozostać maią, a to stósownie 
do prawideł uprawy lasów niskopiennych 
i przepisów rządowych.
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с. O obćyrzeniu mieysc w latach przeszłych 
wyciętych. 

Art 39. Przy szczególnem obiezdzaniu 

wszystkich obrębów Leśnictwa rewiduiące- 
go się, Nadleśny Jeneralny szczególną ba- 
czność mieć będzie na uskutecznione w la- 

tach poprzednich (od czasu urządzenia ) le- 
Śne działania. 

Art. 40. Z powodu, że rok kalendarzowy 
od pierwszego Stycznia do 31 Grudnia liczący 
się, stał się zarazem i rokiem gospodar- 

czym leśnym, uważać będzie Nadleśny Je- 
neralny, ażeby naznaczenie rębów i innych 
sposobów cięcia dopełnione było bez wzglę- 

du na to, iaki skutek miało cięcie roku bie- 
Żącego w Styczniu, Lutym i Marcu odbyte; 
gdyż kaźden rok ma w drzewie swóy fun- 

dusz oddzielny, który w tymże roku dla 
zachowania porządku i dla przyprowadze- 
nia lasu do stanu doskonalszego , wypotrze:* 

bowany bydź powinien. — Coby się więc 
z powodu niedostatecznego odbytu w roku 

bieżącym nie wycięło i niezbyło, w roku 
następnym, oprócz właściwego funduszu, 

na dochód nadzwyczavny spotrzebowane 
bydź powinno. 
  

Do Art, 40. Obacz przypisek przy Art. 127. 
(P. В.)
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Art. 41. Uwaga na drzewo pozostałe w 
mićyscach do cięcia przeznaczonych, po- 

winna posłużyć Nadleśnemu Jeneraloemu 
do ocenienia zdolności Nadleśniczego i prze- 
konania się, iak Ściśle tenże obowiązków 

swoich dopełnia. W tym celu porównać po- 
winien Nadleśny Jeneralny w każdym obrę- 
bie ilość drzewa oszacowanego z ilością wy- 
daną stósownie do upoważnień, nakoniec 
z ilością, iaka się w obrębie pozostała. — 
W przypadku gdyby istotnie pozostałe drze- 
wo mnićyszą wynosiło ilość iak bydź po- 
winno , śledzić powinien Rewiduiący, czyli 
to wynikło z mylnego oszacowania, albo 
znieprawnego wydania, albo tóż z defrau- 
dacyi? — Gdyby się zaś wobrębie więcćy 
drzewa okazało, iakby się z powyższego 
porównania pozostać było powinno, rozwa- 
Żyć i donieść w rapporcie swym powinien 
  

Do Art. 41142. 1. Reskryptem ad Nro 20,571 
pod dniem 22 Kwietnia 1824 r. Kommissya Fiza 
dowa Przychodów i Skarbu obiaśniła, aby przy 
obiazdach peryodycznych wiosennych sporządzać 
Rapport o uskutecznieniu cięcia tylko z roku 
przeszłego, 1 nieformować oddzielnych Rappor: 
tów co do cięć z lat dawnićyszych. Aby zaś mieć 
wiadomość o niewyciętćm drzewie w latach da: 
wnieyszych, polecono sporządzać wykaz oddziel.
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Nadleśny Jeneralny o ile ta różnica niezdol- 

ność Nadleśniczego w szacowaniu dowodzi. 
W każdym przypadku różnica powinna bydź 
dowiedziona wytniarem i przeliczeniem i 

protokólarnie tak przez rewiduiącego , iak 

przez Nadleśniczego zaświadczona. 
Art. 42. Dla zachowania potrzebnego 

względu na ścisłe dopełnienie przepisów 
urządzenia gospodarstwa leśnego, sporządzi 

Nadlesny Jeneralny, po dopelnioném obey- 
rzeniu mićysc w roku przeszłym wycię: 
tych, Rapport oddzielny o uskutecznieniu 
cięcia w roku poprzedzaiącym. 

Rapport ten podług formy pod lit. ca. ch. 
cc. zalączonćy, z każdego Leśnictwa prosto 
na ręce Dyrektora Jeneralnego Lasów rzą- 

  

ny w iednćy rubryce, iako to ,, Protokularnie 
sprawdzona pozostałość drzewa do cięcia prze» 
znaczonego w latach poprzednich od zaprowa- 
dzenia gospodarstwa leśnego wynosi” tudzież 
obiaśniono, iż w tym Wykazie wyszczególnić na 
leży gatunki i ilość drzewa tak, iak rubryka we 
wzorze do Rapportu o uskutecanioném cięciu co 
do Drzewa gatunki takowe obeymuie. Poleciła 
nadto Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu, 
aby tam gdzieby iakakolwiek w ciągu roku od: 
kryta była defraudacya, takowa w właściwćy
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dowych przesłany bydź powinien. Rezulta- 
ta tego Rapportu służyć będą Nadleśnemu 
Jeneralnemu za skazówkę poleceń, iakie ma 
dać Nadleśniczemu względem proiektu do 
Ktatu na rok przyszły. Jeżeliby bowiem 
okazało się, iż z polecenia Kommissyi Rzą- 
dowćy Przychodów i Skarbu, więcóy w 
obrębach wyrąbano morgów i drzewa, ani- 
żeli przepisy urządzenia wskazuią, naten- 
czas na rok następny, o tyle mnićy do wy- 
rąbania proiektować należy. W przypad- 
ku zaś pozostania w obrębach drzewa do 
cięcia przeznaczonego, a niewyciętego, pro- 
  

rubryce mieścilą się, ieżeliby zaś Żadna defrau- 
dacya niezaszła, o tćm w Rapporcie wyraźnie 
donieść należy. Wzór nowy do Rapportu obcy. 
muie iuż stósowne do tego przepisu Rubryki. 

2. Rozporządzeniem z d. 23 Grudnia 1831 roku 
Nro 49,217/3564, Kommissya Rządowa Przycho. 
dów i Skarbu zważywszy, iż w niektórych Le- 
śnictwach dla braku odbytu wcięciach zeszłych 
lat znaczne zapasy drzewa pozoslaią, a określo* 
ny czas dni ośm na rewizyą lasow przy obiazdach 
peryodycznych w kaźdćm Leśnictwie, do skon- 
trollowania w sposobie przepisanym cięć rzeczo- 
nych we wszystkich obrębach nie iest dostate- 
cznym, w punkcie trzecim, postanowiła, iż Nad- 
leśni Jeneralni przy użyciu nawet dłuższego cza- 
su nad dni ośm, sprawdzenie toprzynaymnićy w
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iektować powinien Nadleśny Jeneralny nay- 
korzystnićysze , ile bydź może, bądź za pie- 
niądze, bądź bezpłatne użycie tegoz drze- 
wa, stosownie do przepisów poniźćy w Art. 
110 wskazanych. 

Art. 43. Uwaga na młodzież zaymuiącą 
się w rębach ciemnych posłuży Nadleśnemu 
Jeneralnemu za skazówkę, czyli iuż należy 
przedsięwziąść lub spóźnić ieszcze ręb ia- 
sny. Podobna uwaga na młódzieź wzra- 
stalącą w rębach iasnych, będzie dla niego 
powodem do naznaczenia na rok następny, 
albo do opóźnienia rębu zupełnego. 

Art. 44. Uwaga na młodzież oswobodzo- 
ną od drzew starych, ieżeli mu ią okaże 
w stanie niezupełnie doskonałym i gęstym, 
będzie dla Nadleśnego Jeneralnego powo- 
dem do zaprojektowania uprawy nadzwy- 
czaynćy, bądź przez zasiew, bądź przez 
przesadzenie, a to celem poprawienia 

  

iednym obrębie, tam, gdzie do tego ważne znay- 
dą powody, zdokładnością na gruncie dokonać i 
podług wskazanych wzorów Rapport złożyć ma» 
ią, w innych zaś obrębach sprawdzenie cięć lat 
zeszłych dopelnione bydź ma tylko przez рого- 
wnanie właściwego oszacowania z Księgami i 
Kontrollami. (P. R.)
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mieysc rzadkich i halizn; w przypadku u- 
znanćy potrzeby uprawy nadzwyczaynćy, 
Nadleśny Jeneralny wprzód rzecz Kommis- 
syi Woiewódzkićy przedstawić iest obo- 
wiązany, która po zasiągnieniu decyzyi Kom- 
missy! Rządowćy Przychodów i Skarbu, 
albo poleci uskutecznienie tóy uprawy, albo 
też do dalszego odloży ią czasu. 

Przy przedstawieniu, iakie Nadleśny Je- 
neralny w Rapporcie swoim ogólnym uczy- 
ni, powinien Zarazem podać wykaz ko- 
sztów na tę uprawę nadzwyczayną potrze- 
bnych. 

Art. 45. Po zupełnóm ukończeniu dzia- 
łania tyczącego się naznaczenia mieysc do 
cięcia na rok następny przeznaczonych, spo- 

rządzi Nadleśny Jeneralny wykez cięcia 
podług wzora do urządzenia Manipulacyi i 
Rachunkowości leśnćy przyłączonego i za- 
pelni w nim rubryki pod ogólnym Tyta- 
łem ,,A.Naznaczenie,, znayduiące się, po- 
lecaiąc Nadleśniczemu zapełnienie innych 
po dopełnieniu założenia. 

, 

9. O Dozorze nad ushuteczniaiqcém się 
cięciem drzewe. 

Art. 46. Przy tym obieździe obeyrzyć po- 
winien Nadleśny Jeneralny kaźden ręb, po-
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ręb, każdą trzebież i każde mićysce do wy- 
cięcia starodrzewu przez niego naznaczone, 

a to dla przekonania się, czyli założenie 
cięcia dokładnie i stósownie do przepisów 

przez Nadleśniczego dokonywa się, lub do- 

konanćm zostało, a mianowicie: 

a. Czy łinie Dyrekcyyne zmylone nie zo- 
stały; 

b. Czy drzewa w rębach ciemnych i ia- 

snych pozostałe, w przepisanćy są od sie- 
bie odległości; 

c. Czyli w spuszczaniu i wywozie drzewa 
ściętego, zachowuie się przepis ostróżności 
względem ochrony młodzieży; 

d. Czyli w ścinaniu drzewa zachowuie się 
miara pni pozostałych; 

e. Czyli drzewo w obrębach niskopien- 
nych, ścina się nisko, gładko i ukośnie; 

f. Czyli drzewo Budulcowe spuszczane i 
wyrabiane iest w miarze przepisanéy; 

g. Czyli drzewo opałowe układa się w są- 
źnie miary przepisanćy, z rozróżnieniem 
drzewa szczapowego i kraglakowego; 

h. Czyli sig niewyrabia w Legnictwie i 
niesprzedaie drzewo iakie opałowe takie, 
któreby iako użytkowe zbyte bydź mósło. 

15
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Art. 47. Rozważać nadto będzie Nadleśny 
Jeneralny, ieżeli wyrabianie drzewa odbywa 
się iak zwyczaynie przez kupuiących, czyli- 
by nie mogło bydź dopełnione Admivistra- 
cyynie, i czyliby to bez wielkiego awansu 
uskutecznić się niedało. Kommissya Wo- 
lewOdzka roztrzasaé bedzie przedstawienie 
w téy mierze Nadleśnego Jeneralnego, a ie- 
żeli w skutek opinii Kommissyi VVaiewódz- 
kićy, Kommissya Rządowa zezwoli na wy- 
robienie drzewa Administracyynie, za sku- 
tek tćy operacyi sama Kommissya Woie- 
wódzka będzie odpowiedzialna. 

Art. 48. Naybacznićyszą uwagę zwróci 
Nadleśny Jeneralny na sposób, w iaki przy 
założeniu cięcia uskutecznił Nadleśniczy o- 
szacowanie onego, co ze skutku naylepićy 
okazać się może, i czego nietylko śledzić 
Nadleśny Jeneralny iest obowiązany, ale i 
zarazem donieść w Rapporcie ogólnym o 
postrzeżeniach swoich w tćy mierze, iako do 
ocenienia zdolności Nadleśniczego С 
pićy służyć mogących. 

Art. 49. Nakoniec pilnie uważać będzie 
Nadleśny Jeneralny, czyli przepisy tak o- 
gólne, iako i szczególne w poprzednich ob- 
iazdach dane, przez Nadleśniczego są do- 
pełnione.
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e. O obeyrzeniu grami. 

Art. 50. Nadleśny Jeneralny odbydź po- 
winien co rok obeyrzenie granic iednego 

Leśnictwa tak, ażeby w przeciągu tylu lat, 

ile przypada leśnictw na każdego rewidu- 
jącego, wszelkie granice leśne obćyrzane 

bydź mogły. 
Art 51. Celem tego obeyrzenia będzie 

przekonanie się: 
1. Czyli granice pewne i niesporne szano- 

nowane są przez przygraniczaiących ; 
2. Czyli znaki graniczne zachowane są 

w całości; 
3. Czyli granice wsporze zostaiące zacho- 

wywane są w tym stanie, w iakim też byly, 
gdy się spór zaczął ; 

4. Czyli niemaśladu przekroczenia części 
spornych; 

5. Czyli używanie części spórnych dzieie 
się w sposób przez prawo ustanowiony; 

6. Czyli od ostatniego, obeyrzenia niemasz 
wszczętego iakiego nowego sporu; 

7. W mićyscach nakoniec, gdzie lasy bez- 
pośrednio Granicy Królestwa Polskiego z o- 
ściennemi dotykają, uważać winien Nadle- 
śny Jeneralny: 

a. Czyli słupy graniczne nie zostały u- 
szkodzone, oraz; 

b. Czyli wszelkie drogi po za granicę pro- 
wadzące, stósownie do urządzeń Celnych,
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tam zniesione i zaorane zostały, gdzie po- 
dług tychże urządzeń przebywanie Granicy 
przez Rząd wzbronionćm zostało. 

Dostrzeżone w tćm uchybienia, w proto- 
kóle podług Art. 54 spisać się maiącym, 
szczegółowo wymienione bydź winny. 

Art. 52. Jeżeli w skutku prawa Seymo- 
wego zroku 1818 o normalném rozgrani- 
czeniu, Granica została ostatecznie urzą- 
dzona, pilnie przy rewizyi uważać będzie 
Nadleśny Jeneralny, czyli ta stała granica 
zachowuie się podlug Wyroku ostatecznego, 
1 czyli w znakach przy rozgraniczeniu usta- 
nowionych, nie zaszła iaka odmiana. 

Art. 53. Przy tém obéyrzeniu znaydowaé 
się powinien z Nadleśnym Jeneralnym, Nad- 
leśniczy, Podleśny właściwy, Straźnicy i 
Strzelcy, a nadto wezwany bydź powinien 
Naddzierżawca Ekonomii doLeśnictwa przy- 
tykuiącćy. 

Art. 54. Po ukończonóm obeyrzeniu Gra- 
nic, protokół onego sporządzony bydź po- 
winien z dokładnością i wyszczególnieniem 
innych postrzeżeń. — Protokół ten podpi- 
sany przez wszystkie osoby w Art. 53 wy- 
mienione, sporządony bydź powinien w 
dwóch Kxeniplarzach, z których ieden do- 
łączony będzie do FRapportu ogólnego, a 
drugi w Aktach Leśnictwa pozostanie.
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f. O przeyrzeniu Manuałów i Rewizyt 

Kassy Lesnéy. 

Art. 55. Przeyrzenie Manuałów będzie 

dwoiakie, iedno tyczeć się będzie Manuału 

roku upłynionego, drugie części Manuału 

roku bieżącego. 
Art. 56. Ponieważ podług Art. 69 Urzą- 

dzenia Rachunkowości leśnćy, Manuał słu- 

Żyć ma za rachunek Izbie Obrachunkowey 

złożyć się maiący, a podług Art. 144 ni- 
nieyszćy lnstrukcyi, Manuał za rok upły- 

niony ze wszystkiemi Annexami na dzień 15 
Stycznia każdego roku przez Nadleśniczego 

odesłanym bydź powinien, obowiązkiem 

przeto Nadleśnego Jeneralnego będzie, po 

odbytćy w Sekcyi leśnćy rewizyi Manuału 

każdego Leśnictwa, dla mićyscowego wy: 

śledzenia zayść mogących wątpliwości, 

wziąść zsobą przy wiosennym obieździe te 
Manuały I po iak naypilnieyszćm na mićy- 
scu roztrząśnieniu wszelkich okoliczności 

wątpliwych, zaświadczyć przeyrzenie Ma- 
nuału w nayzupelnieyszćy stósowności £ 

przepisami w Urządzeniu Manipulacyi i Ra- 

chunkowości leśnćy obiętemi, a mianowi- 

cie Art. 203 i 204. — Tak zrewidowany Ma- 
nuał odesłany będzie przez Kommissyą VVo- 

iewódzką do Izby Obrachunkowćy.
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Art. 57. Oprócz tego odbędzie Nadleśry 
Jeneralny przeyrzenie Manuału roku bieżą- 
cego, po poprzedniczćm wzięcia do siebie 
klucza od Kassy leśnćy. Po przeyściu każdego 
Tytułu Manuału i uformowaniu osobnego 
w tey mierze protokółu, wyśledzoną zostanie 
ilość gotowizny, iaka w Kassie lesnéy przez 
porównanie dochodu z wydatkami pozostać 
była powinna. 

Art. 58. Po takowóm ustanowieniu po- 
zostałości, odbydź się powinna rewizya 
Kassy leśnóy. Znaleziona w nićy gotowi- 
na w przytomności Nadleśniczego przez 
Nadleśnego Jeneralnego przeliczona i tako- 
wćy rewizyi protokół w dwóch exempla- 
rzach z podpisem Nadleśnego Jeneralnego i 
Nadleśniczego sporządzony bydź ma. Jeden 
Exemplarz dołączony będzie do Rapportu 
ogólnego, a drugi pozostanie w Aktach Le- 
Snictwa, W protokóle tym wyrazono be- 
dzie, czyli gotowizna obliczona zgadza się 
z Kemanentem, iaki podtug Manuatu pozo- 
stać był powinien, z wyszczególnieniein ro- 
dzaiu Monet téyze gotowizny. 

Art. 59. Gdyby się przy tćm działaniu 
okazał defekt złp. 100 przenoszący, mocen 
iest i powinien Nadleśny Jeneralny, Nadle- 
śniczego natychmiast w urzędowawiu zawie: 

К
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sić, zastępstwo nayzaufańszemu z Podle- 
śnych powierzyć i o tćm natychmiast Kom- 
missyi Woiewódzkićy donieść. Jeżeliby de- 
fekt znaleziony złp. 100 nie przenosił i mógł 
bydź niezwłócznie w obecności Nadleśnego 
Jeneralnego zapełnionym, natenczas zawie- 
szenie mićysca mieć nie będzie, tylko 
wzmianka o tćra nastąpić powinna w Rap- 
porcie ogólnym, dla dalszego przez Kom- 
missyą Woiewódzką postąpienia. Jeżeliby 
defekt złp. 100 nieprzenosił, lecz zapełnio- 
nym bydź natychmiast niemógł, bez zawie. 
szenia Nadleśniczego, powinien Nadleśny 
Jeneralny bezzwłocznie donieść o tóm Kom- 
missyi Woiewddzkiéy, od ktéréy decyzyi 
zawieszenie w Urzędzie Nadleśniczego, lub 
inne środki zależeć będą. 

Art. 60. Jeżeliby się przy rewizyi Kassy 
okazało, iż gotowizna zgodna z Remanen- 
tem Rachunkowym, przenosiła ilość po- 
trzebną na wydatki bieżące, ze względem 
na miesiące, w których niemasz dochodu, 
odesłania przewyżki do Kassy Głównćy 
Woiewódzkićy sam Nadleśny Jeneralny do- 
pilnuie pod odpowiedzialnością. 

Art. 61. Gdyby się okazało, że wpływy 
"do Kassy leśnćy należne, zbyt długo na De- 
bentach zalegają, powinien Nadleśny Jene-
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ralny zalecić niezwłóczne ich ściągnienie, a 
w przypadku potrzeby doniesie o tćm Kom- 
missyi Woiewódzkićy, celem zesłania De- 
bentom Exekucyi. 

Art. 62. Przy tćm obeyrzeniu ściśle ba- 
czyć mą na to Nadleśny Jeneralny, czyli 
Nadleśniczy i Podleśni, dokładni są w utrzy- 
mywaniu i prowadzeniu Manuału, Anne- 
xów iego, tudzież innych Wykazów, Kon- 
troll, Ksiąg, Delat i Dzienników w zupeł- 
nćy stósowności do urządzenia Rachunko- 
wości leśnćy. 

g. O Dozorze ogólnym nad dopelnianiem 
przepisów leśnych. 

Art. 63. Przy obieździe każdym baczność 
mieć będzie Nadleśny Jeneralny na wszy- 
stkie przepisy leśne, czyli te przez Urzę- 
dników i Officyalistów leśnych są ściśle do- 
peiniane; podobnież uważać i dochodzić bę- 
dzie, ieżeli szkody iakie w lasach nie nastą- 
piły, 1 ieżeli kto nie wycina bezprawnie 
drzewa, albo nie w ilości, w miarze i ga- 
tunku dozwolonym. 

  

Do lit. g. O Dozorze ogólnym nad dopełnia- é 
niem przepisów leśnych , obacz ieszcze przypisek 
trzeci przy Art. 138. (Р. В.)
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Art. 64. W zdarzeniach ważnych, donie- 

sienia swoie do Kommissyi Woiewódzkićy 
czynić powinien Nadleśny Jeneralny nie- 

zwłócznie, w innych przypadkach dopełni 

tego przy ogólnym Rapporcie. 

Art. 65. Glowném staraniem Nadleśnego 
Jeneralnego będzie, uzupełniać dokładność 

Inwentarza Leśnictwa, ieżeliby w czćm nie- 

dostateczność iego dostrzegł. Niemnićy sta- 

таб się powinien O pomnożenie wpływów 

Skarbowych przez wynalezienie opuszczo- 

nych w Etacie Leśnictwa przedmiotów lub 

źródeł, albo przez proiektowanie podwyź- 
szenia lub zmorderowania Taxy leśnćy po- 
dlug stosunków 1 cen mićyscowych. 

Art. 66. Prócz tego śledzić i uważać po- 

winien, laki sposób przedaży płodów le- 
śnych okazał się bydź nayskutecznićyszym, 

czy drogą Licytacyi, czy za Kontraktami, 

czyli tćż podług Taxy leśnćy, a to sądząc 

z doświadczenia lat zeszłych. WVnioski swo- 

ie, ieżeli ich uzna potrzebę, przedstawi 

Nadleśny Jeneralny Kommissyi Woiewódz- 
kićy w Rapporcie ogólnym. 

Art. 67. W przypadku wykrytego nowe- 
go źródła przychodu, wskaże go Nadleśny 

Jeneralny Nadleśniczemu w celu pomie- 

16
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szczenia go, do 'proiektować się maiącego 
Etatu na rok następny. 

Art. 68. Nieomieszka Nadleśny Jeneral- 
ny zwrócić uwagę Nadleśniczego na sposób 
nayskutecznićyszy użytkowania ze zwie- 
rza lownego, tak w samych lasach, iak na 
polach Dóbr Rządowych do Okręgu Leśni: 
ctwa przyłączonych, daiąc mu w tćy mie- 
rze polecenia zgodne z przepisami Rządo- 
wemi i z prawidłami sztuki myśliwstwa. 

Art. 69. Podobnież roztrząśnie Nadleśny 
Jeneralny potrzebę wydatków na rok nastę: 
pny, polecaiąc Nadleśniczemu, ażeby ile 

może starał się też w proiekcie niepodwyź- 
szać, chyba w przypadku nieuchronnćy po- 
trzeby. 

Art. 70. Głównćm nakoniec staraniem 
będzie Nadleśnego Jeneralnego, ażeby po 
naznaczeniu mieysc w roku następnym wy- 

ciąć się mających, wskazane zostały Nadle- 
  

Do Art. 10. Kommissya Rządowa Przychodów 
i Skarbu Rozporządzeniem z d. 30 Grudnia 1829 

roku Nro 11,202/851 poleciła , aby zagayniki, to 

jest: mićysca, wktórych pasza wzbronioaą bydź 

powinna w taki sposób Tablicami lub Wiechami 

przez Urzędy leśne oznaczone byly, iżby z ka- 

źdey strony postawione znaki widocznemi bydź 

mogly, a to pod odpowiedzialnością za szkody
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śniczemu i Naddzierżawcom przytykaiącym 
1 do Okręgu Leśnictwa przyłączonym, te 

części lasu, w których w roku następnym 
pasza leśna dozwoloną bydź może, i te czę- 

ści, w których podług prawideł uprawy le- 

Śnćy, taż pasza wzbronioną bydź powinna, 

a to podlug zasad następuiących. 

Art. 71. W Obrębach Wysokopiennych 
wolna bydź powinna pasza w Okręgach go- 

spodarczych drugiego i trzeciego peryodu, 
na Mappach liczbą II. i Ill. oznaczonych. 

Wolna bydź może w tychże Obrębach 
Wysokopiennych pasza, w Okręgach go- 
spodarczych czwartego peryodu, tudzież 

w Rębach wyciętych pierwszego pervo- 

du, kiedy młodzież na nich znayduiąca się 
doszła: 

W Lesie Dębowym i Bukowym do lat 15. 
W innym wszelkim lesie wysokopien- 

nym, bądź iglastym, bądź liściowym do. 
lat 10. 

  

z zaniedbania tego wyniknąć mogące. Czego przy 

obiazdach peryodycznych Urzędnicy Zwierzchnio 

dozoruijący dopilnować są obowiązani; w Proto- 

kółach zaś śledztwa popełnionych w tym przed, 

miocie Defraudacyi , mieścić się ma zawsze wia- 

domość, czyli Zagayniki oznaczone byly. (P.R.)
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Nakoniec wolna bydź może pasza w czę- 
ściach niewyciętych ieszcze Okręgów go- 

spodarczych pierwszego peryodu, które od- 

dalone są na lat pięć od Rębów w roku na- 

stępnym do cięcia przypadaiących. W przy- 

padku wielkiego pożaru, wzbronienie pa- 

szy leśnćy w Okręgach gospodarczych dru- 
giego i trzeciego peryodu, zależeć będzie 

od szczególnego urządzenia Komissyi Rzą- 

dowćy Przychodów i Skarbu. 

Art. 72. Przeciwnie zabroniona bydź po- 

winna pasza leśna we wszystkich Okręgach 

gospodarczych czwartcgo peryodu, ieżeli 
młodzież lat Art. 71 postanowionych nie 
doszła. — Tudzieź zabroniona bydź powin- 
na w częściach ieszcze niewyciętych Okrę- 
gów gospodarczych pierwszego peryodu, 

oddalonych na lat 4. 3. 2. albo rok ieden od 
Rębów w roku następnym do cięcia przy- 
padaiących. 

Art. 73. W Obrębach а. wol- 
na bydź może pasza leśna w częściach nie- 
wyciętych, tudzież w tych częściach wy- 
ciętych, w których młodzież odrosła z pnia 
lub zkorzenia doszła: 

W lesie niskopiennym z wysokietni drze- 
wami pomięszanym do lat 10. 

W lesie niskopiennym prostym do lat 5.
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Zabroniona zatćm pasza leśna w Lasach 
niskopiennych bydź powinna, w tych tyl- 

ko częściach wyciętych, w których odrośle 

tćy liczby ląt ieszcze niedoszły. 

Art. 74. W Lasach Debowychi Bukowych 
tak wysokopiennych iak niskopiennych, w 
przypadku żeby można było korzystać z * 
żeru, pasza Świń i wieprzów, za osobną 

umową tylko dopuszczona bydź może. 

2. Trwanie Obiazdu. 

Art. 75. Wyiawszy zdarzenia nadzwy- 
czayne, o których ważności stanowić bę- 
dzie Kommissya Woiewódzka, Obiazd wio- 
senny tak urządzony bydź powinien, ażeby: 

a. Obiazd Straż Obrębów każdego Le- 
śnictwa w szczególności co do obeyrzenia 
mićysc wyciętych, i tych, które do cięcia 
naznaczyć się malą, trwał dni ośm; 

b. ażeby obeyrzenie granie iednego wy- 
branego Leśnictwa odbyło się w dniach pię- 
ciu; 

  

Do Art. 15 lit. a. Obacz przypisek przy Arty- 
kule 41. (P. K.)
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c. Ażeby przeyrzenie Manuałów i Kassy 
odbyło się w dniach trzech; 

d. Ażeby przeieżdżanie z iednych Le- 
Snictw do drugich, tam, gdzie ich pięć na 
iednego rewiduiącego przypada, więcćy cza- 
su nie zabierało nad dni dziewięć. 

Art. 76. Jeżeliby w dniach pięcia obey- 
rzenie Granic iednego Leśnictwa ukończo- 
ne bydź nie mogło, natenczas Straże i Ob- 
ręby nieobeyrzane w iednym roku, zwie- 
dzone bydź maią w roku następnym. 

Art. 77. Obiazd wiosenny zacząć się po- 
winien w Woiewództwach: Krakowskićm 
1 Lubelskićm dnia 20 Marca; w Sandomir- 
skićm i Podlaskićm dnia 23 Marca; w Ka- 
liskiém, Plockiém, Mazowieckiém i Augu- 
stowskićm dnia 14 Marca; ukończony zaś 
bydz ma podiug Tabelli zalaczonéy: 

1. W Woiewództwie Krakowskićm w 
dniach 55, to iest: dnia 13 Maia; 

2. W Woiewództwie Lubelskićm w dniach 
55, tolest: dnia 13 Maia; 

  

Do Art. 11178. Z powodu zmiany liczby Le- 
śnictw w niektórych Woiewództwach, i Rożpo- 
dzenia Kommissyi Rządowćy przy Art. 4L wy- 
mienionego, czas trwania obiazdu uległ zmianie 
i ściśle oznaczonym bydź nie może. (P. R.)
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W  Woiewództwie Sandomirskićm 
przez pierwszego Fewiduiącego w 
dniach 43, to iest: dnia 4 Maia; przez 

drugiego Rewiduiącego w dniach 43, 
to iest: dnia 4 Maia; 

W Woiewództwie Podlaskićm przez 
pierwszego Rewiduiącego w dniach 43, 
to iest: dnia 4 Maia; przez drugiego 
Pewiduiącego w dniach 43, to iest: dnia 

4 Maia; 

W Woiewództwie Kaliskićm przez pier- 

wszego Rewiduiącego w dniach 55, to 
jest: dnia 7 Maia; przez drugiego Re- 
widuiącego w dniach 55, to iest: dnia 
7 Maia; przez trzeciego Rewiduiącgo 

w dniach 43, to iest: dnia 25 Kwietnia; 

6. W Woiewództwie Płockićm przez.pier: 

4. 

8. 

wszego Rewiduigcego wdniach 69, to 
iest: dnia 21 Maia; przez drugiego Re- 
widącego w dniach 55, to iest: dnia 7 
Maia; 

W Woiewództwie Mazowieckićm przez 
pierwszego Rewidenta w dniach 69, to 
iest; dnia 2] Maia; przez drugiego Re- 
widenta w dniach 69, to iest: dnia 21 
Maia ; 
W Woiewodztwie Augustowskićm 

przez pierwszego Rewidenta w dniach
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69, to iest: dnia 21 Maia; przez dru- 
giego Rewidenta w dniach 69, to iest: 

dnia 21 Maia; przez trzeciego Rewi- 

denta w dniach 55, to iest: dnia 7 Maia; 

przez czwartego Rewidenta w dniach 

55, to iest: dnia 7 Maia. 

Art. 75. Jeżeliby w następnym czasie u- 

formowano wiecéy Lesnictw уу Woiewodz- 

twie którem, albo liczbe terazniéyszych w 
Tabelli wzmiankowanćy obieta, zmniéyszo- 

no, stosunkowo zwiększyć się, albo zmnićy- 
szyć powinno trwanie obiazdu. 

B. OBJAZD JESIENNY. 

1. Przedmioty Obiazdu. 

Art. 79. Drugiego Obiazdu peryodyczne- 

go, to iest: Jesiennego, celem iest: 

a. Dozór nad uskuteczniaiącćm się cię- 
ciem drzewa; 

b. Przeyrzenie Manuału i Kassy; 

c. Konduit Lista; 

d. Przeyrzenie Archiwum i sprzętów; 

e. Stan Badowli leśnych; 

f. Dozór ogólny nad wypełnianiem prze- 
pisów leśnych.
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a. (0) Doxorze nad uskuteczniatącem się 

cięciem drzewa. 

Art. 50. Przy tym drugim Obieżdzieobey- 

rzeć podobnież powinien Nadleśny Jenerał- 
ny kazden reb, poreb, kazda trzebiez i ka- 

Żde mićysce do wycięcia starodrzewu przez 

niego naznaczone, stósownie do przepisów 
Art. 46. 47. 48. 49. 

  

Do Art. 80. Rozporządzeniem z dnia 23 Gru- 
dnia 1831 Nro 49,217/3864, Kommissya Rządo- 

wa Przychodów i Skarbu zastrzegła, aby Nadle- 
śni Jeneralni przy Obiazdach peryodycznych ie- 
siennych przekonywali się iak naydoktadniéy, 
czyli rozgatunkowanie drzewa w cięciach na wyż 

borowe, towarne, budowlowe i inne użytkowe, 

oraz opałowe, przez ocechowanie oddzielnemi 

młotami, zgodnie zistotą rzeczy, przez Nadle- 

śniczych dokonanećm zostalo; oraz czyli wmiéys 
scach, w których, stósownie do przepisów go- 
spodarstwa leśnego, nasienniki i drzewa ochron= 
ne pozostawione bydź miały, takowe w dostate= 

eznéy liczbie i odstępach pozostawione są. O 
przekonaniu się tym naocznie na gruncie, stó- 
sowną wiadomość w Protokółach obiazdowych 
z wszelkiemi szczegółami Nadleśni Jeneralni zas 
mieszczać powinni, a to pod ścisłą odpowiee 

dzialnością i karą, za niedopełnienie takowéy res 
wizyi, lab za niewykonanie ićy z dokładnością. 

(Р. В.) 

17
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b. O przeyrzeniu Manualu t Kassy lesnéy. 

Art. 81. Przeyrzenie dalszego ciągu Ма- 
nuału roku bieżącego i rewizyą drugą Kassy 
leśnćy, odbędzie Nadleśny Jeneralny stóso- 
wnie do rózporządzeń Art. 57. 58. 59.60.61. 

62. ninieyszćy Instrukcyi. 

с. O Konduit Liscie. 

Art. 82. Wygotowaną przez Nadleśnicze- 

go własną ręką, podług Wzoru przepisa- 

nego, Konduit Listę, przeyrzeć powinien 

  

Do Art. 82. Wzór do Listy sprawowania się 

1 zdatności Urzędników i Officyalistów leśnych, 
obeymuie następuiące Rubryki: 1. Imie i Nazwi- 
sko. 2. Mieysce urodzenia. 3. Wiek życia. 4. Sto- 
pień Urzędowania. 5. Jaką część lasu ma pod swo» 
im dozorem. 6. Mieysce zamieszkania z wyraże» 
niem Powiatu lub Obwodu. 7. Stan urodzenia, to 
iest: Żonaty lub nie, wiele ma dzieci i iakiego 
wieku? 8. Od którego czasu, przez kogo, lub na 
iaką posadę mianowany; czyli był przeniesiony i 
dlaczego? 9. Bieg życia przed obięciem służby 
leśnćy. 10. Roczna płaca. Il. Czyli ma dodatek 
ad personam. 12. Emolumenta czyli pomieszka- 
nie, ogród i grunta wiakićy obszerności i stanie 
posiada. 13. Ciężary iakie ztego opłaca. 14. Jae



aa gees 

Nadleśny Jeneralny dla dania swoićy opinii. 
Nadto dodane bydź powinno zdanie Nad- 

leśnego Jeneralnego o samym Nadleśniczym, 

a cała Konduit Lista do Rapportu ogólnego 
przyłączoną bydź ma. 

Art. 88. Celem Konduit Listy iest: ażeby 

Fząd mial o każdym leśnym Urzędniku wyo- 

  

kim sposobem obrabia swe grunta i czyli ma ko= 
nie. 15. Stan zdrowia fizyczny, czyli, kiedy i 

ziakićy przyczyny popadł defektowi. 16. Jakie 
posiada nauki ogólne i do teraźnieyszego iego 

powołania potrzebne. 17. Jak sie sprawuie w Ue 
rzędzie z wyrażeniem znacznićyszych czynów. 

18. Zdanie Urzędu leśnego oparte na powodach, 
a w szczególności, czy zasłaguie na względy i 
promocyą lub nie. 19. Mieysce do zdania Nadlee 
śnego Jeneralnego lub Assessora Nadleśnego. 20. 
Mieysce do uwag wyźszćy Władzy. — Przy prze- 
słaniu tego wzoru była Dyrekcya Jeneralna La- 
sów Rządowych Keskryptem z dnia 23 Paździer= 
nika 1S17 roku Nro 713 poleciła Nadleśnym Je- 
neralnym nayściśleyszą na to baczność, iżby w 
Listę Konduity facta rzetelne zapisywane i każde 
zdanie na iakowym czynie, ile bydź może, wy* 
mienić się maiącym, oparte było; ostrzegła za» 
razem, Że nierzetelność wtym względzie roz. 
myślnie popelniona, pociągnie za sobą karę, ia- 
ka w Prawie Karzącym na osoby lub Urzędników 
falszywie świadczących ustanowiona iest. (P. R.)
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brażenie tak dawnćy iak nowćy iego służby, 
z ocenieniem zdolności iego naukowéy 7 
zaufania, na iakie przez swą pilność, do- 
kładność i gorliwość zasługuie, a to dła da- 
nia mu pierwszeństwa przy odkrywaiącym 
się wakansie na stopień wyższy, łub na le- 
pszą posadę. 

d. O przeyrzeniu Archiwum leśnego 
a Sprzetow. 

Art. 84. Przeyrzenie Archiwum lesnego 
odbydź powinien Nadleśny Jeneralny dla 
przekonania się: 

a. Czyli Akta zszywane, układane i cho- 
wane są porządnie i sposobem przepi- 
sanym ; 

b. Czyli ich porządny Reiestr iest utrzy- 
mywany; 

c. Czyli wszystkie Expedycye przycho- 
_ dzące i odchodzące zapisywane są do 

Dziennika pod właściwemi i koleyne- 
mi Numerami; 

d. Czyli Mappy Leśnictwa są wstanie do- 
brego utrzymania; 

e. Czyli Taxa leśna iest wywieszona tak, 
ażeby każden o cenie drzewa mógł się 
przekonać.
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Art. 85. Sprzęty leśne porównane bydź 
powinny zReiestrem onych ostatni raz spo- 

rządzonym; gdyby takiego Reiestru nie by- 

ło, sporządzić go powinien Nadleśny Jene- 

ralny. Przy tćm obeyrzeniu 3 porównaniu 

wzgląd mianowicie mieć należy na Młot le- 
śny, Pieczęć, Repertorya i narzędzia leśne 

miernicze iinne,iakie się w Leśnictwie znay- 
duią. — Przy tćy rewizyi przeyrzy Nadle- 

śny Jeneralny fanty defraudacyyne dla prze- 

  

Do Art. 85. Co do Pieczęci, postanowienie 
Xięcia Namięstnika Królewskiego z dnia 7 Gru- 
dnia 1824 roku, w celu zapobieżenia zdarzyć się 
mogącym nadużyciom, stanowi: 1. IŻ wszelkie 
pieczęcie i stęple Rządowe tylko w Mennicy Kró- 
lestwa Polskiego wyrabiane bydź maią. 2. Zaden 
z Pieczętarzy niemoże podeymować się i муга- 
biać pieczęci i stępli rządowych. Pieczętarz po- 
ważaiący się robić pieczęcie i stęple rządowe, 
iako fałszerz do Sądu po karę odesłanym będzie 
i wolność trudnienia się nadal tym rzemiosłem 
utraci. 3. Kommissya Rządowa Przychodów i 
Skarbu ustanowi umiarkowane ceny, za które 
Mennica Władzom i Urzędom kraiowym Zada- 
ne Pieczęcie wszelkiego rodzaiu dostarczać be- 
dzie obowiązaną. Co do Mtotow, obacz ргзу- 
pisek pray Artykule 117. Co do miar, obacz 
przypisek 2gi przy Art. 92 Urządzenia Manipula- 
cyi. (P= Re)
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konania się, czyli są w całości, i czyli się 
względem nich zachowuią przepisy w Urzą- 
dzeniu Rachunkowości leśnćy dane. 

Art. 86. Zczynności Art. 84; $5 obiętćy 
spisać się powinien protokół, tak przez Nad- 
leśnego Jeneralnego, iak przez Nadleśnicze- 
go podpisany. 

e. O stanie Budowl leśnych. 

Art. 87. Nadleśny Jeneralny przeyrzy po- 
dobnież Wykaz Budowl leśnych przez Nad- 

  

D0. Art. 38). kC fiozporządzenia dawnicysze 
związek z ninićyszym Artykutem maiace : 

a. Komissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
Reskryptem z dnia 21 Stycznia 1819 roku ad Nro 
26,726/1396 poleciła ostrzedz wszystkich Officya- 
listów leśnych , aby żaden znich nie ważył się na przyszłość bez wiedzy i upoważnienia wyższćy Władzy, własnym domysłem Budowli nowych lub restauracyi dawnych w osadach lcśnych uskute- czniać, gdyż wyłożone na to koszta przyiętemi 
пе zostaną. 

b. Reskryptem zaś zdnia 24 Grudnia 1819 roku ad Nro 27,927/3366 dodała leszcze Kommissya 
Fządowa ostrzeżenie: że za samowolne użycie do 
Budowli drzewa z Lasów rządowych bez wyra- źnego Zwierzchności pozwolenia, każdy Officya- lista leśny przykładnie ukaranym i od słażby od. dalonym zostanie,
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leśniczego sporządzić się miany i porówna 
go zsamemi Budowlami, dla wyśledzenia: 

  

c. Rozporządzeniem dnia 22 Czerwca 1822 roku 

Nro 9662/1007, Kommissya Rządowa Przychodów 

i Skarbu wziąwszy pod rozwagę, ile ważnym iest 

przedmiot utrzymywania w dobrym porządku 

istniejących iuż zabudowań Skarbowych, dla 

Officyalistów leśnych na pomieszkanie przezna- 
czonych, aby ich od szkód, a Skarb od ponoszenia 
znacznych kosztów na podniesienie zruynowanych 

budowli zabezpieczyć, niemnićy chcąc zapobiedz 
tylolicznym korrespondencyom z powodu potrze- 
by reparacyi uszkodzonych zabudowań zachodzą» 
cym, i wskazać iak dalece i w iakich przypad- 
kach Skarb, a w iakich Officyaliści do ponosze- 
nia kosztów na reparacyą Budowli przykładać się 
powinni, postanowiła w tym celu następuiące pra- 
widła: 1. Budowle wszelkie Officyaliście leśnemu 
w dobrym stanie oddane, winny bydź przez wcze- 
sne, drobne, wrazie potrzeby, reperacye, cia- 
gle w tymże stanie kosztem iego utrzymywane, 
bez Żądania za to od Skarbu wynagrodzenia. 
Drzewo do tych drobnych reparacyi bezplatnie u- 
dzielonćm bydź może, za poprzedniczćm onego 
wyrachowaniem i stósownem upoważnieniem. 2. 
W zdarzeniach nadzwyczaynych, gdy Budowle le- 
śne przez burze lub pożar nie z winy Officyali- 
sty leśnego wynikły, zruynowane zostaną , re- 
stauracya tychże do Rządu należeć będzie, o ile 
możność i fundusz na ten przedmiot iest przes
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a. Czyli budowle są w stanie dobrym? 

b. Czyli niewymagaią małćy reparacyi? 

  

znaczony, dozwoli. dcż punkt porucza Nadle- 
śnyin Jeneralnym sporządzenie dokładnego opisu 

wszelkich Budowli leśnych. 4. Na przyszłość 
przy kazdéy tranzlokacyi Officyalisty leśnego, 
lub installowaniu nowo mianowanego, Delego* 
wany do tćy czynności, winien w protokóle stan 
zabudowań Skarbowych w zarząd Officyalisty od- 
daiących się, dokładnie opisać. 5. Ażeby Skarb 
był pewnym, iż wszelkie drobne reparacye po- 
dług punktu 1go ninieyszego rozporządzenia do 
Officyalisty leśnego należące, w każdym razie są 
dopełniane, przez co budowle od ruiny zabezpie- 
czaią się, Nadleśny Jeneralny przy każdćm ob- 
jeździe peryodycznym , winien na to uwagę swą 
zwracać 1 dostrzeżone opieszałości Officyalisty 
Kommissyi Woiewódzkićy donosić. 6. Dopetnie- 
nie tego rozporządzenia szczególnćy troskliwo- 
ści, Kommissyom Woiewódzkim Kommissya Rzą- 
dowa porucza. 

2. Reskryptem z dnia 25 Października r. 1825 
Nro 67,551/5014, Kommissya Rządowa Przycho» 
dów i Skarbu przesłała Wzory normalne i ko- 
sztorysy Budowli leśnych, z poleceniem, iżby 
odtąd wszelkie Budowle osad leśnych nowo sta. 
wiać się maiące, wścisłćm zastósowaniu się i zu- 
pełnie wedle tychże Wzorów stawianemi były. 
Ostrzega przytćm Kommissya Rządowa, iż wszel- 
kie kosztorysy nowo wystawić się maiących Bu-



— 141 — 

e. Czyli reparacye większe nie są potrze- 

bne, i czyli iest na ten cel sporządzo- 

ny kosztorys? 

  

dowli leśnych, przez właściwego Budowniczego 

Obwodowego sporządzone, winny bydź poprzes 

dnio przez Sekcyą leśną w Kommmissyi Woie- 
wódzkićy z stosunkami mieyscowemi porównane, 

ico do odległości mieysc zkąd zwózka materya- 

łu nastąpić ma poświadczone, a po stósownem 
w Sekcyi Rachunkowéy zmoderowaniu co do cen, 

Kommissyi Rządowey do zatwierdzenia przedsta- 

wione. 

3. Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Policyi Rozporządzeniem z dnia 19 Stycznia 1527 

roku Nro 277, zwazaiac niedogodności iakie są 

doświadczane przy rozpoznawaniu w Radzie Bu- 

downiczćy rozmaitych planów budowlanych, z 

powodu, iż takowe przez Budowniczych pro- 
iektuijących , rysowane są wedlug rozmaitego roz» 
miaru i skali dowolnie obieranćy, w zamiarze 
zaprowadzenia wtey mierze pewnego i iedno» 
staynego prawidła, po wysłuchaniu zdania Rady 
Budowniczćy, poleciła Kommissyom Woiewódz- 
kim, aby Rysunki budowl projektowane były 
na miarę łokciową polską, i aby skala do tako- 
wych używana była licząc pięć łokci na zwy- 
czayny cal lokciowy. Skala ta do Rysunków dro- 
bnych szczegółowych winna bydź powiększona, 
a w Rysunkach większych i zbyt obszernych sto- 
sunkowo zmnieyszoną, tak aby w razie pier. 

18
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d. Czyli niemasz nieuchronnćy potrzeby 
wystawienia nowćy zupełnie Budowli, 
i lakiegoby ta wymagała kosztu? Pro- 
tokól tćóy czynności do ogólnego Rap- 
portu dołączony bydź winien. 

  

wszym pięć łokci dwa cale, a wrazie drugim 

pół cala wynosiły. Scisłe ninieyszego przepisu 

zachowanie przy robieniu planów budowlanych 
do rozmaitych Wydziałów Służby publicznćy, 

do zatwierdzenia lub uznania Władz rządowych 
podaiących się, wszystkim Budowniczym iest za- 
lecone. 

4. Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 

znayduiac, że Wykazy Budowl Rządowych na 

Osadach leśnych, przy Rapportach z Obiazdów 
peryodycznych przedstawiane , nie obeymuią wia- 

domości, czyli te w Towarzystwie Ogniowém są 

zabezpieczone i w lakićy ilości pieniężney, chcąc 

wiadomość tę posiadać dla bliższego nad takowe- 
mi Budowlami czuwania, Reskryptem z dnia Ggo 
Kwietnia 1830 roku ad Nro 24,068/1759 przesłała 

Kommissyom Woiewódzkim Wzór do opisywania 

onych służyć maiący, z poleceniem ścisłego doń 

stósowania się. (o do samego assekurowania ta- 

wych budowłi, oprócz przepisów o Towarzystwie 

Ogniowem istnieiących , Urzędy leśne podawać 
winne do zabezpieczenia w Towarzystwie nietyl- 
ko Budowle całkowicie kosztem Skarbu erygowa* 
ne, lecz także i te, które kosztem Officyalisty
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f. O dozorze Ogolnym nad dopetnianiem 

przeptsów leśnych. 

Art. 88. Nadleśny Jeneralny powziąwszy 
z Akt Sekcyi leśnćy dokładną wiadomość o 
  

były wystawione, drzewo zaś do nich z Lasów 

rządowych bezpłatnie użytem zostało ; o czćm w 

opisaniu Budowl dostateczną wzmiankę uczynić 

należy. — Nadto polecono ostrzedz Urzędy leśne, 
12 gdyby Budowle iakowe do kadastru ognio- 

wego zaciągnąć się winne, zgorzały, nie będąc w 
Towarzystwie Ogniowóm zaassekurowane, Nade 

leśniczy będzie odpowiedzialnym z maiątku ikau* 

cyi. Zalecono nakoniec Urzędom Leśnym , aby 
na udowodnienie zabezpieczenia Budowli, skła- 

dały wyciągi zkadastru ogniowego przez Wóy- 
tów Gmin poświadczone. — Wzór doopisywania 
Budowli na Osadach leśnych wyżćy wspomniony, 

obeymuie następujące rubryki: 1. Numer bieżący, 

2. Nazwisko a) Straży, b) Obrębu, 8. Urzędnika 
lub Officyalisty Budowle posiadaiącego, a) Imie i 

Nazwisko, b) Stopień, 4. Posiada Budowli, a) 
Nazwanie Osady, b) Numer, c) Wymienienie ro- 
znych Badowli; 5. Kiedy są wystawione, z iakie- 

go upowaźnienia, Czy kosztem Skarbu w zupeł- 

ności lub tylko z drzewa Skarbowego, 6. Stan 

Budowli, 7. Wnioski nad Budowlami Urzędnika 

Obiazd odbywającego, 8. Czy są zaassekurowane 

w Towarzystwie Ogniowém, i wiakiéy ilości, 9. 

Uwagi. (R. S.) 

Do Art. 88 i następnych. Podług punktu 4go 

Urządzenia niżey w Notach przy Artykule 174
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zawartych Kontraktach na sprzedaż drzewa 
z Leśnictw, iakie ma obieżdźać, o wszy- 
stkich nadto Assygnacyach na wydanie z 
tychże Leśnictw różnego drzewa, tak za o- 
płatą iak bezpłatnie i przeyrzawszy Manual, 
lak naytroskliwićy roztrąśnie : 

J. Wiele z drzewa Assygnowanego iużź się 
wydało podług Manuału, a wiele jeszcze po- 
zostało w Lesie? 

2. Zważy czy pieniądze za assygnowane 
drzewo stósownie do przepisów do Kassy 
weszły ? 

3. Przekona się czyli kto nie wycina drze- 
wa sposobem Defraudacyi? 

Art. 89. Jeżeliby się Defraudacya odkry- 
ła, drzewo natychmiast zaaresztować, a zła- 
panych na gorącym uczynku, lub zaskarZo- 
nych, do właściwćy Instrukcyi odesłać po- 
winien Nadleśny Jeneralny, podług przepi- 
sów postanowienia o Sądownictwie Admini- 
nistracyiném. 

Art. 90. Postrzegaiąc Nadleśny Jeneralny 
przestąpienie iakie, ieżeli rzecz mnićy wa- 

  

wypisanego, Nadleśny Jeneralny obowiązanym 
iest dopilnować, aby Strażnicy i Strzelcy skda- 
dali dowody wytępienia zwierząt i ptaków dra- 
pleznych. (R. S.)
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ina będzie, zgani to Nadleśniczemu na pi- 

smie, ieżeli ważnieysza, doniesie o tćm w 

Rapporcie ogólnym. 

Art. 91. Gdyby się przy tém obeyrzeniu 

okazała niewierność którego z Officyalistów 

lub Urzędników leśnych, a nawet i Nadle- 

śniczego , z któróyby szkoda dla Skarbu wy- 

nikła, w takim przypadku: ieżeli przestę- 

puiącym iest Strażnik lub Strzelec, a szko- 

da zł. 25 przenosi, powinien przestępnego 

natychmiast zawiesić i zastępstwo urządzić, 

ieżeliby szkoda była mnieyszą, doniesie 

tylko o niey w Rapporcie ogólnym. Jeżeli 

przestepuigcym iest Podleśny albo Pisarz 
Leśny, a szkoda pięćdziesiąt złotych prze- 

nosi, powinien go Nadleśny Jeneralny za- 
wiesić w urzędowaniu; ieżeli mnieysza, do- 
niesie tylko w Rapporcie. 

Jeżeli nakoniec przestepuiacym 1est sam 
Nadleśniczy, a szkoda sto złotych przenosi, 

zawieszenie niezwłócznie nastąpić powinno, 

ieżeli szkoda mnieysza, doniesie tylko w 

FRapporcie końcem zdecydowania o przestę- 

pstwie i karze przez Kommissyą Woiewódz- 

ką , tak względem Nadleśniczego iak i wzglę- 

dem innych Urzędników i Officyalistow, 

przy dopełnieniu ogólnych względem tego 

wydanych przepisów, a osobliwie postano- 

wienia o Sądownictwie Administracyinćm.
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2. Trwąnte Obtazdu. 

Art. 92. Wyiąwszy zdarzenia nadzwy- 
czayne, o których ważności stanowić bę- 
dzie Kommissya Woiewódzka; obiazd ie- 
sienny tak urządzony bydź ma, ażeby: 

a. Obiazd Straż i Obrębów kaźdego Le- 
Śśnictwa w szczególności co do dozoru nad 
użytkowaniem drzewa trwał dni ośm. 

b. Ażeby przeyrzenie Manuału roku bie- 
żącego i Kassy odbyło się w dniach dwóch. 

c. Ażeby przeyrzenie Archiwum, sprzę- 
tów leśnych, spisanie Konduit Listy i Budo- 
wli odbyło się w dniach dwóch. 

d. Ażeby przeiazd ziednych Leśnictw do 
drugich, tam gdzie ich pięć na iednego re- 
widuiącego przypada, więcćy czasu nie za- 
bierał nad dni dziewięć. 

Art. 93. Obiazd iesienny zacząć się powi- 
nien dnia 1 Października, ukończoby zaś 
bydź ma podług Tabelli D. 

l. W Woiewództwie Krakowskićm w 
dniach 54, to iest: dnia 23 Listopada ; 

2. W Woiewództwie Lubelskićm w dniach 
54, tolest: dnia 23 Listopada; 

3. W Woiewddztwie Sandomirskiéu przez 
każdego Rewidenta w dniach 41, to iest: dnia 
10 Listopada.
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2. Trwąnte Obtazdu. 
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4. W Woiewództwie Podlaskiém przez 

każdego Rewidenta w dniach 41, to iest: d. 
10 Listopada; 

5. W Woiewództwie Kaliskiem przez 
pierwszego Rewidenta w dniach 54, to iest: 
dnia 23 Listopada; przez drugiego Rewiden- 

ta w dniach 54, to iest: dnia 23 Listopada; 

przez trzeciego Rewidenta w dniach 41, to 

iests dnia 10 Listopada; 

6. W Woiewództwie Płockićm przez pier- 
wszego Rewidenta w dniach 69, to iest: dnia 

$ Grudnia; przez drugiego Rewidenta w 

dniach 54, to iest: dnia 23 Łistopada; 

7, W Woiewództwie Mazowieckićm przez 
każdego Rewidenta w dniach 69, to iest: dnia 
8 Grudnia. 

8. W Woiewództwie Augustowskićm przez 
każdego z dwóch pierwszych Rewidentów 
w dniach 69, to iest: dnia $ Grudnia; przez 
każdego z dwóch drugich Rewidentów w 
dniach 54, dnia 23 Listopada. 

Art. 94. Rozporządzenie Art. 64 niniey- 

szćy Instrukcyi stósuie się i do Obiazdu ie- 
siennego. 
  

Do Art. 93194. Z powodu zmiany liczby Le- 
śnictw w niektórych Woiewództwach i rozporzą- 
dzenia Kommissyi Rządowćy przy Art. 80 wymie- 
nionego, czas trwania Obiazdu uległ zmianie i sci- 

śle oznaczonym na teraz bydź niemoże. (R. S.)
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C. Urządzenia tyczące stę obu Obiaxdow. 

Art. 95. Co tylko w ninieyszćy Instrukcyi 
podczas Obiazdów peryodycznych polecone 

zostało Nadleśnemu Jeneralnemu, stósuie się 

i do Assessora Nadleśnego lub Nadleśni- 

czych rewizyą Leśnictw odbywaiących, ztą 

tylko różnicą, Że Rapport tak Assessora 

Nadleśnego iak Nadleśniczego rewiduiącego 

przesłany bydź powinien do Nadleśnego Je- 

neralnego, dla postąpienia podług Artykułu 

następulącego. 

Art. 96. Ogólnego Rapportu swego po 

ukończonym Obieździe peryodycznym bądź 

  

Do Art, 95. Reskryptem z dnia 17 Czerwca 1825 

г. Nro 27,454/2175, Kommissya Rządowa Przy» 

chodów i Skarbu przesłała Kommissyom Woie- 

wódzkim przygotowane pieczęcie rządowe dla 

Nadleśniczych do obiazdów peryodycznych wy: 

bieranych, z poleceniem, aby takowe Nadleśni- 

czym na czas trwania obiazdu udzielane, po 

skończonym zaś obieździe w Biórze respective 

Kommissyi Woiewódzkićy przechowywane były. 

(Р. В..) 

Do Art. 96. Celem otrzymania wcześnie pro- 

tokółów Obiazdowych i wydawania śpiesznych 

rozporządzeń, iakieby z powodu przedstawio- 

nych w tychże protokółach wiadomości i spo-
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wiosennym bądź iesiennym, Nadleśny Je- 

neralny przesłać powinien Exemplarz ie- 

den Jeneralnemu Dyrektorowi Lasów rzą- 

dowych, a drugi Kommissyi Woiewódz- 

kiey. Oryginały protokołów i annexów do- 
łączone bydź maią do Rapportu do Kommis- 
syl Woiewódzkićy przesłać się maiącego. 
Do Rapportu zaś do Dyrektora' Jeneralnego 
przesyłaljącego się, dołączone będą kopie 
tych protokółów zaświadczone. W Woie- 

wództwach gdzie kilku iest Rewiduiących, 

Rapport kaźdego znich Nadleśny Jeneralny 

przyłączy do swego. (o się zaś tycze Le- 

  

strzeżeń, za potrzebne uznane były, Kommissya 
Rządowa Przychodów i Skarbu Rozporządzeniem 
z dnia 238 Grudnia 1531 roku Nro 49,217/5864 w 
punkcie 6 postanowiła: aby odtąd protokóły 
Obiazdów peryodycznych, nie razem z calego 
Woiewództwa, lecz cząstkowe Leśnictwami za- 
raz z mieysca po ukończeniu Obiazdu każdego 
Leśnictwa, stósownie do Instrukcyi, w iednym 
Exemplarzu pod adressem Dyrektora Jeneralnego 
Lasów Rządowych do Warszawy, a w drugim 
Exemplarzu do Kommissyi Woiewódzkićy, tak 
przez Nadleśnego Jeneralnego iako i Urzędników 
do Obiazdu delegowanych, przy Rapporcie ka. 
tegorycznie przedmioty rozbieraiącym, nadsyła* 

19
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śnictwa Lubocheńskiego Rapport z czynno- 
ści Technicznych Nadleśnego Naczelnego 
złożony będzie wprost Kominissyi Rządo- 
wey Przychodów i Skarbu, a kopia onego 

przesłaną zostanie Kommissyi Woiewódz- 
twa Mazowieckiego. 

Zwiedzania Nadzwyczayne. 

Art. 97. Oprócz obiazdów peryodycznych 
zieżdzać będzie Nadleśny Jeneralny z polece- 
nia bądź KommissyiRządowćy Przychodów 
i Skarbu, bądź Kommissyi Woiewódzkićy 

do Leśnictwa, w przypadku: 
a. Tnstallacyi nowego Nadleśniczego ; 

"b. Śledztwa oskarżonego Nadleśniczego; 
c. Lub innego iakiego ważnego poru- 

czenia. 

  

ne były. To wszakże nie zwalnia przepisu ni- 
nieyszego Artykułu co do Rapportu Ogólnego, i 

Nadleśny Jeneralny zebrawszy Kopie Rapportów 

tak swoich iako 1 Urzędników Delegowanych, 
winien iest Rapport Ogólny z Uwagami swemi, 

tak Dyrektorowi Jeneralnemu Lasów iako i Kom- 
missyi Woiewódzkićy złożyć. (Р. В.)
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В. Install a cya. 

Art. 98. Installacya nowego Nadleśnicze- 
go lub iego Zastępcy odbydź się powinna 
protokólarnie z zachowaniem przepisów nas 
stępuiących: 

a. Wszyscy Urzędnicy i Officyaliści w Le- 
śnictwie uwiadomieni bydź powinni przez 
Nadleśnego Jeneralnego o nowym Naczel- 
niku, któremu będą przedstawieni dla wy- 
pełniania odtąd iego rozkazów. 

b. Straże wszystkie i Obręby Nadleśny 
Jeneralny wraz znowym i dawnym Nadle- 
Sniczym obiechać powinien, a to w celu 
ażeby nowy poznał stan lasów, i ich po. 
dział, mieysca do cięcia przeznaczone i 
granice. 

с. Kassa obliczona i Manuał tak przeyrza- 
ny bydź powinien, iak się to wyżćy posta- 
nowiło przy obiazdach peryodycznych. 

d. Nadleśny Jeneralny sporządzić przy- 
tem powinien Wykaz Extraktow, Rappor- 
tów, Rachunków i innych doniesień, iakie 

  

Do Art. 98. Obacz przypisek przy Artykule 87 
mianowicie rozporządzenia ad c. punktu 4go. 

(Р. В.)
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dawny Urzędnik zaniechał w czasie przy- 
zwoitym przesłać, a to końcem odrobienia 
tey zaległości przez oddalaiącego się. Nim 
to odrobienie nastąpi, Dymissya formalna 
wręczona mu bydź nie może. 

e. W przypadku śmierci Nadleśniczego i 
przeznaczenia na mieysce iego nowego, 
odrobienie zaległości na koszt zmarłego na- 
stąpi, a wydatek z kaucyi ściągniony bydź 
ma. 

Art. 99. Po dopełnionćy takim sposobem 
Installacyi nowego Nadleśniczego, tenże w 
przytomności Nadleśnego Jeneralnego wy- 
kona przysięgę rotą przepisaną, a o całóy 
у czynności sporządzony będzie protokól. 

Art. 100. Gdyby Nadleśny Jeneralny do 
czynności Installacyynćy wezwanym bydź 
nie mógł, Kommissya Woiewódzka polecić 
ią może Assessorowi Nadleśnemu, albo ie- 
dnemu z Nadleśniczych, którzy tę czynność 
podług powyższych przepisów dopełnić są 
obowiązani. 

B.S led'stw a. 

Art. 101. Sledztwa dopelniać się będą przez 
Nadleśnego Jeneralnego podług ogólnych na 
ten cel wydanych przepisów. Sledztwa po-
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ruczone bydź mogą Assessorowi Nadle- 

śnemu, albo Nadleśniczemu do Obiazdów 

przez Kommissyą Rządową wybranemu. 

C. Inne polecenia. 

Art. 102. Inne zlecenia Władzy wyższćy 
dopełniać będzie Nadleśny Jeneralny, stoso- 

wnie do danego rozkazu, gorliwie, dokła- 
dnie; daiąc zsiebie przykład innym Urzę- 
dnikom i Offcyalistom leśnym. Polecenia 

te mogą bydź podobnież powierzone As- 

sessorowi Nadleśnemu, albo i Nadleśniczemu 
do Obiazdów wybranemu. Tyczeć się one 
szczególnie maią ważnych defraudacyy, al- 
bo tóż naznaczenia nadzwyczaynych porę- 
bów w lasach niskopiennych* bagnistych, 
do których dostąpić niepodobna iak w tę- 
gle mrozy. Za nastąpioną więc zimą ostrą, 
naznaczyć będzie należało poręby, nietyl- 
ko na ieden rok, ale na tyle lat razem, 
ile minęło , albo z podobieństwem do pra- 
wdy minie do nowćy tęgićy zimy, nagra- 
dzaiąc zmnieyszenie Btatu w latach, w któ- 
rych z Lasów takich użytkować nie mo- 
с ana.
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DZIAŁ IL 

O obowiązkach biórowych w Sekcyt lesney. 

I. OBOWIĄZKI OGÓLNE. 

Art. 103. Nayistoinieyszym obowiązkiem 
Nadleśnego Jeneralnego iest dopilnować, 

  

Do Działu II. Obowiązki ogólne. 1. Dawniey- 
sze rozporządzenia. Rozporządzeniem zdnia 28 
Lipca 1822 r. Nro 25,022/2545, Kommissya Rzą: 
dowa Przychodow i Skarbu poleciła zadyspono- 
wać wszystkim Budowniczym rządowym w Woie- 
wództwie, aby przy sporządzeniu Anszlagu na 
wydatek drzewa z Lasów rządowych, wymienia- 
li z pewnością: 1. Jaka iest niedomyślna lecz 
istotna długość drzewa w stopach. 2. Jaka iest 
iego podobnież istotna grubość, biorąc średnicę 
dolną i górną, i ztćy stanowiąc średnicę zrówna.» 
ną wcałach, a ztego $go podług rachunku ste» 
reometrycznego, drzewo takowe na stopy sze- 
ścienne redukowali; wartość zaś onego podług taxy 
dla każdego respective Obrębu, Straży, Leśni- 
ctwa przepisanćy (którego nazwisko w Anszlagu 
wyrażone bydź winno) obrachowywali, itak spo- 
rządzone Anszlagi przedstawiali Kommissyi Wo. 
iewódzkićy, którćy kalkulatura co do zgodności 
z Taxą i wrachabie sprawdzić ie powinna. Zas 
strzegła zarazem Kommissya Fizadowa, że niestó- 
sownie do tych przepisów sporządzone Anszlagi



ges ae 

aby żadne sprawy leśne w Kommissyi Wo- 

iewódzkićy nie były stanowione, iak pod- 

  

nietylko nie przyięte, ale naweż na koszt Refe- 

renta bez odpowiedzi zwrócone zostaną. 

2. Reskryptem z dnia 16 Marca 1825 roku Nro 

70657540, Kommissya Rządowa Przychodów i 

Skarbu poleciła Kommissyom Woiewódzkim, aby 

w proponowaniu wydatków drzewa na Budowle 

w Dobrach rządowych iak nayskrupulatnićyszą 

zachowały oszczędność. W Reskrypcie zaś z dnia 

16 Marca 1827 r. Nro 12,436/1155 polecila Kom- 

missya Rządowa, aby Kommissye Woiewódzkie 

w Anszlagach na płoty żadnego Budulcu ani in- 

nego drzewa użytkowego nie przyymowały, lecz 
aby w sporządzaniu takowych , na chruście i koł- 
kach, wyłączając dębinę, ograniczać się zady- 
sponowaly. 

3. Dla zapewnienia doktadnosci w przedstawia- 

niu I assygnowaniu drzewa na potrzeby Dóbr 
rządowych ze względem na zamożność Lasów, 
Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu roz- 
porządzeniem z dnia 31 Października 1828 roku 
ad Nro 74,209 ponowila dawnieysze polecenia 
z dnia 13 Września 1824 nr. Nro 48,010/6667 i 
z dnia 11 Lutego 1626 r. Nro 9864/1454, aby 
przed czynieniem przedstawień w tym przedmio- 
cie Sekcye ekonomiczna i leśna wzaiemnie zso- 
bą znosiły się, aby w każdóćm takićm przedsta. 
wieniu wyrażone było Leśnictwo i Straż, z któ- 
rych drzewo wydane bydź ma, tudzież aby Bus
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lug przepisów Służby leśnćy i po ich wy- 
pracowaniu w Sekcyi leśnćy. 

  

downiczowie w dołączonych anszlagach, gatunek, 

liczbę i miarę drzewa dokładnie wymieniaiąc, 

w razie potrzeby wydania drzewa dla kilku Wło» 
ści, Folwarków, lub na budowę licznych mostów, 

zawsze Wykaz ogólny drzewa dołączyli; niemnićy 
aby do każdego anszlagu dołączone było świade- 

ctwo właściwego Urzędu leśnego, czyli i z którego 

mieysca drzewo żądane wydane bydź może? Po- 

lecila zarazem Kommissya Rządowa ostrzedz See 

kcye rzeczone, ażeby względem wydawania drze- 

wa w sposobie gospodarstwu leśnemu przeci- 

wnym, iako to: zextrarębów, całćy przestrzeni 
lasów, it. p. żadnych nie, czyniły wniosków; 
zgoła, aby w ścisłem zachowaniu istnieiących 

iuż wtćy mierze przepisów, przedstawienia nie- 

kompletne, lub tymże przepisem przeciwnie czy» 

nione nie były, albowiem takowe bez decyzyi na 
koszt winnego zwrócone zostaną. 

4. Obacz przypisek 2i3 przy Artykule 87. 

5. Rozporządzeniem z dnia 13 Sierpnia 1827 r. 

ad Nro 54,800/3770 dla zapobieżenia naduży- 

ciom, aby Urzędnicy leśni , szczególniey w Le- 
śnictwach, gdzie co do czasu ściśle kontrollo- 
wani bydź nie mogą, za iednym i tym samym 
Urlopem kilka razy od obowiązków swych odda* 
lać się nie mogli, Kommissya Rządowa Przy- 

chodów i Skarbu poleciła Kommissyom Woie- 

wódzkim , aby odtąd w wydawanych Urlopach za-



th) 

Art. 101. W Woiewództwach, w których 

sam tylko naznaczony iest Nadleśny Jene- 

ralny, sam czynnością tą zatrudniać się po- 

winien, zastępstwo w czasie Obiazdu przez 

Kommissyę Woiewódzką obmyślone bydź 

ma. 

'mieszczeły zastrzeżenia. iż ieżeli w ośm dni od 

wzięcia, żądaiący Urlopu, korzystać z niego nie 

zaczął, Urlop takowy moc swoią utraca. 

6. Reskryptem z dnia 9 Kwietńia roku 1528 

Nro 18,376 71499, Kommissya Rzadewa Przycho- 

dów i Skarbu ponawia rozporządzenie pod dniem 

22 Listopada roku 1822 ad Nro 42,950 wydane, 

iż każden Urzędnik i Officyalista leśny przyby» 

waiący do Miasta Stołecznego Warszawy, z któ» 

rego bądź Woiewództwa, oprócz zameldowania 

się osobiście Nadleśnemu Jeneralnemu lub As- 

sessorowi Nadlesnemu przy Kommissyi Woie- 

wództwa Mazowieckiego, prezentować się winien 

w Biórze Wydziału Lasów Radcy Stanu Dyrekto- 

wi Jeneralnemu Lasów rządowych, w mundurze 

właściwym, celem wylegitymowania się Urlopem 

do tćy podróży od Kommissyi Woiewódzkićy u- 
zyskanym. Ostrzegła zarazem Kommissya Rza- 

dowa, iż uchybiaiący przeciw tema Urzędnik 

palet karny otrzyma, a gdyby nadspodziewanie 

Urzędaik lub Offcyalista leśny niemaiacy Ur- 

lopu i nie mogący usprawiedliwić swego przy 

bycia, w mieście Woiewódzkićm lub Stoleczném 

był dostrzeżonym, w obowiązkach swoich zasu- 
spendowanym zostanie. : 

20
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Art. 105. W Woiewództwach innych po: 
magać w tćy mierze Nadleśnemu Jeneralne- 
mu i polecenia iego wypełniać powinien 
Assessor Nadleśny i Sekretarz leśny. 

  

7. Rozporządzeniem z dnia 30 Sierpnia r. 1830 

Nro 61,190/4578, Kommissya Rządowa Przycho- 
dów 1 Skarbu zuwagi, że wycinanie drzewa mło» 
docianego iest szkodliwe gospodarstwu leśnemu, 
w następstwie Reskryptu z dnia 24 Grudnia 1828 

Nro 90,610/19,230 z Wydziału Dóbr wyszłego, 

przepisy co do Budowl ow Dobrach rządowych 
podaiącego, postanowiła, aby uznana potrzeba 

krokwi, Żżerdzi i łat redukowaną była w Ansz'a- 
pach na odpowiednią ilość starodrzewu na krzy- 
Żulce i łaty przerźnąć się maiącego, z którego- 

„by takowe wytarte bydź mogły, i ostrzegła, iz 
niezachowanie tego przepisu przy przedstawianiu 

anszlagów, pociągnie za sobą zwrót Expedycyi 
na koszt winnych. 

8. Reskryptem z dnia 25 Czerwca roku 1827 
Nro 40,058/4583, Kommissya Rządowa Przycho» 
dów i Skarbu poleciła Kommissyom Woiewódz- 

kim, aby w Riapportach swych'i przedstawieniach 
do Komumissyi Rządowey czynionych, wyrażały 

Datę, pod którą, oraz Wydział i Sekcyą iego, z 
których Reskrypta Komumissyi Rządowćy odbie- 

raią, niemnićy, żeby do tego przepisu wszy» 

stkim Urzędom leśnym stósować się kazały, 

Е ths
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Art. 106. Za rychłe wypracowanie przed- 
miotów na Sekcyą leśną z Organizacyi i na- 
tury rzeczy przypadających, i prędką ich 
expedycyą Nadleśny Jeneralny lub Zastę- 
pca iego iest odpowiedzialny. 

Art. 107. Do obowiązków ogólnych Nad- 
leśnego Jeneralnego i iego Zastępcy należy 
dozór nad Archiwum leśnóm Kommissyi 
Woiewódzkićy. Archiwum to utrzymy- 
wane bydź powinno podług Instrukcyi о- 
gólnćy dla Archiwów leśnych, przez Kom- 
missyą Rządową Przychodów i Skarbu wy- 
dać się maiącćy. 

Hl. OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE FYCZĄCE 
SIĘ ETATU. 

A. O Formowaniu Etatu. 

Art. 108. Głównym obowiązkiem Nad- 
leśnego Jeneralnego i iego Zasiępcy będzie 
dopilnowanie podczas Obiazdów i podczas 
pracy biórowćy, aby Etaty Leśnictw ukła- 
dane były podług przepisów Urządzenia Ra- 
chunkowości leśnćy, tak co się tycze wpły- 
wów lako 1 wydatków. 

B. O Dopetnieniu Etatu. 

Art. 109. Równie głównym obowiązkiem 
Nadleśnego Jeneralnego i iego Zastępcy bę:
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dzie, starać się wszelkiemi sposobami, aby 
dochody leśne podług Etatu i rozkładu, do 
Kassy wpływały, tudzież ażeby wydatki 
uiszczane byty podług Etatu i rozkładu. 
Czynna staranność w tćy mierze Nadleśne- 
go Jeneralnego będzie mu dawać naype- 
wnieysze prawo do względów Rządu tak, 
jak ,.dowiedzione zaniedbanie odpowiedzial-, 
ności stanie się przyczyną. | 

Art. 110. Co do dochodu leśnego nayzna- 
cznićyszego, to iest: ze sprzedaży drzewa 
pochodzącego, lubo gruntowną i gospodar- 

  

Do Art. 110. Rozporządzeniem z dnia 23 Gru- 
dnia r. 1831 Nro 49,217/3864, Kommissya Rzą 

‚ Чома Przychodów i Skarbu w punkcie drugim 
postanowiła, Że gdy stósownie dą punktu pier- 
wszego (vide przypisek do Art. 113) wykazy 
cięć na rok następny i oszacowania onych, na- 
deydą do Kommissyi Rządowey dopiero zdniem 
15 Października każdego roku, a tem samćm do 
proiektów jEtatowych z dniem l. Czerwca nadse- 
łanych, nie będą mogły bydź dołączonemi, 
przeto odtąd w Proiektach do Etatów dochody 
z sprzedaży drzewa zamieszczone bydź maią i» 
linea iak dotąd z trzechletniego przecięcia rze- 
czywistych dochodów , ante lineam zaś x trzech. 
letniego przecięcia dochodów ante linealnych 
brutto wziętych. (P. R.)



— 161 — 

czą onego zasadą w Leśnictwach uregulo- 

wanych, bydź powinno oszacowanie mieysc 

do cięcia rocznego przeznaczonych, gdy 

wszelako wzgląd na możność odbytu, ogra- 

niczenia tego dochodu staie się przyczyną, 

ztego powodu postanawia się, że lubo pro- 

jekt do Ftatu Leśnictwa zasadzać się powi- 

nien na oszacowaniu i ocenieniu mieysc do 

cięcia przeznaczonych, wszelako dochód z 

sprzedaży drzewa z oszacowania wynikaiacy, 

o tyle tylko do Etatu wlinii zapisanym bydz 

powinien, o ile z trzechletniego doświad- 

czonego odbytu, spodziewać się go będzie 

można. Reszta zamieszczoną bydź powinna 

w Etacie przed linią tak, ażeby te dwie sum- 

my równe były tóy, którą oszacowanie po- 
dało. (Co do tego dochodu, iednym znay- 

głównieyszych obowiązków Nadleśnego Je- 

neralnego i iego Zastępcy będzie iak nayu- 

silnićy starać się: 

1. Ażeby tyle w Leśnictwie podług cen 

rządowych co rok sprzedano drzewa, ile 

go się znayduie w mieyscach do cięcia ro- 

cznego przeznaczonych. Większą ilość drze- 

wa sprzedawać, byłoby to przekroczeniem, 

awansem, który bez nieuchronnćy potrze- 

by i upoważnienia saméy Kommissyi Rzą-
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dowćy Przychodów i Skarbu mićysca mieć 
nie może. Mnićyszą ilość sprzedawać by- 
łoby to niezupełnie korzystać z właściwych 
dochodów. 

2. Jeżeliby iednak mimo nayusilnićysze- 
80 starania zupełna niemożność niedozwo- 
lita catéy oszacowanćy ilości drzewa ceną 
rządową sprzedać, cel zaś przyprowadze- 
nia Lasów do stanu doskonałego, niemógł- 
by bydź osiągnionym, gdyby przepisy cię- 
cia co rok nie byty spetniane; obowia- 
zkiem przeto Nadleśnego Jeneralnego i iego 
Zastępcy będzie, po dostatecznóm na mićy- 
scu wszystkich okoliczności zgłębieniu, ta- 
kie Kommissyi W oiewódzkićy proiektować 
środki, któreby w roku następnym, choć- 
by i przy zniżonćy cenie, zapewniły odbyt 
tey pozostałćy ilości, oprócz właściwega 
rocznego zapasu. 

3. Jeżeliby zniżenie cen ieszcze skutku 
nie zapewniało, natenczas proiektować po- 
winien Nadleśny Jeneralny założenie fa- 
bryki iakićy tub handlu zewnętrznego. 

4. Jeżeliby i te środki albo były niepo- 
dobne, albo celowi nie odpowiadały, na- 
tenczas obowiązkiem będzie Nadleśnego Je- 
neralnego zaprojektowanie oddania drzewa 
zbywaiącego bezpłatnie w sposób , któryby
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zkąd inąd dla Skarbu był korzystnym. Od- 

danie wszelako takie bez upoważnienia 

Kommissyi Rządowćy Przychodów i Skar- 
bu mieysca mieć nie może. 

ROZDZIAŁ III. 

О Urzędntkach Lesnych Admintstrutących , 

to test: o Nadlesniczych. 

Art. 111. Nadleśniczy iest to Urzędnik 
Administruiący iednóm Leśnictwem ; mia- 

nowanie iego i uwolnienie, zawisło od Kom- 

missyi Rządowćy Przychodów i Skarbu. 
Obowiązki Nadleśniczego są troiakie: 

1. Obowiązki Administracyyne; 
2. Obowiązki Rachunkowe; 
3. Obowiązki Biórowe. 

DZIAŁ IL. 

O obowiązkach Administracyynych. 

Art. 112. Obowiązki Administracyyne 
Nadleśniczego obeymuią uzy rodzaie czyn- 
ności 1 stosuia sie: 

1. Do założenia cięcia rocznego; 
Il. Do uskutecznienia cięcia rocznego; 

III. Do przestrzegania ogólnych przepisów 
leśnych.
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I. O ZAŁOŻENIU CIĘCIA ROCZNEGO. 

A. O założeniu Rębow. 

Art. 113. Założenie Rebow moze bydz 

troiakie: albo założenie Rębu ciemnego, al- 

bo Rębu iasnego, albo nakoniec Rębu zu- 

pelnego. 

  

Do Art. 113. Rozporządzeniem z dnia 23 Gru- 

dnia roku 1831 Nro 49,217/3864 modyfikuiącym 

niektóre Artykuły Instrukcyy leśnych , Kommis- 

sya Rządowa Przychodów i Skarbu postanowiła 

w punkcie pierwszym co następuie: Ponieważ Obe 

iazdy peryodyczne Wiosenne, przy których cię= 

cia na rok następny przez odbywaiących ie О» 

rzędników naznaczane są, podług Art. 77 Instru- 

kcyi, corocznie zdniem 21 Maia kończą się; a 

ztąd wynika, iż po ukończeniu Obiazdów pe- 

ryodycznych, czas do dnia 1 Czerwca, w którym 

proiekta do Etatów na rok następujący wraz z 

Wykazami Cięcia do Kommissyi Rządowćy doyść 

powinny, nie iest dostatecznym tak do sporzą- 

dzenia z dokładnością Wykazów Cięć i ich osza- 

cowania przez Nadleśniczych, iako téz do ufor- 

mowania proiektów do Etatow w Urzędach le- 

śnych, i do zrewidowania oraz sprawdzenia ty ch- 

że przez Kommissye Woiewódzkie. Gdy sporzą- 

dzenie Wykazów Cięć i ich oszacowanie iest nay- 

ważnićyszćm działaniem Służby Nadleśniczego, 

na którym rządne prowadzenie gospodarstwa le-
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Art. 114. Założenie Rębu ciemnego za- 

leżeć będzie: 

a. Na widoczném oddzieleniu Rębu od re- 

szty lasu ; : 

b. Na oszacowaniu drzewa w tym Rebie 

ściąć się maiącego. / 
Art. 115. Oddzielenie Rębu ciemnego od 

reszty Lasu w całóy iego długości uskute- 

  

śnego, i prawidłowe użytkowanie z drzewa po- 

lega; aby przeto działanie to z wszelką dokła: 

dnością wykonane bydź mogło, zaraz po ukoń- 

czeniu Obiazdu wiosennego Nądleśniczy przy 

pomocy Podleśnych zaiąć się powinien bezzwło: 
cznie dokompletowaniem Wykazu cięć co do o- 
szacowania, rozgatunkowania i ocenienia drzes 
wa,a to przez Miesiąc May, Czerwiec, Lipiec, 
Sierpień i Wrzesień, iako wczasie do działania 
tego tak dla pory roku, iako tćż z powodu zam- 
knięcia Lasów, naydogodnieyszym i takowe Wy- 
kazy naypóźnićy na dzień 1 Października Kom: 
missyi Wojewódzkiey przesłać; do Kommissyi 
zaś Rządowćy na dzień ł5 Października składane 
bydź winny. Połeciła także Kommissya Rządo- 
wa ostrzedz sprawuiących Urzędy leśne, iż każdy 
znich któryby nayważnićyszego tego dzialania, 
maiąc sobie udzielony do tego dostateczny czas, 
stosownie do przepisów, z wszelką dokładnością 
nie wykonał, natychmiast bez żadnego względu 
od slużby oddalonym zostanie. (P. R.) г 
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czni Nadleśniczy takim sposobem, ażeby 
wytknięte przy naznaczeniu Rębu ciemnego 

niskiemi kołkami przez Nadleśnego Jene- 
ralnego linie, wytrzebione zostały wszero- 

kości sążnia iednego za pomocą Strzelców 

w przytomności właściwego Podleśnego. 

Art. 1]I6. Wszystkie drzewa, które się 
podczas tego wytrzebienia zetną, powinien 
każdy Podleśny iak naypilnićy zapisać, i 

wraz z Strażnikami i Strzelcami strzedz ich 
całości, aby nie były rozkradzione, i weszły 

w liczbę spuścić się mogących drzew w Rę- 
bie ciemnym. 

Art. 117. Oszacowanie Rębu ciemnego za» 

leży na przeliczeniu i odcechowaniu mło- 

  

Do Art. 117. 1. Rozporządzeniem ogólnym Kom: 

Rządowey Przychodów i Skarbu z dnia 30 Kwie- 

tnia 1824 roku Nro 22,828/1712, i drugim z dnia 

23 Grudnia 1525 roku Nro 84,193/6246 do Kom- 

missyi Woiewództwa Augustowskiego, przesłane 

zostały Młoty do cechowania drzewa dla Nadleśni- 

czych, oznaczone dwoma literami alfabetu dużego, 

iedne z obwódką kwadratową do cechowania 

drzewa użytkowego, drugie z obwódką okrągłą 

do drzewa opałowego; dla Podleśnych zaś mło. 

ty kontrollowe z dwoma literami alfabetu male- 

go i obwódką tróykątną, do cechowania wszeł- 

kiego drzewa przy iego wydatku służące.
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tem drzew w tymże Rębie spuścić się ma- 

iących, tudzież na rozgatunkowaniu tegoż 

drzewa na drzewo użytkowe i opało- 

we z wyszczególnieniem sztuk, miąższo- 

ści, kóp, sąźni opałowych i fur, a to pod- 

ług wzoru do urządzenia Rachunkowości 

leśnćy przylączonego. 

Dla skutecznieyszego rozróżnienia drze- 

wa użytkowego od opałowego, mieć będzie 

Nadleśniczy osobny Młot do naznaczenia 

drzew użytkowych, i osobny do naznacze- 

nia drzew opałowych. 

Art. 118. Oszacowanie to Rębu ciemnego 

uskuteczni Nadleśniczy podlug szczególnćy 

Instrukcyi 1 za pomocą Mablic szacunko- 

wych, w Zbiorze Nauk leśnych umieszczo- 

nych. 

  

2. Reskryptem z dnia 16 Maia 1827 roku Nro 

21,782/1786 i drugim z dnia 13 Lipca 1827 roku 

Nro 35,333/3123, kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu postanowiła, że cechowanie drzewa 

przez Nadleśniczego ma się odbywać tak u dołu 

na pniu, iakoiu góry na drzewie odciętćm, tak, 

aby ścięcie drzewa wśrodku między cechami na- 
stapilo, i żeby takowe przy tóm działaniu uszko» 
dzonemi nie były. Obacz przypisek przy Art. 
02 Urządzenia Manipulacyi i Rachunkowości. 

(P. R.)
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Art. 119. Założenie Rębu lasnego i zupel-. 
nego, zależeć będzie na samóm tylko osza- 
cowaniu onego, które podług przepisów 
Art. 1171 118 ninieyszéy Instrukcyi Nad- 
leśniczy dopełnić powinien. 

B. O założeniu Trzebieży ¢ Wycinan. 

Art. 120. Założenie Trzebieży i Wycinań 
starodrzewu z pomiędzy młodzieży, zależeć 
będzie, iak założenie Rębu jasnego i zupel- 
nego, iedynie tylko na oszacowaniu drzewa 
wyciąć się maiącego, które Nadleśniczy, iak 
wyżćy przepisano, dopełni. 

C. © założeniu Porębów. 

Art. 121. Założenie Porębów w Lesie ni- 
skopiennym zależeć będzie: 

a. Na widocznóm oddzieleniu porębu od 
reszty Lasu; 

b. Na odznaczeniu Nasienników; 
c. Na oszacowaniu porębu. 
Art. 122. Widoczne oddzielenie porębu 

uskuteczni Nadleśniczy podług przepisu Art. 
114i 115 ninieyszéy Insrukcyi. i 

Art. 123. Odznaczenie Nasienników, ie- 
zeli zostawienia ich znaydzie Nadleśny Je-
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neralny potrzebę, podług Art. 38 ninieyszéy 

Instrukcyi , dopełnić powinien Nadleśniczy, 

albo zaciesaniem ich, albo słomianą na- 

wiązką tak, ażeby przy wycięcia porębu 

były tóm pewnićy ochronione. 

Art. 124. Oszacowanie porębu uskute- 
czniać się będzie podług przepisów Art. 117 
i 118 ninieyszćy Instrukcyi. 

D. O sporządzeniu Wykazu cięcia 

rocznego. 

Art. 125. Nadleśniczy po ukończonćm o0- 
szacowaniu mieysc do cięcia przeznaczo- 
nych, uzupełni Wykaz cięcia rocznego , któ- 
ry co do Rubryk ,, naznaczenia,, tyczących 
się, przez Nadleśnego Jeneralnego zapeł- 
niony został. 

  

Do Art. 125. Peskryptem z dnia 238 Grudnia 
1531 roku Nro 49,217/3864 w punkcie pierwszym 
postanowiono , aby założenie, szacowanie, roz- 
gatunkowanie i ocenienie naznaczonych przy 
obieździe wiosennym cięć rocznych, odbywała 
się od ukończenia obiazdu a% do inclusive Mies 
siąca Września, tak iżby wykazy cicé do Kom- 
missyi Woiewódzkićy naypóźnićy na dzień Ł 
Październiku a do Kommissyi Rzadowéy na dzien 
15 Października doszły. (Obacz przypisch przy 
Art, 113.
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Art. 126. Dopełnienie to uskuteczni Nad- 
leśniczy sposobem następuiącym, to iest: z 
Tabelli oszacowania przez siebie sporzą- 
dzonćy, zapisze w Wykazie cięcia Rubryki 
tyczące się oszacowania, dodaiąc nakoniece 
ocenienie na pieniądze drzewa oszacowa- 
nego, podiug taxy dla LeSnicswa ustanowio- 
ney. 

П. O USKUTECZNIENIU CIĘCIA ROCZ.- 
ь NEGO. 

Art. 127. Cięcia naznaczone przez Nad- 
leśnego Jeneralnego i założone przez Nadle- 
śniczego, uważać się powinny iako zapas, 
zktórego użytkować należy wroku nastę- 
poym. 

  

Do Art. 127. Ponieważ w Lasach niemaiących 
zupelnego odbytu (iakich iest naywięcćy) cięcia 
roczne nie mogą bydź w całości spotrzebowane, 
1 znaczne zapasy drzewa w nich zalegaia; Nad. 
leśniczowie zaś bez wzgledu na przepis Art. 40 
niekończąc w roku następnym zupełnego zużyt- 
kowania cięć iuż rozpoczętych, nowe cięcia w 
właściwym roku zaczynaią; zczego wynika, Że 
w Lasach niemaiących odbytu na drzewo, Żadne 
cięcie podług prawidel uskutecznionem nie iest 
i przezto tamuie sig cel stopniowego doprowadze-
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Art. 128. Na tey zasadzie układać się po- 

winien przez Nadleśniczego proiekt do Eta- 

tu Leśnictwa. Sporządzenie iego dopełnić 

się powinno podług przepisów Urządzenia 

rachunkowości leśnćy. 
Art. 129. Potwierdzony Etat służyć bę- 

dzie Nadleśniczemu za istotną skazówkę, ia- 
kim sposobem pobierać ma wpływy 1 изКи- 
teczniać wydatki. 

  

nia Lasu do stanu doskonałości i wprowadza na 

nowo sposób użytkowania lasów plondruiący, 
zamiarowi rozumowanego gospodarstwa wcale 

przeciwny; ztych przeto powodów, Kommissya 

Rządowa Przychodów i Skarbu rozporządzeniem 
gdnia 23 Grudnia 1831 roku Nr. 49217/3864 w 

punktcie czwartym postanowiła: iż lubo coro* 

cznie wskazane planem gospodarczym  cię- 
cia, naznaczone i zakładane bydź maią, uży: 
tkowanie iednak ce do drzewa opałowego do- 
póty w następnem cięciu niema bydź przedsię« 

brane, dopóki poprzednie cięcie w zupełności 
z drzewa opałowego oczyszczonćm nie zostanie. 
Przepis ten dotyczący się tylko drzewa opało- 
wego, nie tamuie bynaymnićy użytkowania z 
drzewa budowlowego i towarnego w naznaczoe 

nych i oszacowanych cięciach w właściwym roku, 
(ieżeli gatunków tych drzewa w cięciach upły- 

nionych niemasz) ato w porze wlaściwey. (P. R.)
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Art. 130. Chociażby dochód zsprzedaży 

drzewa wEtacie w linii zamieszczony, mnićy- 
szy był od ilości oszacowanćy w wykazie 

cięcia, niemniey iednak obowiązkiem bę- 

dzie Nadleśniczego starać się ozbycie calćy 

massy drzewa, w wykazie cięcia oznaczonćy, 

a to podług taxy. A 

Art. 131. Zadna sprzedaż niżćy Taxy bez 

upoważnienia Kommissyi Rządowćy Przy- 
chodów i Skarbu nie iest Nadleśniczemu do- 

zwolona. 

Art. 132. Podobnież zabroniona mu iest 

bez takiegoż upoważnienia sprzedaź drze- 

wa towarnego i rękodzielnego twardego. 

Art. 133. Wogólności staraniem będzie 

Nadleśniczego, ażeby cięcia przeznaczone, 

w samćy istocie uskutecznione zostały, a to 

dła osiągnienia dwoiakiego celu, ażeby i 

Skarb pobliczny dochód swóy miał wcało- 

Ści i Las od roku do roku, stósownie do 

przepisów urządzenia, do lepszego i dosko- 

nalszego przychodził stanu. 

Art. 134. Przy spuszczaniu drzewa w Rę- 

bach ciemnych, iasnych i zupełnych; w 

Do Art. 132. Obacz przypisek drugi przy 

Art. 87 Urządzenia manipułacyi. 

Do Art. Ł34. W rozwinięciu iego artykulu 

Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu rozpo-



Frzebieżach i przy wycinaniu starodrzewu 

zpomiędzy młodzieży, Nadleśniczy sam o- 

sobiście wraz zPodleśnym właściwym, przy- 

tomny bydź powinien, a to dla zapewnie- 

nia się paydoskonalszego, że te tylko drze- 

wa spuszczone będą, które wycjąć należy; 

żeby przy ich spuszczeniu i obrabianiu, ani 

same obalaiące się drzewa, ani pozostałe, ani 

młodzież nadwerężonemi nie były; słowem. 

aby przy tćm całćm działaniu przepisy upra- 

wy leśney iak nayściślćy były dopełnione. 

I. O PRZESTRZEGANIU OGÓLNYCH 

PRZEPISÓW LESNYCH. 

Art. 135. Dla zabezpieczenia całości po- 

wierzonego sobie Leśnictwa, i zapewnienia 

dokładnego wykonania przepisów, powinien 

Nadleśniczy tak często osobiście zwiedzać 

  

rządzeniem z dnia 12 Lutego roku 1828 ad Nro 

„10143/800, do wyrabiania drzewa wszelkiego ga- 

tunku , szczególne wydała przepisy. Rozporzae 

dzenie to wninieyszym zbiorze niżey w właście 

мет mieyscu umieszczone będzie.  (P. R.) 

Do Art. 135, 1. Reskryptem z dnia 29 Marca 

г. 1524 Nr. 13,412/945 polecono, iżby oficyaliści 
łeśni dokładnie obeznali się z granicami wewnętrz- 

22
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lasy, ażeby przynaymniéy co miesiąc raz 
ieden każden Obręb przez niego był zrewi- 
dowany, nie rachuiąc tych czynności, któ- 
re oprócz tego obecności Nadleśniczego wy- 
magaią, iakoto: towarzyszenie Nadleśnemu 
Jeneralnemu, Nadlesnemu Naczelnemu, Dy- 
rektorowiJeneralnemu, w czasie ich obiaz- 
dów, obecność przy naznaczeniu i przy usku- 
tecznieniu cięcia rocznego, dozór nad upra- 
wą nadzwyczayną, Rewizya Granie, nad 
przypadkaini ognia lub znacznemi Defrau- 
dacyami. 

Art. 136. Przy kaźdćm takićm zwiedze* 
niu, Nadleśniczy zapisać obecność swolą 

  

nego podziału Lasów i nad całością znaków gra- 
nicznych czuwali. 

2. Reskryptem z dnia 17 Czerwca r. 1825 ad 
Nr. 33,581/2628 Kommissya Rządowa Przychodów 
i Skarbu poleciła, aby Urzędy leśne przy obey- 
rzeniu sądowćm mieyśc spórnych, rysy tychże 
mieysc chociaż by tylko idealne sporządzały. 

3. Reskryptem z dnia 27 Lutego 1828 roku Nr. 
6498/466 Kommissya Rządowa Przychodów i Skac- 
bu zadecydowała, iż sprawuiący Urzęda leśne, na 
przypadek nagłey potrzeby, Straźnikom i Strzel- 
com Urlopy na dni trzy udzielać mogą, lecz o tćm 
zawsze Rapport Kommissyi Woiewddzkiéy złożyć 
powinni, (P. R.)
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powinien w Kontrollach przez Podleśnego 

właściwego utrzymywanych, a w przypad- 
ku odkrytego iakiegokolwiek zboczenia od 
przepisów, te natychmiast prostować powi- 
nien; wmnićy ważnych, podwładnych na- 

ganiać, a wważbićyszych, rzecz Kommis- 

syi Woiewódzkićy donosić, iest obowiąza- 

ny. 

Art. 137. Dla zapewnienia całości granic 

Leśnictwa, co rok téz, a mianowicie w 

Wrześniu, dopełnić powinien Nadleśniczy 
obeyrzenie granic Leśnictwa swego z zacho- 
waniem przepisów Art. 51 1 52. ninieyszćy 

Instrukcyi. Przy tćm obeyrzeniu znaydo- 

wać się powinien Podleśny właściwy, Strą- 
żnicy i Strzelcy, a po iego ukończeniu Rap- 

port w tćy mierze zdany bydź powinien 

Kommissyi Woiewódzkićy. 

  

Do Art. 137. Reskryptem ad No. 52,540/3881 
pod datą 25 Pazdziernika 1825 r. na uczynione 
przedstawienie, iakoby Artykut ten był w sprzecz= 

ności 2 Artykulem 23 kodexu postępowania Są- 

dowego i Artykułem 3 postanowienia Xięcia Na- 
miestnika Królewskiego z dnia 18 Września 1817 

roku, przepisuigcym, że skargi possessorylne nie- 

będą przyięte, ieżeli z uplynieniem roku od wy- 
darzonego naruszenia Granicy zaniesionemi do
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Art. - 138. Zachowanie lasu od szkody 
przez Defraudacya, pozar lub owady, bedzie 

  

Sądu nie zostaną; Kommissya Rządowa Przycho- 
dów 1 Skarbu oświadczyła, Ze gdy stosownie do 
poprzedzaigcego 135 Artykulu, powinnością iest 
Nadleśniczego dla zabezpieczenia całości powie- 
rzonego sobie Leśnictwa, w każdym czasie i w 
każdym wypadku do naruszenia granic dążącym 
przedsiębrać zaradcze Środki, za zaniedbanie 
których iest odpowiedzialnym, przy ścisłćm prze- 
to wypełnieniu tego Artykułu, żadne dla Skarbu 
szkody w granicach wyniknąć nie mogą. (P. R.) 

Do Art 188. I. Dawnidysze rozporządzenia poża- 
rów dotyczące. 

Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu 
chcąc położyć tamę niszczeniu Lasów przez po- 
Żary wletnićy porze często wynikaiace, których 
czasem nieostrożność , lub oboiętne niedbalstwo. 
przechodniów i pasterzy, a często rozmyślna tychie 
Że złośliwość iest przyczyną, Reskryptem z dnia 18 
Sierpnia 1820 roku ad Nr. 1651341889 ponowiła 
obwieszczenie przez Ministra Spraw Wewnę: 
trznych i Policyi pod dniem 24 Maia 1808 roku 
wydane, z poleceniem, aby takowe dla powszech- 
nćy wiadomości przez wszystkich) Proboszczów z 
Ambon po trzykroć ogłoszone i corocznie w 
ostatnie trzy niedziele przed Wielkąnocą powta- 
rzane było. Dopilnowanie tego Kommissya Rzą- 
dowa Kommissyom Woiewódzkiem poleciła, urzę.
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jednym z naygłównićyszych obowiązków 

Nadleśniczego. 

  

dom zaś i officyalistom leśnym, pod odpowie: 
dzialnością, poruczyła iak nayścisleysze strzeże- 

nie Lasów od szkód z pożarów pochodzących. 
Obwieszczenie rzeczone iest nusżtępuiącey osnowy: 
Minister Spraw Wewnętrznych i Policyi w celu 
zapobieżenia kleskom iakiemi Lasy Narodowe со- 

dziennemi prawie pożarami są pustoszone i przy 

coraz bardziey ubywaiącey drzewa starego ilości, 
na przyszłość są zagrożone, osądził ‘nieodbyta 
bydź potrzebą przepisy Policyi lesnéy dotąd 
trwaiące odnowić i do powszechnćy podać wia- 
domości iak następuie: 

$. 1. Każdy w Boru lub w odległości sto kro 
kow, bądź przy nieceniu ognia, bądź z fayką 
w czasie posuszy, bądź nakoniec na połowie ryb 
lub raków przy drogach zdybany, karze prawem 
przepisanćy podpadnie ; bez względu choćby Ża- 
dna naten raz niewynikła szkoda. W przypadka 
zaś szkody, sprawca on€y prócz tego wynagro- 
dzić takową podług oszacowania będzie obowią- 
zany. Przez wzgląd zaś natrudne pasterzy, owcza- 
czy i pracuiących w lasach robotników w téy 
mierze ustrzeżenie, żadnych 
od Wielkieynocy do Sgo Mi 
nie wolno. 

do ognia narzędzi, 
chała nosić tymże 

2. Popioły 1 węgle nie w gęstwinie, ale na wol- nym w lesie placu przez Urzędnika leśnego ozna-
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W tym celu dozierać powinien węgla- 
rzów, smolarzów, popielarzów, bartników, 

  

czonym wypalane bydź maią, a wypalaiący da- 
ley nad sto kroków od kotliny lub ogniska od- 
dalać się niepowinien. 

3. Od 1. Marcą do I Listopada nikomu nabo- 
jem, kłakami lub papierem przybitym strzelać 
w boru nie wolno, lecz do tego sierść lub welna 
używaną bydź ma. 

4. Chcący w bliskości Iasów narodowych łąki 
lub rolę zarosłą karczować, winien o tem miey- 
scowey Zwierzchnogci lub Urzednikowi lesnemu 
doniesé; poczém takowe nowiny w ezasie ciszy, 
lub gdy wiatr od boru, w przytomności tego 
Urzędnika wypalone, a dla większego bezpie. 
czeństwa wprzód rowkiem malym opasane będą; 
tleiący się ogień nigdy bez straży zostawionym 
bydź niema. / 

5. Za szkody z niedopełnienia tych przepisów 
wynikłe, stósownie do $. l. wynagrodzenie na 
sprawcach poszukiwane będzie ; w tym razie gro- 
mady na swych Pasterzy, podobnież iak 1 Domi. 
nia za swoich, tudzież za owczarzy i strzelców, 
wyrabiaiący w Iiasach materyały, za swych robo- 
tników, cywilnie są ódpowiedzialnemi. 

6. Rozmyślny zaś w celu otworzenia pastewni- ' 
ku lub z innego powodu borów podpalacz, trzech 
do dziesigcioletniém ciężkiem więzieniem, a po- 
dług okoliczności więzieniem warownóm od lat 
19 do 15 stósownie do prawa ukaranym będzie;
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tudzi wlesie drzewo wyrabiaiących, pasą- 

cych bydło, łowiących ryby, a nawet i 

  

donosicielowi takowego przestępcy nagroda za. 
pewnia się. 

7. Każde pogorzelisko tablicami oznaczone lub 
wichami zatknięte będzie i wszelkie w nich pae 
stwisko pod kara złotych sześciu od sztuki by- 
dla zabronione iest. Poważaiący się zaś znaki 
takowe lub tablice niszczyć, ulegnie karze przes 
pisami policyynemi oznaczonéy. 

8. Za naypierwszym o pożarze w lesie donie: 
sieniem , wszyscy z pobliskich w okręgu półtory 
mili, miasteczek, wsi, folwarków, osad etc. mie» 
szkańcy, w rydle, motyki i siekiery zaopatrzeni, 

- dążyć do ratunku powinni, a Władze mieyscowe 
zwykłym na gwałt sposobem w dzwony uderzyć 
każą. 

9. Nieprzybywaiący do ratunku na mieysce po- 
żaru, lub późno przybywaiący, iak niemniéy 
przed czasem oddalaiący się, lab przy gaszeniu, 
rozkazóm swych przełożonych nieposłuszni, pod- 
padną karze na to przepisanćy. 

10. Dopilnowanie skutku ninieyszego obwie- 
szczenia, Nadleśnym Jeneralnym i wszystkim 
wyższym i niższym Urzędnikom leśnym iest pole» 

cone. 
Następnie Reskryptem w miesiącu Wrześniu 

roku 1820 ad Nro 20,820/2390 i 22,422/2374, o- 
świadczyła Kommissya Rządowa Kommissyom 

Woiewódzkim, że wszelkie kary na przestępców
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przeź las przeieżdżaiących, ażeby pod po- 

zorem tych rozmaitych czynności niedo- 

  

o rozmyślne lub z nieostróżności tylko pochodzą: 

ce podpalanie Lasów przekonanych, wymierzane 

będą sposobem przepisanym podług prawa Ka- 

rzącego, w którym przypadki te przewidziane i 

karami stósownemi obostrzone są. 
IL. Rozporządzeniem z d. 6 Lutego 1827 roku 

ad Nro 7933/4748, Kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu baczaa na odwrócenie klęsk zza- 

gnieżdzenia się szkodliwych w lasach owadów 

powstaiących, a zoboiętności na ten przedmiot 

Urzędników i Officyalistów wyniknąć mogących, 

zwróciła na to szczególną uwagę i troskliwość 

Kommissyów Woiewódzkich i poleciła zadyspo- 

nowanie Urzędom leśnym: 

a. Aby przy pomocy Podleśnych i Officyali- 

stów leśnych iak naytroskliwićy śledzili, czy w 

Lasach ich dozorowi poruczonych nie znayduią 

się drzewa uschłe z powodu uszkodzenia przez 

owad poprzednio zagnieźdźony. 

b. Iżby wrazie znalezienia takich drzew , roz= 

poznali czyli uschnięcie to nastąpiło z powodu 

gąsienic motylowych lub chrząszcza, lub innego 

gatunku owadu saimo drzewo toczącego. 

c. lżby śledzili również, czyli w mchu pod 

drzewem i w drzewie leżącym, owady te nie za- 

gnieździły się, i wpierwszym przypadku trzodę 

chlewną dla niszczenia poczwarek i gąsienic na- 

pędzić do lasu starali się.
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dozwalali sobie nieprawnego produktów 

leśnych przywłaszczania. 

  

d. lżby o każdćm odkryciu szkodliwości owadu 

i środkach przeciw temu iuż przedsięwziętych i 

ieszcze potrzebnych, bez straty czasu Kommissyi 

Woiewódzkićy zdawali Rapporta. — Zadyspono- 

wala takze Kommissya Rzadowa zalecenie Urze- 

dnikom Zwierzchnio dozoruiacym, izby przy 

obiazdach peryodycznych lub wypełnianiu szcze- 

gólnych w Leśnictwach Kommissoryów, troskliwéy 

uwagi na ten przedmiot zwracać nie przepomina- 

li, i udzielali potrzebne Urzędnikom Admini- 

struiacym informacye, tak względem śledzenia 

iako i wytępiania znalezionych owadów szkodli- 

wych. 
III. Reskryptem z d. 26 Kwietnia 1828 roku Nro 

29,385/2324 Kommissya Rządowa Przychodów i 

Skarbu poleciła Kommissyom Woiewódzkim wy- 

danie Urzędom leśnyin rozporządzenia, aby w 

każdym przypadku wydarzyć się mogącego, cho- 

ciażby naymnićy znacznego pożaru, któryby 

przestrzeni na kiłka prętów [] wypalił, lub szko- 

dę w drzewie na złoty ieden zrządził, wykazy 

szczególowe podług przesłanego Wzoru, natych= 
miast po wynikłym pożarze, dokładnie sporzą- 

dzały i Kommissyi Woiewódzkićy w celu przed- 

stawienia ich Kommissyi łiządowćy, nadsełaly. 

© przyczynie pożaru lub krokach do dochodzenia 
ićy przedsięwziętych, w Ropporcie Wykaz rze» 

23
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Art. 139. Co do sposobu postępowania 

w przypadku odkrytćy defraudacyi, nastą- 

pionego pożaru, lub innego wykroczenia 

leśnego, postąpi sobie Nadleśniczy stóso- 

wnie do oddzielnego postanowienia o Sądo- 

wnictwie Administracyynóm. 

Art. 140. Pilnie takoż przestrzegać bę- 

dzie Nadleśniczy, ażeby pasza w Lasach u- 

Żywana była stósownie do tegoż Policyi le- 

śnćy urządzenia, i podług każdorocznego 

  

czony przedstawiaiącym. Kommissya Wojewódzka 

donieść wiana. Wzór wyżćy wspomniony zawie- 

ra następuiące Rubryki: 1. Numer bieżący, 2. 

Dnia Miesiąca i roku, 3. w Straży, 4. w Obrębie, 

5. w Okręgu, 6. wypaliło się a) Morg. polskich, 

b) Prętów [], 7. Szkoda w drzewie na pieniądze 

obrachowana wynosi: a) wymienienie spalonego 

lub uszkodzonego drzewa, b) w szczególności, 

złotych polskich, groszy, ©) w ogóle, zlotych 

polskich, groszy, 8. Uwagi. (P. R.) 

Do Art. 139. Reskryptem ad Nro 13,892/986 

13,906 71000 pod dniem 16 Marca 1524 r. pole- 

cono, aby dopóki oddzielne postanowienie 0 

Sadownictwie Administracyynem nie wyydzie, 

w przypadkach odkrytćy defraudacyi, nastąpione* 

go pożaru etc. postępować podlug przepisów do- 

tychczasowy ch, (Р. В.)
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naznaczenia mieysc przez Nadleśnego Jene- 
ralnego podług Art. 70, 71, 72, 73 i 74 ni- 
nieyszćy Instrukcyi uskutecznić się maią- 
cego. 

Art. 14]. Uzupełnienie Inwentarza Lesni- 
ctwa 1 zachowanie w całości zawartych 
w nim szczegółów, będzie także obowią- 
zkiem Nadleśniczego. Również starać się 
będzie o powiększenie wpływów zLeśni. 
ctwa mu powierzonego, czyniąc wtćy mie- 

rze stósowne wnioski przy wiosennym ob- 

leździe Nadleśnego Jeneralnego, lub iego 
zastępcy Rewiduiącego. 

Art. 142. Szczególnym obowiązkiem Nad- 
leśniczego będzie, ażeby stan zwierzyny 

  

Do Art. 142. 1. Dawnieysze rozporządzenia. 

a) Dyrektor Jeneralny Lasów Rządowych Reskry- 

ptem z dnia 13 Maia 1817 roku Nro 446 przesłał 

Nadleśnym Jeneralnym Przepis sposobu trucia 
Milków, z poleceniem, aby Urzędy leśne, w razie 

dostrzeżenia śladu Wilków, do czynienia forszu- 

su na koszta zaprowadzenia ponęty па wilki us 

poważniane były, i następnie aby Likwidacyą ta. 

kowych kosztów wraz z Rapportem o ilości otru- 

tych wilków, Urzęda leśne do zatwierdzenia przed- 
stawiały. Przepis rzeczony iest następuiący: 

Wronie oko ( nue vomica) sprawuie Wilkom 

śmierć pewną i nieochybną , tak iako i innym śŚle=
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w Leśnictwie był polepszony, a po dopro- 
wadzeniu go do liczby przeznaczonćy, aże- 

  

po rodzącym się zwierzętom, iako to: psom, li- 

som, kotom, etc. Świnie zaś i inne zwierzęta 

po zażyciu mięsa wroniem okiem zaprawionego , 
Żadnego nie doznaią szkodliwego skutku. 

Chcąc użyć tego sposobu otrucia, trzeba kupić 
w Aptece wroniego oka w ziarnach, gdyż proszek 
z nich robiony i po aptekach sprzedawany, cze- 

stokroć traci moc naturalną, albo przez wywie- 

wzenie, albo przez zbytnie prażenie, od którego 
brunatny lub czarny kolor nabiera, Użycie tey 

trucizny naypewnieysze iest następuiące: Catko- 

wite ziarna wroniego oka, wnowym garnku usta- 

wicznie mieszaiąc, aż do nieznacznćy naturalne- 

go ich koloru odmiany, prażyć, a potćm uttuc 

na proszek należy. Ten proszek mieć będzie żół- 
to-zielonkowaty kolor (ieżeli nie był przepalo- 

nym). Ehować go trzeba w butelce dobrze za: 

szpuntowaney. 

Zaprawienie ponęty dzieie się tym sposobem: 
Po zdięciu skóry z zabitóy lub upadłćy owcy, 

świni, ciełęcia, psa, lub wilka, kark i brzuch 
rozplatawszy, w kaźdćm mieyscu głębokie robią 
się narznięcia, w które wyżćy opisany proszek 

mocno nacierać należy, do czego ośm lub dwa- 

naście łatów tegoż będą dostarczaiącą ilością, 

poczém skóra zdięta na powrót powleczoną i 

zaszyta bydź powinna. Że iednak przez takowe 

zaprawienie ponęty trucizną, przeymuie śŚcierw
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by przez proporcyonalne strzelanie i przez 

wytępienie drapieżnego zwierza, utrzyma- 

ny był na zawsze. 

  

nieiaki wiatr od rąk robiącego koło nićy czło- 

wieka, należy przeto takowe ścierwo przez 24 

godzin w suchy gnóy koński zagrzebać, zkąd 

widłami wyciągnąwszy, na sankach lub innym 

sposobem dostawi się w mieysce przeznaczone, 

bynaymnićy niedotykaiąc ponęty rękami. Je- 

sienną lub zimową porą położyć ią można w 
mićyscu, gdzie wilki często przebywaią; letnią 

zaś porą w dół 18 do 20 cali głębokości wrzucić 

i potrząść nieco ziemią i liściamt, aby robactwo 

tak łatwego przystępu nie miało. Scisle powyż- 

szego przepisu dopełnienie zapewnia pomyślny 

skutek. Wilki tym sposobem otrute, skończą 

wkrótce po zażyciu, i częstokroć o kilkaset 

kroków od zaprawionćy ponęty znalezione by- 

walą. Gdy zaś i psy iak wyżćy nadmieniono od 

użycia wroniego oka odchodzą, wypada więc, 

aby tak dlugo na uwiązaniu były trzymane, do» 

póki ponęta nie zostanie pożartą, lub tak głębo- 

ko zagrzebaną, aby psy do nićy dostać się nie 
mogly. Nakoniec, ieżeli na śniegu pokażą się 

ślady, Że wilki lub lisy ponętę trucizną zapra- 

wioną Żarły, należy ie wytropić, gdyż pewnie 

niedaleko od tego mieysca zdechłe lub chore się 

znayduia. 

b. Rozporządzeniem z dnia 15 Sierpnia 1820 

Nro 20,298/2307, Kommissya Rządowa Przycho-
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Art, 143. Szczególnićy takoż pilnować bę- 
dzie, ażeby Myśliwstwo w lasach i na po- 
  

dów i Skarbu przesłała Kommissyom Woiewódz: 
kim urządzenie Kommissyi Rządowćy Spraw 
Wewnętrznyeh i Policyi względem wyznaczenia 
nagród za ubite wilki i czynienia na nie obław* 
pod dniem 21 Lipca roku 1820 ad Nro 2265 wy- 
dane, wkładaiąc na nie obowiązek polecenia 
wszystkim Urzędom i Officyalistom leśnym, aby 
czynnie i starannie przykładali się do wytępienia 
tego szkodliwego zwierza, tudzież iżby przy 
przedsięwziętych na wilki obławach , wszelkich 
sposobów i usilności używać nie zaniedbywali. 
Urządzenie to iest następuiącóy osnowy: Kom- 
missya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi 
liczne odbieraiąc doniesienia od Kommissyów 
Woiewódzkich o szkodach których doznaia mie- 
szkańcy, z powodu pomnażaiącey się coraz liczby 
wilków, tudzież że oznaczona Reskryptem dnia 
12 Sierpnia 1817 roku nagroda od ubitych wil- 
ków, iest zbyt szczupłą, aby mogła zachęcić do 
tępienia tego drapieżnego zwierza, oświadcza 
Kommissyi Woiewódzkićy: Od- 
  

Do Art. 143. Stósownie do Rozporządzenia 
Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z d. 
27 Lutego 1826 roku Nro 25,137/3019 DzierZa- 

wcom małego polowania na polach włlościań- 

skich, nie winnćy porze iak tylko od dnia Igo 

Grudnia zaczynaiąc, aż do dnia igo Marca hon- 

cząc, i to podczas mrozów, polowania dozwalać 

można. (Р. В.)
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łach do Okręgu Leśnictwa należących wy- 

konywane nie było, iak za wiedzą iego, i to: 

  

Odtąd nagroda od ubitych wilków, oznacza się: 
iak następuie: 

a. Od wilczycy starey zł. 18, 

b. Od wilka starego zł. 12; 

с. Od młodego lub wyiętego z gniazda 21.6, 
którą Kommissya Woiewódzka za rok bieżący z 
funduszów od Extraordynarya, sposobem awansu 
opłacać każe; następnie zaś Tikwidacyą wydatku 
tego, do upoważnienia przedstawi. 

Dla zapewnienia dostatecznie Kontrolli wypła- 

cić się maiących nagród, i zasłonienia Skarbu od 

nadużycia, winny bydź nadesłane Kommissyi 
Woiewódzkiey na dowód, przez Kommissarzy Ob- 

wodowych, uszy i nos oderznięte w ich obecno- 

ści od skóry ubitego wilka. Uszy te i nosy, na- 
stępnie Kommissya Woiewódzka zniszczyć każe 
przy spisaniu stósownego Protokółu, który na 

dowód do likwidacyi delączonym bydź Pory 

nien. 

Gdy obławy szczególnićy przyczynić się mogą 

do wytępienia tego drapieżnego zwierza, Kom- 

missya Woiewódzka w miarę uznanćy potrzeby i 

w porze czasu do tego naydogodnieyszey, może 

takowe oblawy nakazywać, pod dozorem i zpe- 

mocą Officyalistów leśnych, którym stósowne w 

tey mierze rozkazy Kommissya Rządowa Przy- 

chodów i Skarbu, wydać poleci. — Zeby iednak 

obławy te dla mieszkańców nie były uciążliwe,
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a. Albo przez Urzędników i Offcyalistów 

leśnych na korzyść Skarbu łub dostawę do 

  

przedsiębrane bydź winny w mieyscach, gdzie 

skutek ich pewnym i w czasie od robot gospo- 
darskich wolnym. Nakoniec Kommissya Woie- 

wódzka upewni, aby nagrody te interessantom 
natychmiast przez Kommissarzy Obwodowych bez 

oczekiwania, za złożeniem przepisaaego dowodu 

opłacane były. 
2. Reskryptami zdnia 18 Sierpnia i 7 Grudnia 

roku 1827 Nro 52,559/4698 i 78,633/6986, Kom- 

missya Rządowa Przychodów i Skarbu poleciła 
Kommissyom Woiewódzkim, aby Wykazy zwie» 
rząt drapieżnych przez Urzędników i Offieyali- 

stów leśnych, oraz dzierżawców małego polowa- 
nia ubitych, corocznie po zebranin Rapportów od 
Urzędów leśnych sporządzały, i Kommśssyi Rzą- 
dowey w miesiącu Styczniu przedstawiały. 

3. Rozporządzeniem z dnia 5 Grudnia 1828 roku 
Nro 26,127/1337, Kommissya Rządowa Przycho- 
dów i Skarbu chcąc na każdy rok ustanowić z 

pewnością ilość zwierzyny podług zasad Myśliw- 
stwa i Gospodarstwa leśnego, z Lasów rządowych 

dostarczyć się mogącćy, i potrzebuiąc do tego 
dokładnych o stanie zwierzyny wiadomości, prze- 
słała Kommissyom Woiewódzkim Wzór tabella- 
ryczny, podług którego kaźden Urząd leśny Rap- 
port w tym przedmiocie ukladać ma; udzieliła 
oraz następuiące do tego przepisy: aby wczasie 

świeżego Śniegu we wszystkich Obrębach w ie-
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Dworu Królewskiego, Rodziny Królewskićy, 
lub Namiestnika Królewskiego; 

b. Albo przez osoby szczególnićy do tego 

przez Kommissyą Rządową Przychodów i. 
Skarbu upoważnione; 

c. Albo co się tycze małego polowania na 
polach, przez dzierźawiących , albo tćż gdzie 
102 polowanie administrowane będzie, przez 

właściwych Urzedmkow 1 Officyalistow le- 
śnych. 

DZIAŁ IL 

O Obowiązkach Rachunkowych. 

Art. 144. Obowiązki rachunkowe Nadle- 

śniczego obięte są w Urządzeniu Manipula- 

dnym czasie , ilość grubego zwierza po śladach 

wytropioną została; przytóm każdy Urząd leśny 

starać się będzie o ilości ptastwa i drobnéy zwie- 

rzyny ile możności dokładną powziąść wiado* 

mość. Samo przez się rozumie się, że takowe wy- 

ślędzenie dotyczeć się tylko może zwierzyny sta- 

łóy, to iesl: tak zwanćy mieyscowey. Wyśle- 

dzenie ićy uskutecznić się winno przez Strażni+ 

ków i Strzelców pod kierunkiem Nadleśniczego 

lub Podleśnego, którzy po zebraniu szczególo= 

wych doniesień wniosą ie do Tabelli do Rubryk 

na każdy szczegól przeznaczonych. Rapporta po- 

24
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cyi i Raehunkowosci lesnéy, ktore tak co 
do formowania Etatu iak i co do przepisów 
manipulacyynych nayściślćy dopełniać iest 

obowiązany. W zamiarze zaś, ażeby rachu- 
nek roczny w terminie przepisanym mógł 

doyść Izbę Obrachunkową , stanowi się: iż 

stósownie do Art. 69 Urządzenia Manipula- 

cyi i Rachunkowości leśnćy, zamknięty ro- 

ku upłynionego Manuał wraz z Annexami 

na dzień 15 Stycznia nieochybnie, przez 

Nadleśniczego do Kommissyi Woiewódz- 

kićy, dla Biórowćy tamże rewizyi, odesła- 

ny bydź ma. 

  

'dobne każdego roku przy końcu miesiąca Listo- 

pada przez Urzędy leśne Kommissyi Woiewódz- 

kićy podawane bydź maią; Kommmissya zaś Wo- 
iewódzka ulożywszy ogólny Rapport przedsta- 

wiać go będzie Kommissyi Rządowey Przychodów 
i Skarbu. J/zór do Rapportu czyli FV yhazu zwie* 

rzostanu w Leśnictwie N. w Woiewództwie N. 

w końcu roku N. obeymuie następniące Rubryki: 

1. Nazwisko straży, 2. Znayduie się podług u- 

skutecznionego obliczenia A. zwierzyny grubey, 

a. Losi, aa. Rogaczy, bb. Klemp, cc. Cieląt, dd. 

razem, b. Jeleni aa. Rogaczy bb.Łań, ce. Cielat, 

dd. razem, c. Sarn, aa. Kozłów, bb. Sarn ce. Ko- 

źląt, dd. razem. d. Dzików aa. Odynców, bb. 

Macior, cc. Warchlaków, dd. razem, e. ogółem.
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DZIAŁ Ш. 

O Obowtiązkach Biórowych. 

I. O DZIENNIKU. 

Art 145. Nadleśniczy za pomocą Pisarza 
leśnego utrzymywać będzie Dziennik, w 
którym porządkiem Numerów zapisywać 
będzie podług wzoru przyłączaiącego się, 

wszystkie wchodzące do niego pisma, iako 
1 dane odpowiedzi, Rezolucye i Rapporta. 
  

3. Znayduie się ptastwa i drobney zwierzyny w 

lasach i polach a. Głuszczów, b. Cietrzewi, с. 

Jarząbków, d. Kuropatw, e. ogółem, f. zaięcy. 
4. Dla iakiego rodzaiu zwierzyny kwalifikuią się 

szczególnie lasy? 5. Czyli bywa zwierzyna prze- 

chodnia i iaka? 6 Czyli i iakiego rodzaia znayż 

duią się zwierzęta drapieżne? 7. Czyli okazuie się 
defraudacya zwierzyny i czyli takowa iest zna: 
czną? (P. R.) 

Do Art. 145. Dziennik Korrespondencyyny 

prowadzony w Urzędzie leśnym od dnia 1 Stycznia 

do 31 Grudnia każdego roku, obeymować po- 

winien podlug wzoru następuiące Rubryki: 1. 

Numer bieżący, 2. Data wpisania, 3. Nazwisko 

lub Urząd podaiącego z wymienieniem Numeru 

i daty pisma, 4. Treść pisma, 5. Data a) De- 

kretu, b) wyrobienia, 6. Treść odpowiedzi, 7. 

Data i sposób expedyowania, 8. Tytuł i plik 

akt, w których pismo po wyexpedyowaniu zacho* 

wano. | (Р. В.)
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II. O ARCHIVUM. 

Art. 146. Archivum Urzędu leśnego utrzy- 
mywać będzie Nadleśniczy za pomocą Pi- 
sarza leśnego podług oddzielnéy w téy mie- 
rze przez Kommissyą Rządową wydać się: 
maiącćy Instrukcyi. Przytćm pilnować bę- 
dzie Nadleśniczy, ażeby przepisy Art. 84 
ninieyszćy Instrukcyi, dokładnie wykony- 
wane były. 

III. O KALENDARZU. 

Art. 147. Uformowany podług wzoru Ka- 
lendarz czynności leśnych i myśliwych Nad- 
leśniczego, skazówką dla niego będzie, iak 
czasem swoim zarządzać ma, ażeby wszy- 
stkim obowiązkom swoim iak naydokła- 
dnićy mógł dogodzić. 

IV. O PORZĄDKU BIÓROWYM. 

Art. 148. Każde pismo do Nadleśniczego. 
przychodzące, opatrzone będzie przez Pi-. 

  

Do Art. 147. Wzór do Kalendarza załącza się.. 
(Р. В.) 

Do Art. 148 i następnych. Obacz przypisek 
przy Art. 182. (P. R.)
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sarza leśnego Numerem porządkowym, dla 
zapisania go pod tymże Numerem do Dzien- 
nika. 

Art 149. Dekretacyą Rapportów do Władz. 
ido poleceń Podleśnym wydawanych, sam 

pisać będzie Nadleśniczy, a Extensya ich 

poruczy Pisarzowi leśnemu. 

Art. 150. Expedycye wszelkie od Nadle- 
śniczego wychodzące, podpisane bydź po- 

winny przez Nadleśniczego i przez Pisarza 
leśnego. Kopie tych Expedycyy, cyfrowa- 

ne przez Nadleśniczego, wszywać będzie 
Pisarz leśny do Akt właściwych. 

Art. 151. Interessa zwłoki niecierpiące 
naydaléy w dni osm expedyowane bydz po- 

winny. 

Art. 152. Dla oszczędzenia ile bydź mo- 

że korrespondencyi, stawiać się będą Pod- 
leśni w Urzędzie leśnym do Rapportu co 

Sobotę. Rapporta ich będą mogły bydź 

czynione ustnie i do protokółu dyktowane 
w przytomności Nadleśniczego. Pisać ie bę- 
dzie Pisarz leśny. Protokóły te podpisy- 

wać ma Nadleśniczy, Podleśny i Pisarz le- 
Spy.
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ROZDZIAŁ IV. 

O Urzędnikach leśnych kontrollutących , 

ło test: o Podleśnych. 

Art. 153. Podleśny iest to Urzędnik do- 
zoruiący Straż iednę w Leśnictwie. Miano- 
wanie iego i uwolnienie zawisło od Kom- 
missyi Rządowćy Przychodów i Skarbu. 

Art. 154. Głównym obowiązkiem Podle- 
Snego iest obieżdźać tak często Obręby do 
Straży iego należące, ażeby przynaymnićy 
co tydzień raz, kaźden Obręb był przez 
niego zrewidowany. Oprócz tego obowią- 
zany iest Podleśny zwiedzać Obręby swo- 
ie, gdy ie rewiduie Nadleśniczy, Nadleśny 
Jeneralny lub inni wyżsi Urzędnicy; obe- 
cnym bydź powinien przy naznaczaniu, 
przy założeniu i przy uskatecznieniu cię- 
cia rocznego, przy uskutecznialącćy się u- 
prawie nadzwyczaynćy, przy rewizyi Gra- 
nic i w każdym przypadku pożaru lub de- 
fraudacyi doniesionym przez Strażnika lub 
Strzelca. 

    

Do Art. 154. Obacz przypisek 1 przy Arty» 
kule 135. (P. R.)
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Art. 155. Naypilnićy strzedz powinien 
Podleśny całości Granic powierzonćy mu 
Straży, i o naymnieyszćm ićy uszkodzeniu, 
lub nadwerężeniu donosić natychmiast po- 
winien Nadleśniczemu, tam zaś gdzie Ob- 

ręb do Straży iego należący dotyka się 

bezpośrednio Granicy Królestwa z ościen- 

nemi, uważać ściśle powinien: 
a. Czyli słupy graniczne nie zostały u- 

szkodzone? 
b. Czyli drogi dawnićy exystuiace, a 

prowadzące po za granicę w stosunku do 

Urządzeń Celnych zniesione i zaorane tam 
zostały, gdzie podług tychże Urządzeń prze- 
bywanie Granicy przez Rząd wzbronionćm 
zostało, oraz czyli nowych dróg więk- 
szych lub manowcowych przez Obręb do 
Straży iego należący Defraudanci nie ro- 
bią? a w przypadku spostrzeżenia tego, 
natychmiast ie znieść obowiązkiem iego 
będzie. 

Art. 156. Pilnować tego będzie bacznie, 
ażeby to tylko drzewo spuszczone było, 

które Nadleśniczy ku temu celowi młotem 

swoim nacechuie, przestrzegając naypil- 

nićy, ażeby naznaczone drzewo użytkowe 
nie było ścięte i wydane za opałowe.



— 196 — 

Art. 157. Nikomu drzewa ze Straży swo- 

ićy nie wyda iak za assygnacyą drukowa- 

ną przez Nadleśniczego podpisaną, którą 

to assygnacyą zapisze do Kontrolli swoićy, 

a przy wydaniu drzewa 162 assygnacyą u 

siebie zachowa dla okazania ićy i oddania 

Nadleśnemu Jeneralnemu przy rewizyl i 0- 

beyrzeniu Manuału. 

Art. 158. Żadna sztuka drzewa użytko: 

wego i Żaden sążeń opałowy, przez kupu- 

iącego nie wprzód z lasu wywiezione bydź 

będą mogły, aż po przeliczeniu tegoż drze- 

wa przez Podleśnego w obecności Straźni- 

ka i Strzelca, skonfrontowaniu z assygnacyą 

i przybiciu na każdćy sztuce drzewa uży- 

tkowego i na każdym sążniu opalowym 

znaku kontrollowego młotkiem oddzielnym 

Podleśnemu powierzaiącym się. 

Art. 159. Podleśny pilnie strzedz będzie, 

ażeby przy spuszczaniu drzewa zachowane 

były przepisy, i ażeby przy wywozie drze- 

wa szkoda Żadna w młodzieży czyniona nie 

była. 

Do Art. 157. Obacz przypisek przy Art. 63 

Urządzenia Manipulacyi i Rachunkowości leśnćy. 

(P. R.) 

Do Art. 158. Obacz przypisek przy Art. 117. 
(P. В.)
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Art. 160. Protokół oszacowania mieysc 

do cięcia przeznaczonych, podpisywać po- 

winien Podleśny właściwy wraz z Nadle- 

śniczym i bydź mu przy oszacowaniu po- 

mocnym wraz zpodwładnemi Straźnikami 

i Strzelcami. 

Art. 161. Oprócz Kontrolli drzewa utrzy- 

mywać będzie Podleśny Kontrollę docho- 

dów ubocznych, tudzież wykrytych defrau- 

dacyy, podług przepisów Urządzenia, Mani- 

pulacyi i Rachunkowości leśney. 

Art. 162. W ogólności powinien Podleśny 

eżuwać nad wykonaniem wszelkich prze- 

pisów o wykroczeniach leśnych, a miano- 

wicie tyczących się defraudacyy, pożaru i 

paszy, gdyż za każde w tćy mierze dowie- 

dzione zaniedbanie, odpowiedzialnym bę- 

dzie. 

Art. 163. Bez wyraźnego rozkazu Nadle- 

śniczego nie wolno iest Podleśnetnu polo- 

wać. Zwierzynę ubitą z polowania, zapisy- 

wać będzie do Kontrolli Dochodów ubo- 

cznych. 
25
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ROZDZIAŁ V. 

O Offńcyalistach leśnych strzegących, to test: 

o Strażnikach t Strzelcach. 

Art. 164. Strzelec iest to Officyalista strze- 
gący Obrębu iednego w Straży. Mianowa- 
nie lego 1 uwolnienie zawisło od Kommissyi 

Woiewódzkićy na przedstawienie Nadleśne- 
go Jeneralnego. 

Art. 165. Celuiący postępowaniem swo- 
ićm i zasłużony Strzelec mieć będzie Rangę 

Strażnika. Rangę tę na przedstawienie Kem- 
missyl Woiewódzkićy udzielać będzie Kom- 
missya Rządowa Przychodów i Skarbu ta- 

kim Strzelcom , którym powierzony będzie 
Dozór Obrębu większego, ważnieyszego 

lub zoddzielnych i rozsypanych części zło- 
Żonego. Strażnik za pilność Strzelca lub 

Strzelców sobie uległych , iest odpowiedzial- 
nym. 

  

Do Art. 164. Dawnićyszćm Rozporządzeniem 

Komaissyi Rządowey Przychodów i Skarbn z d. 

3 Lutego I8I9 roku ad Nro 2240/223, polecono 
Kommissyom Woiewódzkim, aby o wszelkich 

czynionych przez nie zmianach w posadach Strae 
Źników i Strzelców leśnych, natychmiast Kom- 
missyi Rządowey donosiły. (Р. В.)
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Art. 166. Głównym obowiązkiem Stra- 
Żnika lub Strzelca iest codzień obieżdżać 
kaźden Oddział powierzonego mu Obrębu. 
Oprócz tego strzedz go powinien i w nocy 
dla zachowania go od wszelkićy szkody. 

Art. 167. Kazden rozkaz Podleśnego i 

Nadleśniczego wykonywać powinien Stra- 
anik lub Strzelec z dokładnością i natych- 
miast. 

Art. 168. Granic powierzonego mu Ob- 
rębu, strzedz powinien Strażnik i Strzelec 

znaywiększą bacznością i o naymnieyszćm 
ićy nadwerężeniu natychmiast donaszać iest 

obowiązany Podleśnemu swoiemu. 

Art. 169. Pilpować tego będzie nayściślćy, 

ażeby Żadne drzewo w Obrębie ścinane 
nie było, któreby Nadleśniczy nie od- 

cechował, a żadne wywożone, bez drugie- 
go kontrollowego znaku przez Podleśnego 
danego. 

Art. 170. Dniem i nocą czuwać będzie 
Streżnik 1 Strzelec, ażeby żadna w Lesie 

nie działa się defraudacya, ani drzewa, ani 

zwierzyny, ani innego iakiegokolwiek za- 

bronionego płodu, i żadne wykroczenie le- 

  

Do Art. 168 Obacz przypisek 1. przy Art. 135° 
(PER)
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5$пе. Pilne wtym celu oko mieć będzie na 
wszystkich w lesie pracuiących, bawiących, 
lub przez las przeieżdzaiących. Strażnicy 
i Strzelcy tam, gdzie Obręb ich dozorowi 
powierzony, Granicy Królestwa z ościenne- 
mi bezpośrednio dotyka się, lub w pobli- 
skości tćyże Granicy znayduie się, pilność 
swą również i na to zwracać winni, aby 
nikt przez Granicę nie przechodził i nie 
przejeżdżał , dostrzeżonych iako defraudan- 
tów zatrzymać i Straży Granicznćy za po- 
kwitowaniem z oddania odstawić winien; 
Część zaś denuncyacyyna z połowy kar i kon- 
skat składaiąca się, za Dozór ten dodatko- 
wy, wypłaconą iin przez Urząd Celny wła- 
Ściwy zostanie, a to w stosunku do osnowy 
oddzielnych Urządzeń Celnych. Nawzaiem 
zaś gdyby się okazało, iż zaniedbuią donie- 
sień, lub że drogi manowcowe po zagrani- 
cę prowadzące w Obrębie swym cierpią, 
karom na dopomagaiących Defraudantom 
wskazanym, ulegać będą. 

Art. 171. Względem paszy leśnćy strzedz 
będzie, ażeby ci tylko paśli, którym wol- 
no, i tam, gdzie wskazano. 

Art. 172. Od pożaru strzedz będzie lasu. 
a O wszczętym ogniu natychmiast doniesie
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Podlesnemu, staraigc się 0 iak naypredsze 
iego ugaszenie. 

Art 173. Oprócz zdarzeń nadzwyczay- 
nych, co trzeci dzień stawić się ma Straźnik 

i Strzelec do Rapportu do Podleśnego, dla 

doniesienia mu o stanie Obrębu. 
Art. 174. Nie wolno iest Strażnikowi i 

Strzelcowi bez wyraźnego rozkazu Nadle- 

śniczego polować. Ubitą z polowania zwie- 
rzynę, natychmiast oddawać powinien do 

Podleśnego. 

  

Do Art. 174. Kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu Urządzeniem z dnia 11 Grudnia 
roku 1828 Nro 80,976/6193 z uwagi na zachowa- 

nie i pomnożenie zwierza łownego i do tego celu 
wytępianie zwierząt i ptaków drapieżnych, zwie- 

rzynę spokoyną szczególnićy w pierwszych dniach 
Życia niszczących, postanowiła: 1. Każdy Stra- 

Źnik i Strzelec leśny, obowiązany iest złożyć U» 

rzędnikowi Obiazd peryodyczny iesienny: odby- 
Waiacemu: a) dwie pary szpon ptaków drapie- 

znych pod kara złp. 2 w razie uchybienia tego 
obowiązku , b)iednę parę uszów wilczych i c) ie- 

dnę parę uszów lisich , lub w mieysce tych dwie 

pary uszów tchurzy lub kun, a to pod karą złp. 

6. 2. Skóry zubitych zwierząt do Officyalistów 

leśnych należeć maią. 3. Od zapłacenia kary za 

niezłożenie szponów z ptaków drapieżnych, z po- 

wodu, iż te wszędzie na teraz znayduią srę, Of- 
~
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ROZDZIAŁ VI. 

O Urzędntkach i Officyalistach oddzielnych. 

SDZTAUB JE 

O Urzędnikach Łowów Królewskich. 

Art. 175. Organizacya Łowów Królewskich 
oddzielnćm ustanowiona iest Urządzeniem. 
Oddzielna Insirukcya przepisuie attrybucye 
1 obowiązki Łowczego, Podłowczych i in- 
nych Offcyalistów. 

  

ficyaliści leśni pod żadnym względem, uwolnieni 
bydź nie mogą; od kary zaś za niezłożenie u- 
szów z wymienionych wyżćy zwierząt drapie- 
Źnych, mogą bydź uwolnieni iedynie wtenczas, 
gdy Urzędnik Obiazd peryodyczny odbywaiący 
co do każdego Strażnika lub Strzelca poświad- 
czy, że w Obrębie iego dozorowi poruczonym, 
takowe zwierzęta nie znayduią się. Art. 4 Sku- 
tku ninićyszego Reskryptu szczególnićy Urze- 
dnikom Obiazd peryodyczny odbywaiącym, Kom- 
missya Woiewódzka pilnować każe i sama ściśle 
pilnować będzie. (PRA 

Do Art. 175. Obwód Łowów Królewskich był 
w Okręgu Leśnictwa Skierniewickiego, które po 
większćy części wraz ztym Obwodem, w roku 
1829 w skutek Dekretu Królewskiego, do Xieztwa 
Łowickiego przyłączone zostało. (Р. В.)
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DZIAŁ II. 

O Urzędnikach t Officyalistach Magazy- 
nów Drzewnych. 

Art. 176. Organizacya Magazynu Drzewa 

w Warszawie, ustanowiona iest urządze— 

niem oddzielném.  instrukcya oddzielna 
przepisuie attrybucye i obowiązki Inspe- 
ktora, Kontrollera i P'„arzów. 

Art. 177. Podobnemi oddzielnemi Urzą- 

dzeniami, stanowią się Dozory innych Ma- 
gazynów drzewa w Królestwie. 

TYTUŁ TRZECI. 

O URZĘDNIKACH LINII BIÓROWEY. 

1. O Urzędnikach W ydzialu Lasów w Kom- 
missyt Rządowey Przychodów t Skarbu. 

Art. 178. Urzędnikami Wydziału Lasów 
w Kommissyi Rządowćy Przychodów i Skar- 
bu, są oprócz Nadleśnego Naczelnego: 
  

Do Art. 178. W skutek postanowienia Rządu 
Tymczasowego, b. Wydział Lasów połączony iest 
z Wydziałem Dóbr pod iedną Dyrekcyą, i skład 
Urzędników iest na teraz inny, w stosunku dó 
podziału na Sekcye, których iest pięć: Ogólna, 
Administracyyna, Techniczna, Rachunkowa ż 
Prawna. (P. R.)
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Naczelnik Wydziału, 
Sekretarz pierwszy, 

Sekretarz drugi, 

Nadrachmistrz, 

Rachmistrz pierwszy, 
Rachmistrz drugi, 

7. Dziennikarz. 

Art. 179. Do Urzędników Wydziału La- 

sów liczą się ieszcze: 

Kommnissarz leśny, 

Mierniczowie i 
Adjunkci do Urządzenia Lasów u- 

ŻYCI. 

Art. 180. -.Obowiązki Urzędników w Art. 

178 i 179 obiętych, ustanowione są od- 

dzielną Organizacyą wewnętrzną Wydziału 

Lasów , tudzież Instrukcyą dla Mierniczych 
wydaną; nakoniec postanowieniami tycza- 

cemi sie témezasowego i stalego Urządze- 

nia Lasów. 

> 
= 

S
U
R
 

W 

II. © Urzędnikach Sekcyy Leśnych w Kom- 

missyach Woiewodskich. 

Art. 181. Urzędnikami Sekcyy Leśnych, 

oprócz Nadleśnych Jeneralnych 1 Assesso- 

rów Nadleśnych , są Sekretarze Leśni. Obo- 

wiązki ich obięte są oddzielną Organizacyą
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- wewnętrzną Wydziału Skarbowego w Kom- 

missyach Woiewodzkich. i 

III. O Pisarżąch Leśnych. 

Art. 182. W każdóm Leśnictwie będzie Pi- 

sarz leśny, mianowany przez Kommissya 

Rządową Przychodów i Skarbu. Obowią- 
zkiem iego będzie: 

1. Utrzymywać porządek biórowy w U- 

rzędzie leśnym; 

  

1. Do Art. 182. Rozporsqdzeniami dawnié¢y- 

szemi z dnia 25 Marca roku 1820 Nro 15,270/770 

i dnia 3 Kwietnia roku 1821 Nro 26,339/3069, 

(które dotąd pozostały obowiązuiącemi) , Kom- 

missya Rządowa Przychodów i Skarbu w zamia- 

rze bliższego oznaczenia attrybucyy Pisarzy le- 

śnych i zabezpieczenia tym sposobem porządku 

Rachunkowości, Archiyum i Expedycyy leśnych 
w Leśnictwach rządowych, na przedstawienie I)y- 

rektora Jeneralnego Lasów Rządowych, Pe 

wiła co następuie: 
Art. 1. W kaźdym Urzędzie leśnym utrzymy- 

wany przez sprawuiącego Urząd pomocnik do 
czynności rządowych, uważanym będzie iako Of- 

ficyalista etatowy z nazwaniem Pisarza Urzędu le» 

Snego 1 Ranga Podlesnego. 

Art. 2. Pisarz Urzędu leśnego mianowanym be- 

dzie na przedstawienie właściwego Urzędu le- 

26 
а
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2. Utrzymywać Manuał pod dozorem Nad- 

leśniczego i wszystkie iego Annexa; 

3. Utrzymywać w porządku Archivum; 
4. Dopełniać przepisów Postanowienia o 

Sadownictwie Administracyyném ; 

5. Bydź we wszystkićm pomocny Nad- 

leśniczemu. 

  

śnego przez Kommissyą Woiewódzką, za potwier- 

dzeniem Kommissyi Rządowey Przychodów i 

Skarbu. 

Art. 3. Każdy Pisarz Urzędu leśnego natych- 

miast po otrzymaniu potwierdzonćy nominacyi 

wykona przysięgę na wierne dopełnianie obo- 

wiązków swoich.. 

Art. 4. Wymienia obowiązki Pisarza w ninicy- 

szym Artykule fnstrukcyi wskazane. 

Art. 5. Osobna Instrukeya przepisze w szcze- 

gólności obowiązki Pisarza Urzędu leśnego. 

Art. 6. Utrzymanie Pisarza Urzędu leśnego bę- 

dzie kosztem sprawującego Urząd. 

Art. 7. Sprawuiący Urząd obowiązanym iest 

do nayściśleyszego nad Pisarzem Dozoru, za któ- 

rego Urzędowe wykroczenie będzie, iak dotąd, 

/ 

odpowiedzialnym. 

Act. 8. Sprawuiący Urząd leśny nie może od- 

datić lub uwolnić Pisarza, bez wiedzy właściwey 

Kommissyil Woiewódzkiey. 

Art. 9. Mocen iednak iest sprawuiący Urząd leśny 

uchybiaiącego obowiązkom swym Pisarza Urzędu
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TYTUŁ CZWARTY. 

© Urzędnikach Leśnych ¢ Osobach do Kor- 

pusu leśnego należących Linii Naukowey. 
/ 

I. O URZĘDNIKACH UCZĄCYCH. 

Art. 183, Urzędnikami uczącemi są Prof- 

fessorowie i Nauczyciele Szkoły szczegol- 

пбу Leśnictwa. 

  

leśnego zasuspendować i zdać o tem Rapport 

Kommissyi Woiewódzkićy. 

Art. 10. Kommissya tylko Woiewódzka może, 

na przedstawienie Urzędu leśnego oddalić uchy- 

biaiącego, lub uwoluić od obowiązków Żądaiące- 

go Pisarza Urzędu leśnego, lecz o każdym takim 

wypadku zaraz Kommissyi iządowćy donieść ma. 

2. Reskryptem z dnia 18 Września roku 1829 

Nro 32,084/2344, Kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu obiaśniła, źe Pisarze leśni, 1ako 

przez Kommissyą Woiewódzką mianowani, a przez: 

Kommissyą Rządową zatwierdzani i bez wiedzy 

wyższćy Władzy oddalonemi bydź nie mogący, 

uważani są za Officyalistów etatowych, a tem sa- 

mem od popisu woyskowego wyłączeni. (P. R.) 

Do Art. 183i następnych. Szkoła leśna teory- 

czna i praktyczna iest na teraz w zawieszeniu. 

в (р. R.)
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Art. 184. Proffessorowie i Nauczyciele téy 
Szkoły, mianowani są przez Kommissyą 

Rządową Przychodów i Skarbu. 
Art. 185. Obowiązki ich obięte są w A 

stanowieniu Xięcia Namiestnika Królewskie- 
go z dnia 20 Stycznia 1818 roku, tudzież 

w Organizacy! Wewnętrznćy Rady Szkoły 

leśnćy z dnia 20 Marca 1818 roku. 

Art. 186. Na mocy Art. 22 Postanowie- 
nia Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 

20 Stycznia 1818 roku, wybrany ieden Nad- 

leśniczy, Leśnictweim iedném Administru- 
iący, będzie Nauczycielem Praktyki niż- 
széy dla Uczniów Szkoły leśnćy, którzy 
Kursa teoryczne ukończą. Osobne Urzą- 

dzenie Praktyki leśnćy przepisze obowiązki 

i attrybucye tego Nadleśniczego iako Nau- 
czyciela. 

Art. 187. Kurs praktyki wyźszćy poru- 

czony lest Nadleśnemu Naczelnemu. Od- 
dzielne Urządzenie szczegóły tego kursu 

przepisze. 

П. O UCZĄCYCH SIĘ. 

Art. 185. Młodzi w Szkole szczególnćy 

Leśnictwa kursa teoryczne odbywaiący, na- 

zywać się będą Uczniami stałemi.
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Art. 189. Po odbyciu dwuletniego kur- 
su, policzeni będą pomiędzy praktykan- 
tów, aż do stałego ich w służbie umiesz- 

czenia. 

TYTUŁ PIĄTY. 

URZĄDZENIA OGÓLNE. 

~ Art. 190. Dla tatwieyszego obeznania sie 

tak Urzędników leśnych, iak innych, ze 

wszystkiemi przepisami słażby leśnćy, wy- 
drukowany będzie z polecenia Komnnissyi 

Rządowćy Przychodów i Skarbu „, Zdzór 

Urządzeń leśnych. « 

Art. 191. Zbiór Urządzeń Leśnych zawie- 
rać w Sobie będzie: 

1. Ninićyszą Instrukcyą dla Korpusu le- 
śnego. 

2. Urządzenie Manipulacyi i Rachunko- 
wości leśnćy. 

  

Do Art. 190i 191. Reskryptem z dnia 4 Kwie- 

tnia roku 1832 Nro 17,973/1278, Kommissya Rza- 

dowa Przychodów i Skarbu approbuie, dla dobra 

służby leśnćy, zamiar przez Redakcyą Sylwana 

powzięty wydawania w ićy pismie obok Zbioru 

Nauk, Zbiór Urządzeń leśnych, i oświadcza, że 

odtąd stósownie do Artykułu 190 Instrukcyi,
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3. Wszystkie Urządzenia dotychczasowe 
leśnćy Adrmninistracyi dotyczące, które po- 
zostaną obowiązuiącemi, po wydaniu ni- 
nieyszćy Instrukcyi. 

4. Wszystkie następne Postanowienia i 
Urządzenia iakie wychodzić będą. 

Art. 192. Postanowienia i Urządzenia le- 
śne w Art. 191 punkcie 3. i 4. wspomnio- 
ne, pomieszczone będą wtymże Zbiorze 
porządkiem Chronologicznym; kaźde Urzą- 
dzenie mieć będzie swóy Numer właściwy 
1 koleyny. 3 

Art. 198. Po wyyściu pierwszego Tomu 
tego Zbioru, następnie każde Urządzenie le- 
śne Numerem właściwym opatrzone, od- 
dzielnie w formacie tego Zbioru wydruko- 
wane, przesyłane będzie każdemu Urzędo- 
wi leśnemu do Akt mieyscowych. Pierwszy 
Tom podobnież zaraz. po iego wyyściu prze- 
słany będzie kaźdemu Urzędowi leśnemu. 

  

kommunikować ićy bedzie w kopiiach wierzytel- 
nych Postanowienia i Urządzenia leśne, iakie 
uzna za potrzebne i kwalifikuiące się do wydru- 
kowania w Sylwanie. Co do Urządzeń iuż exy- 
stuiących, wybór ich do druku zostawiła Kom- 
missya Rządowa Redakcyi, z tóm zastrzeżeniem, 
14 przed 'wydrukowaniem uzyskać winna Reda. 
kcya zezwolenie. (Р. В.)
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Art. 194. Po wydaniu następnem tylu 

Numerów ile będzie potrzeba do uformo- 

wania Tomu drugiego, prześle się podo- 

bnież kaźdemu Urzędowi leśnemu Tytuł 

tego Tomu dla oprawienia w iednę księgę. 

Art. 195. Każdy Tom opatrzony będzie 

Wykazem przedmiotów, dla łatwieyszego 

ich wynalezienia. 

Art. 196. Dla doskonałego nadto spoufa- 

lenia Urzędników leśnych z naypotrzebniey- 

szemi znalomościami Sztuki leśnćy, wydru- 

kowany będzie oprócz tego z polecenia Kom- 

  

1. Do Art. 196. 197 1 198. Rozporządzeniem 
z dnia 25 Listopada roku 1826 ad Nro 75,273/5898, 
Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu zwa. 
żywszy, że pismo peryodyczne pod tytulem: Sy/- 
wan, obeymuie Zbiór Nuuk leśnych, stósownie 
do Art. 196 Instrukcyi wydawać się maiący i 
oswaia Urzędników z prawidłami Gospodarstwa 
leśnego, za zasadę do wychodzących Urządzeń 

' służącemi, w rozwinięciu Art. 198 Instrukcyi, 
poleciła zapowiedzieć wszystkim wyższym i niż- 
szym Urzędnikom leśnym do włącznie Podleśne- 
go, iż Pismo rzeczone, iako zastępuiące Zbiór 
Urzędowy Nauk leśnych, posiadać są obowiązani, 
i prenumeratę na niego na ręce Nadleśnych Je- 
neralnych, celem przestania i¢y Redakcyi, opla- 
cać maią.
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missyi Rządowćy Przychodów i Skarbu 

„ Zbiór Nauk leśnych.” 

Art. 197. Zbiór Nauk leśnych zawierać w 

sobie będzie Rozprawy tyczące się nayisto- 

tnićyszych części Sztuki leśnćy, opatrzone 

Tablicami i Obiaśnieniami, które służyć 

będą Urzędnikom leśnym za prawidlo po- 

stępowania w technicznóm wykonaniu stu- 

aby lesnéy. 

Art. 198. Przókisię wzięte będą środki przy- 

zwoite, ażeby ułatwić nabycie każdemu 

Urzędnikowi leśnemu, tak Zbioru Urzą- 

dzeń leśnych, iakoi Zbioru Nauk leśnych. 

  

-2. Rozporządzeniem zdnia 26 Czerwca 1829 r. 

Nro 38,398/2664, Kommissya Rządowa Przycho- 

dów i Skarbu ze względu konieczney potrzeby 

utrzymywania ciągle iednegolkixemplarza Sylwana 

w każdym Urzędzie leśnym dla zachowania go 

w Archivum, poleciła Kommissyom Woiewódz- 

kim, aby oprócz prenumeraty Urzędników, któ. 

rzy pismo Sylwan na własność prywatną naby- 

waią, ieden całkowity exemplarz Sylwana za- 

cząwszy od Tomu lgo dla każdego Urzędu le» 

śnego, z funduszu etatowego zakupiły I na przy» 

szłość regularnie prenumerowały, oraz do In- 

wentarza Utensiliów Urzędom leśnym zapisywać 

go kazały. (P. R.) 

п) 
Se
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1. ZATRU. 

A) Przedmioty 

Uprawa 
  

Źwyczayna 

W lasach wysokopien- 
nych ręby, a szczegól- 
ву ręby iasne i zu- 
pełne przy głębokim 
śniegu starannie wyci. 
nać. W lasach zaś ni- 
skopiennych olszowych 
poręby w mićyscach ba- 
zmistych założone u 
przatnąć. 

Wykonywać ро4о- 
bneź działania z zu. 
pelaćm ich ukończe- 
niem. 

Nadzwyczayna 

Jeżeli potrzeba tego 
wymaga, zbierać szy- 
szki sosnowe i swirko 
we. 

Oprócz ' powyższych 
szyszek, zbierać szysz: 
ki modrzewowe. Jamy 
do sadzonek na wiosnę 
wysadzić się maiących, 
kopać. 

  

Wycinać poręby wla. 
sach niskopiennych w 
położeniu górzystćm 
lub gruncie suchym za 
lożone. — "Ogtawiać 
wierzby.   Wyłuszczać nasiona 

drzew iglastych w szu- 
szarniach. Wysadzać sa 
dzonki i wysiewać na: 
мопа Sosny, Jodły, 
Swierku, Modrzewu, 
Klonu, Brzozy i Olszy. 
Ustalać wydmy piasko. 
we.      
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DNIENIA TECH- 

glówne. 

Zachowanie. | Użytkowanie. 
  

Mieć dozór nad drwa- 
lami, sąźżniarzami, tra- 
czami i furmanami wy: 
wożącymi drzewo , tu- 
dzież nad gaigcemi sig, 
niemnićy baczność na 
Defraudantow. 

Drzewo uzytkowe spu 
szczać i] obrabiać; drze- 
wo zaś do tartaków i na 
spław przeznaczone wy 
wozić do Bindug. Sprze 
daż wszelka drzewa. 

  

Mieć takiżź sam dozór 
Czyścić zupelnie ręby. 
W mićyscach, gdzie w 
roku zeszłym Prządka 
sosnowiec (phalaena bom 
byx pini), lub inny o- 
wad znaydował się, 
mech na około pni bę 
dący powyrywać i z la- 
su ostróżnie wywieźć. 

Podobneż działania. 

  

Dozorówać ludzi do rą- 
bania i wywozuś*drzew 
z porębów niskopien- 
nych użytych.   

Wycinać drzewo chru- 
stowe, faszynowe i inne 
użytkowe. Kloce olszowe, 
„których kora na mate. 
ryał do farbowania jest 
przeznaczona, wywozić 
na mićysca suchei w szy- 
chty układać. Zakładać 
węglarnie , smolarnie j 
popielarnie.    
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B) Przedmioty poboczne. 

Różne inne. 
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Z zwierzyny do łowów 
wyższych  należącey, 
wolao strzelać tylko 
Rogacze 4 Warchlaki. 
Małe polowanie trwa w 
zupełności. Obławy na 
Wilki przedsiębrać. — 
Zwierzynę grubą w Żer 
opatrywać. 

Kosić i przedawać 
trzcinę ze Stawów i Je: 
żior do lasów należą- 
cych. — Wydzierżawiać 
Rybołóstwo. 

  

Niewolno iuż wcale 
strzelać zwierzyny do 
łowów wyższych nale 
Żącey. W żer zwierzy 
nę leszcze opatrywać. 
Obławy na wilki prze- 
dłużać. Małe polowanie 
na zwierzynę kraiową z 
końcem tego miesiąca 
zupełnie zamknąć. 

Zptastwa do łowów wyż- 
szych należącego, wolno 
strzelać i to tylko na grze 
złuszcza. Z ptastwa do po- 
lowania malego policzonego 
wolno strzelać nagrze, Cie" 
trzewia, a podczas przelotu 
wiosennego, słomki, bekasy, 
zęsi, kaczki, gołębie dzi- 
kie.” Równiez łowić wsiec: 
podczas przelotu wiosenne 
50 wszelsie Drozdy.     Użytkować « krze- 

wu: Bagienko, (Ledum 
palustre), które do 
garharń bywa potrze- 
bowane.     
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|. ZATRUDNIENIA BIÓROWE I 

RACHUNKOWE. 
  

Manuał zroku uplynionego w należyte dowody opa- 
trzyć , i iako rachunek do Superrewizyi Kommissyi 
W oiewódzkiey przed dniem 15 b. m. odesłać. Konsy- 
gnacyą pąsących bydło sporządzić i Koimmissyi VVoie- 
wódzkićy przedstawić. 

Czynności każdomiesięczne, 
т. Zamknąć ostatniego dnia w miesiącu Kassę ; 
2. Ułożyć Extrakt miesięczny i przesłać go do Kom- 

missyi Woiewódzkiey ; 
3. Zrobić rozracho wanie i podział akcydensów po- 

między Officya!istów ; ' 
4, Zatatwiac przedmioty defraudacyyne. 

Czynności zwyczayne pod miesiącem Sty. 
czniem wyszczególnione.. 

  

Czynności zwyczayne. |     
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= 
a A) Przedmioty 

= Uprawa 
z Źwyczayna. | Nadzwyczayna. 

= 

= Jeszcze wycinać, a po- Kończyć wysadzanie i 
item zamknąć poręby.|siew, a szczególniey 
©|Kończyć ogławianiejsiew iesionu i grabu. 
E|Wierzb. Wyłuszczać nasiona 
= drzew iglastych. 

Obeyrzeć mićysca za- 
sadzone i zasiane, a ie- 

z żeliby te przez przy- 
= mrozki nocne okazały > : z kd się bydź uszkodzone, 

trzeba ie poprawić. 
Przedlużać wyłuszcza. 
nie nasion. 

  

"
D
H
T
M
Y
A
Z
O
 

    Zbierać i wysiewać na- 
sienie wiązowe. Prze- 
dłużać wyłuszczanie 
nasion.      
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DNIENLA TEC H- 

- główne. 

Zachowanie, | Uzytkowanie. 
  

Pilnowaé ludzi do raba- 
nia,i wywozu drzew u- 
Żytych. Zatknąć wichami 
zagayniki. Mieć dozór 

aad robotnikami leśny - 

mi. Obeyrzeć granicę 1 
wewnętrzny podział la- 
su. 

Wyczyszczyć poręby ni-| 
skopienne. Użytkować z 
kory. Zakładać węglar- 
nie, smolarnie i popie- 
larnie. | 

| 

  

Zwracać baczność na 
pasterzy, którzy przez 
zakładanie w lesie o- 
gniów stalą się pożarów 
przyczyną. Mieć uwagę 
na robotników leśnych, 
tudzież owady. 

Użytkować jeszcze z ko- 
ry. Wyrabiać drzewo to- 
warne. Wydobywać kar- 
pinę. Zakładać weglarnie, 
smolarnie i popielarnie. 
Zacząć oszacowanie rę- 
bów, porębów i innych 
mićysc do cięcia na rok 
następny przypadaiących 
skoro ie Nadleśny Jene- 
ralny naznaczy. 

  

Mieć dozor nad robotni- 

kami leśnywi , pasterzami 

| defcaudantamii siana; 
pilnować aby młode 
brzozy i do tego bezpła- 
taie do maieni ianaZielone 
Swigtki Scinane ше Бу1у, 
i podobnież, aby liść su. 
chy z lasu nie wybierano 
Zwracaćc uwagę na owa- 

dy. Przedsiębrać napra- 
wy dróg i оо.   

Kończyć oszacowanie. 
Użytkować z Żywicy świr- 
kowey w rębach roku 
następnego. Użytkować 
z mlodych szyszek wał 
wych do pędzenia terpen- 
tyny. Wydobywać Bart 
ping. Prowa dzic weglar- 
nie, smolarnie, i popie- 
arnie.     
 



  

NLICZNE. 
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rzyny odświeżać. 

= b) Przedmioty poboczne. a 

Е Ą 
© Łowiectwo. | Różne inne. 

| Strzelać wolno na grze 

>|głuszcze i cietrzewie , 

Aliudzież wszelkie inne] Podzielić i użytkować 
Z|przelotne ptastwo. —]|pastwiska leśne. Wy- 

©|Gniazda wilkow staran-|dzierzawiać zbywalące 

g|nie śledzić i młode wy- trawniki. 

źltępiać. Solniki dla zwie- 

  

Tylko przepiórki w 

siatki łapać można, 

wszelkie inne łowy i 
polowania są wzbro- 
nione. 

Użytkować z barci, 
gdzie to ma mieysce. 

Podobnież użytkować 

„torfu, bursztynu, ru: 

dy Żelaznćy, marmuru, 

gipsu, wapna i innych 

płodów w gruncie le- 

śnym znayduiących się. 

  

Po świętym Janie wol 
no będzie za upowa- 

źnieniem strzelać Jele- 

nie Rogacze 1 Sarny 

Kozły. Cwiczyć strzel- 

ców w strzelaniu ze 

sztutca do strzelnicy.   Użytkować z torfu, 

bursztynu, rudy żela- 

znćy i innych płodów 
ziemnych.   
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И. ZATRUDNIENIA BIÓROWE I 

RACHUNKOWE. 
  

Czynności zwyczayne. 

  

Konsygnacyą Barci sporządzić i Kommissy) 

Woiewódzkićy przedstawić. Ogłosić przez kur- 
jrendę o maiącey nastąpić w Czerwcu licytacyj 

fantów grabieżnych zasądzonych, a nie wyku- 

pionych. — Czynności zwyczayne. 

  

Wygotować i*odesłać do Kommissyi Woiewódz 
kićy proiekt do etatu na rok następny z wszel 
kiemi do niego należącemi allegatami. (Co do 
tego przepisu vide rt. 9 Urządzenia Manipu- 
lacyi). Dopełnić licytacyą fantów grabieżnych. 
Czynności zwyczayne. - 

   



= 
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лот R U. 
  

A) Przedmioty 
  

Орг а ма 

  

Zwyczayna. Nadzwyczavna. 
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Wytępiać drzewo M 
ściowe w lasach igla 
stych, które na ten cel 
przy urządzeniu lasów 
przęznaczone zostało. 

Czyścić i wypielać 
szkółki drzewne. Koń- 
czyćsiew nasienia wią - 
zowego. 

  

Czyścić i wypielać 
szkółki drzewne. Przy- 
gotować grunt pod siew 
iesienny. 

  

  Kończyć uprawę grun. 
łu pod siew iesienny. 
Zbierać nasienie brzo- 
zOWe.     
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DNIENIA TEC H- 

glowne. 

Zachowanie. Uzytkowanie. 
  

Podobneż działania. 

4 

Podobneź działania. 

  

Podobne czynności iak 
w Lipcu. MKończyć na 
prawy dróg i mostów. 

Palić węgle, smolę i 
popiół. Wydobywać kar. 
pinę. 

  

Zwracać 
wszelkich 

tów. 

uwagę na     
Delraudan-|Knąć węglarnie, ‘smolar- 

Z końcem miesiąca zam- 

nie 1 popielarnie. Kar- 
pinę leszcze wydobywać.   
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Nic,Z м Е. 
  

.B) Przedmioty poboczne. 
  

Łowiectwo. Różne inne. 
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Strzelać wolno będzie 
[xa upoważnieniem Ro- 
gacze' Jelenie i Kozły 
Sarny, tudzież wszelkie 
ptastwo wodne i bło- 
tne. Strzelców w strze 
laniu do tarczy wpra- 
утас. 

Podobneż działania. 

  

Podobnie iak w Lipcu. 

Użytkować z pło-| 
dów ziemnych, tudzież 
„różnych kor, grzy- 
Бом 1 orzechów le- 
śnych. 

  

Jelenie stare tylko na 
początku miesiąca 1е- 
szcze strzelać wolno. 
Można strzęlać wszel- 

kie ptastwo wodne 
błotne. 

у 

j   Użytkować z owoców 
leśnych, iagód i trufli.      
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II. ZATRUDNIENIA BIOROWE I 

RACHUNKOWE. 

  

Gzyhności zwyczayne. | 

  
  

Konsygnacyą gaiących się na rok następny spo- 
rządzić 1 Kommissyi Woiewódzkićy przesłać. — 
O obfitości żołędzi lub buczyny na wypas trzo- 
dy służyć mogącćy, donieść. , 

Czynności zwyczayne. 

  

Licytacya wypasu trzody chlewnćy. 

Czynności zwyczayne. 
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|. A T RU- 
=|— 
= A. Przedmioty 
Oo)_-_ 

= U praw a 

хе Zwyczayna. |  Nadzwyczayna. 

o Zbierać żołądź, Би. 
8 czynę, 1 nasienie klo- 
$| W lasach wysokopien: nowe, tudzież zdeymo- 
S|nych wycinać ręby ijwać z iodel szyszki ca 
©|uskuteczniać trzebieże.fłe. Wysiewać nasiona 
5 powyższe i wysadzać 
= sadzonki. 

Tychże samych dzia- 
łań ciąg dalszy. 

Zbierać Żołądź, па. 
sienie grabowe i olszo- 
we do siewu. Wysie 
wać nasiona drzew igla 
stych. Przygotować ia: 
my dla sadzonek na 
wiosnę wysadzić się ma- 
iących. 

  

Prowadzić dalćy te 
same cięcia.   Zbierać szyszki sosno- 

we 1 świrkowe. Wylu 
ko z nich nasiona w 

izbach.     
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DNIENIA 

główne. 

Zachowanie, 

2) 

TECH. 

Użytkowanie. 

  

Mieć dozór nad drwa- 
lami i sąźniarzami, szcze- 
gólniey przy trzebieżach 
ijpoiedynczych wycina- 
niach ; zwracać uwagę 
na wywóz drzewa, kra- 
dzieże leśne i trzodę na 
wypas wpuszczoną. 

Wyrabiać wszelkie drze. 
wo użytkowe 1 do spla- 
wu przeznaczone. Sprze- 
daz drzewa. 

  

Takie same czynności. Podobneź działania. 

  

Takie same czynności.   Podobneż działania.      
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A NICZNE. 
BRE B) Przedmioty poboczne. 
w 2. 

о Łowiectwo. Różne inne. 

-| Z łowów wyższych 
>|strzelać wolno: łanie 
= po bekowisku iałowe,| Użytkować z owoców 
Sarny kozły, dziki i|leśnych, i wypasu trzo. 
z|glaszcze.|j Małe polo. dy. 
z|wanie w zupełności o 
и twarte. 
7 

  

Po bekowisku ochra- 
niać Jelenie i Tanie. 
Wolno strzelać wszelką 
inną zwierzynę do ło- 
wów wyższych i polo- 
wania małego należącą. 
Wilki Śledzić, sieciami 
obstawiać i wytępiać. 
Borsuki wykopywaé 
lub łowić. 

Użytkować z tychże 
samych przediaiotów. 

  

(|warublaki i 

Z łowów wyższych woł 
no strzelać: Sarny tyl- 
ko na początku miesią- 
ca, przez caly miesiąc 

|  gluszcze, 
Wszelką Inną grubą 
zwierzynę ochraniać. 
Lolowanie małe iest w 
„upełnóści otwarte. — 
Wilki za pomocą ob. 
law wytępiać, Lisy i     borsuki łowić.    
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ll. ZATRUDNIENIA BIÓROWE I 

RACHUNKOWE. 

  

Czynności zwyczayne. 

  

| Ogłosić Licytacyą na sprzedaż funtów grabie- 

Źnych zasądzonych, a niewykupionych. 

Czynności zwyczayne.   
  

Dopełnić Licytacyą fantów grabieznych. 

Czynności zwyczayne.       

29


