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cyjne l-ej instancji, zaś w miastach: Warszawi~, Lublinie, Krakowie, Lwowie, 
Łodzi, Siedl<:ach, Rad9miu, Kielcach, Sędzinie - przez Okręgowe' Urzędy 
walki z lichwą. 

§ 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi 
ł\prowizacji i Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Ministerł\prowizacji: 
Grodzlec/zi 

Minister Spraw Wewnętrznych 
L. Skulsld 

128. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 
z dnia 27 stycznia 1921 roku 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przed
miocie świadczeń posiadaczy koni dla potrzeb odbudowy. 

Na mocy art. 12 i 40 ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji 
odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek (Dz. Ust. R. P. z 1920 roku 
N!! 24, poz. 143 zarządzam co następuje: 

§ t. Każdy posiadacz koni obowiązany jest pod warunkami i rygora
mi, przewidzianemi w powołanej ustawie i w rozporządzeniu wykonawczem 
do tej ustawy z dnia 17 maja 1920 roku (Dz. Ust. R. P. z 1920 roku N!! 43, 
poz. 264) przewieźć w okresie czasu od dnia ogłoszenia niniejszego rozpo
rządzenia do 1 lipca 1921 r. według dysp ozycji S iura Odbudowy na po
trzeby odbudowy taką ilość drzewa budulcowego, jaka wypadnie, licząc po 
sto kilometr-metrów kubicznych na każd ego, przez niego posiadanego, ko
nia. W obowiązku przewiezienia mieści się zarazem obowiązek załadowa
nia i wyładowania tego drzewa. 

§ 2. Starosta może wyjątkowo na wniosek Kierownika Siura Odbu
dowy rozszerzyć to świadczenie do dwustu kilometr-metrów kubicznych 
na kon ia . 

§ 3. UrL.ędy gminne winny zgłosić znajdującą się w gminie ilość ko
ni z podaniem nazwisk posiadaczy w ciągu dni 14 od dnia ogłoszenia ni
niejszego rozporządzenia do właściwych starostw. 

§ 4. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego. 

Minister Robót Publicznych: 
Narutowicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
w z. Kuczy1lski 




