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753. 

RO~PORZł\DZENIE RI\DY MINISTRÓW 
z dnia 23 listopada 1920 r. 

N2 114. 

w przedmiocie organizacji i zakresu działania okr~gowych zarzą
dów lasów państwowych . 

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dn . 3 styczn ia 1918 r. o tymcza
sowej organizacji władz naczelnych, Rada Ministrów zarządza co następuje : 

§ t. Do sprawowan ia zarządu lasami państwowemi oraz lasami pry
watnemi, pozostające mi pod zarządem państwowym powołuje się zarządy 
okręgowe lasów państwowych. 

§ 2. Naczelne kierownictwo okręgowych zarządów lasów państwowych 
'/. oraz nadzór nad dzi a ł alnością tych z a rządów i organów im podwładnych 

wykonywa Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych za poś redn ictwem 
Departamentu Leśnictwa. 

§ 3. Ustanawia się następujące cztery zarządy okręgowe lasów pań-
stwowych: 

1) Zarząd Okręgowy Lasów Pań stwowych w Warszawie, 
2) " " " w Radomiu, 
3) " " w Siedlcach, 
4) " " " 

we Lwowie. 

§ 4. W myś l § 1 i 3 tworzy się cztery okręg i zarządu lasów państwo
wych a mianowicie: 

okrą g Warszawski, obejmujący powiaty: 
1) Błoński, 2) Brzeziński, 3) Ciechanowski , 4) Garwoliński. 
5) Gostyński . 6) Grójecki, 7) I'\ali ski, 8) Kolski, 9) Koni.ń s ki, 
lO} Kutnowski, 11) Lipieński, 12) Ła s ki, 13) Łęczycki, 14) Łódz
ki . 15) Łowicki, 16) Makowski, 17) Mińsko - Mazowiecki, 
18) Mławski, 19) Nieszawski, 20) Piotrkowski, 21) Płocki, 
22) Płoński. 23) Przasnyski, 24) Pułtuski, 25) Radomskowski, 
26) Radzyrniński, 27) Rawski, 28) Rypiński, 29) S ieradzki, 
30) Słupecki, 31) Sierpski, 32) Skierniewicki, 33) Sochaczew
ski, 34) Turecki, 35) Warszawski, 36) Wieluński i 37) Włoc~ 
ławski; 

II okrąg Radomski, obejmujący powiaŁy: 

1) Będzillski, 2) Bilgorajski, 3) Chełmski. 4) Częstochowski,. 
5) Hru bieszowski, 6) Iłże cki, 7) Janowski, 8) Jędrzejowsk i. 
9) Kie lecki, 10) Ko necki, 11) Kozienic ki . 12) Krasnostawski , 
'\3) Lu belski, 14) Lu bartowski, 15) Miechowski, 16) Olkuski, 
17) Opoczyr'lski, 18) Opatowski, 19) Pir'lczowski. 20) Puław
ski, 21) Radomski , 22) Sandomierski, 23) Stopnicki, 24) To 
maszowski, 25) Włoszczowski i 26) ~amoj ski ; 

III okrąg Sied lecki, obejmujący powiaty: 
1) Au gustowski, 2) Bialski, 3) Bielski , 4) Białosto cki, 5) Kol
ner'ls ki, 6) Konstantynowski, 7) Łomżyr'l sk i, 8) Łukowski , 



N2 114. Dziennik Ustaw. Poz. 753. 2011 

9) Mazowiecki, 10) Ostrowski, 11) Ostrołęcki, 12) Radzyński, 
13) Sejneński, 14) Siedlecki, 15) Sokólski, 16) Sokołowski, 
17) Suwalski, 18) Szczuczyński, 19) Węgrowski i 20) W/o
dawski; 

IV okrąg Lwowski" obejmujący wszystkie powiaty b. Galicji oraz 
należące do Polski obszary Sląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. 

§ 5. 
należy: 

a) 

Do zakresu działania zarządu okręgowego lasów państwowych 

administrowanie za pośrednictwem podległych organów lasami 
państwowe mi oraz lasami p rywatnemi, pozostającemi pod zarzą
dem państwowym, jakoteż użytkami ekonomicznemi i innemi nie
ruchomościami, stanowiące mi własność Skarbu a położone mi 
w obrębie lasów państwowych , lub przekazanemi 2arządowi okrę
gowemu na mocy osobnych rozporządzeń; 

b) zawieranie umów o sprzedaż drewna i materjałów tartych, o ile 
przedmiot sprzedaży w poszczególnym wypadku nie przenosi 
trzech tysięcy metrów sześciennych drewna użytk(lwego, ośmiu 
tysięcy metrów przestrzennych drewna opałowego, lub ośmiuset 
metrów sześciennych materja/ów tartych, a cena :'5przedaży nie 

, c) . 
jest niższa od ceny, wskazanej w tarytie urzędowej; 
zawieranie umów o sprzedaż produ któw leśnych niewymienio
nych w punkcie b, oraz innych produktów 9osp9darczych, o ile 
cena kupna nie przekracza w poszczególnym wypadku pięciuset 
tysięcy marek polskich i nie jest 'niższa od ceny, wskazanej w ta
ryfie urzędowej; 

d) zawieranie umów o dzierżawę tartaków i innych zakładów Drze
mysłowych, oraz użytków ekonomicznych i innych nieruchomości, 
położonych w obrębie ' lasów państwowych lub przeka.zanych za
rządowi okręgowemu lasów państwowych na mocy osobnych roz
pNządZl:ń, o ile czynsz roczny nie przenosi pięciuset tysięcy ma
rek polskich i o ile czas trwania umowy nie przekracza L3t sześciu; 

ej zawieranie umów o dzierżawę polowania i rybołóstwa, o ile czas 
trwania umowy nie przekracza sześciu lat a czynsz roczny kwoty 
pIęćdziesięciu tysięcy marek polskich; 

f) kupno i sprzedaż inwentarza żywego i martwego, o ile cena kupna
sprzedaży nie przekracza w ciągu jednego roku budżetowego 
kwoty pięciuset tysięcy marek polskich dla jednego nadleśnictwa; 

g) stawianie nowych budowli oraz naprawa istniejących, o ile wyso
kość nakładu nie przekracza w ciągu roku budżetowego kwoty 
pięciuset tysięcy marek ' polskich dla poszczególnego objektu gos
poda rczego; 

h) zawieranie umów na dostawy z terminem nie dłuższym jak dwa 
lata, o ile należność za dostarczone przedmioty lub wynagrodze
nie dostawcy nie przekracza pięciuset tysięcy marek polskich; 
przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do 
zatwierdzenia planów gospodarczych, oraz projektów sposobu 

i) 

eksploatacji bogactw naturalnych; 
j ) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Pallstwowych do 

zatwierdzenia wniosków w przedmiocie cenników drewna oraz 
innych płodów i użytków leśnych, jakoteż zatwierdzenia płac 
zarobkowych, dziennych i akordowych; 
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k) mianowanie przenoszenie w obrębie okręgu urzędników XIł-
IX stopnia służbowego oraz niższych funkcjonarjuszów w grani
cach właściwego etatu osobowego i budżetu; 

I) przenoszenie na emeryturę ·na podstawie istniejących przepisów 
urzędników, wskazanych w punkcie k oraz funkcjonarjuszów 
niższych; 

ł) udzi~lanie .urlopów poza urlopami wypoczynkowemi, urzędnikom 
i funkcjonarjuszom niższym do czterech tygodni; 

m) udzielanie vi granicach właściwych kredytów urzędnikom ni .ższym 
funkcjonarjuszom zapomóg, o ile zapomoga przyznana jednej 
osobie w ciągu jednego roku budżetowego nie przewyższa kwo
ty, równającej się u urzędników z uposażeniem powyżej VII sto
pnia służbowego jednom iesięcznej, u urzędników zaś poniżej VII 
stopnia służbowego i u funkcjonarjuszów niższych dwumiesięcz
nej płacy zasadniczej wraz z' wszystkie m i dodatkami stosownie do, 
instrukcji, którą wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych; 

n) wykonywanie wszelkich czynności, jakie z istoty administrowania 
lasami wynikają, oraz tych czynności, jakie zarządowi okręgowe
mu ustawy, rozporządzenia lUD polecenia Ministra Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych przekażą; 

o) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do 
zatwierdzenia szczegółowych sprawozdań oraz wniosków w spra
wach, dotyczących nabywania, zbywania i obciążania, w myś l 
istniejących ustaw, lasów państwowych, użytków ekonomicznych 
i innych nieruchomości, położonych w obrębie lasów państwo
wych lub przekazanych zarządowi okręgowemu na mocy osobnych 
rozporządzeń tudzież w innych sprawach, wyszczególnionych w ni
niejszym artykule lecz przekraczających zakres działan ia zarządu 
okręgowego. 

Ograniczenia, wskazane w punkcie b. niniejszego artykułu nie dotyczą 
wypadków sprzedaży drewna w drodze licytacji w granicach etatu rocznego, 
o ile termin wykonania właściwej umowy nie przekracza dwuch lat, a cen~ 
sprzedaży nie jest niższa od ceny, Vvskazanej w taryfie urzędowej. 

§ 6. Wymienione w § 5 punktach c, d, e, f, g, h, normy pieniężne 
mogą być na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
podwyższane lub zniżane. 

§ 7. Na czele zarządu okręgowego lasów pap.stwowych stoi naczel 
nik zarządu okręgowego , który kieruje działalnością zarządu oraz wszyst
kich podległych mu urzędników i funkcjonarjuszów nizszych. 

Naczelnik zarządu ponosi odpowiedzialność za stan lasów w swoim 
okręgu, za wszelkie czynności podwładnych mu funkcjonarjuszów, za wyko
nanie budżetu oraz za całą administrację okręgu. 

O ile naczelnik zarządu z jakiegokolwiek powodu czy nny być nie 
moze, zastępuje go w kierownictwie zarządu inspektor okręgowy, a w nieo
becności tego ostatniego- najstarszy stopniem służbowym referent technicz
no-leśny lub prawny. 

§ 8. Inspektor okręgowy jest bezpośrednim pomocnikiem naczelnika 
zarządu okręgowego w. wykonaniu właściwych czynności urzędowych. , 

Naczelnik zarządu może przekazać inspektorowi okręgowemu stałe 
rozstrzyganie samodzielne niektórych spraw. . 
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§ 9. Zarząd okręgowy lasów państwowych składa się z następujących 
oddziałów: 

a) gospodarczq-technicznego, 
b) prawno-administracyjnego, 
c) urządzania lasów, 
d) budowlano-technicznego, 
e) rachuby i kasowości. 

Prócz tego, przy każdym zarządzie okręgowym czynna będzie kan
celarja. 

Szczegółowy zakres działania poszczególnych oddziałó 'J/ i kancelarji 
określi osobna instrukcja, którą wyda Mi nister Roln ictwa i Dóbr Państwowych. 

§ tO:~' Rozporządzenie niniejsze z dniem ogłoszenia uzyskuje moc 
obowiązującą na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem b. dzielnicy 
pruskiej. 

Prezydent Ministrów: 
rYitos 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
]. POlliatows!~i 

754. 

ROZPORZF\DZENIE R.R.DY MINISTRÓW 
z dnia 25 listopada 1920 f. 

W przedmiocie przekazania Ministrowi I\prowizacji prawa do wyda
wania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży 

- [oraz spożycia nabiału i mięsa. 

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu 
lichwy wojennej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. N!! 67 poz. 449) oraz rozporzą
dzenia Rady Obrony -Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upo
ważnienia Ministra f\prowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyj
nych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. N!! 73 
poz. 500) Rada Ministrów zarządza co następuje: 

§ t. Na czas trwania trudności aprowizacyjnych, wywołanych wojną, 
przekazuje się Ministrowi f\prowizacji prawo do wydawania rozporządzeń 
obowi ązujących w przedmiocie regulacji, a w razie potrzeby ograniczania 
sprzedaży tudzież spożycia nabiału i mięsa, w tej liczbie do ustanawiania 
dla wszelkich zakładów publicznych ze spożyciem na miejscu dni bezna
b i aławych i bezmięsnych lub z ograniczone mi normami spożycia nabiału 
i mięsa. 

§ 2. Moc -rozporządzeń, wskazanych w § 1, rozciągać się może na 
cały obszar Rzeczypospolitej lub jego część albo na poszczególne miejsco
wości. 

Zarządzenia, dotyczące obszaru b. dzielnicy pruskiej, wyda Ministe r 
f\prowizaji wspólnie z Ministrem tej dzielnicy_ 


