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309. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 1922 r. 

w przedmiocie wprowadzenia obowIązku od
stE1powania na rzech Państwa zwierząt po

ciągowych. 

Na zasadzie ClrtyI<.:Ulu 2 ustawy z dnia 21 lute
go 1922 r. o obowiązku odst~powanja zwierząt po
ciągowych i wozów na rzecz Pańshva (Dz. U. R. P. 
N2 21, poz. 166) zarządza się co nastE:puje: 

§ 1. Wprowadza sie; obowiązek odstępowania 
na rzecz Państwa na własność, za stosownym wyna
grodzeniem, ustalonem w myśl art. 20 ustawy z dnia 
21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwie
rząt pociągowych i wozów na rz'2CZ Parlstwa (Dz. U. 
R. P. N2 21 poz. 166), zwierząt pociągowych, wymie
nionych w ort. 5-tej ustawy, a uznanych za potrzebne 
i zdatne dla wojska. 

§ 2. Pobór zwierząt pociągowych ma nastąpić, 
o ile się okaże, iż zapotrzebowane przez armję ilo
ści tych zwierze;'C nie mogą być osiągni~te w zwy

, kłym trybie gospodarczym, dla zaopatrzenia armji 
przepisnnym, t. j. w drodze zClkupu z wolnej ręki. 

Stwierdzenie faktu niemożności pokrycia za
potrzebovlania zwierząt pociągowych i wozów w po
wyższej drodze zastrzega się decyzji Ministm Spmw 
Wojskowych. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z Ministrem Sprc:v.r Wewnętrznych oraz z in
nymi zainteresowanymi Ministrami. 

. § 4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 
Sosnkowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Antom Kamieński 

310. 

Rozporządzenie wykonawcze ll\inistra 
Spraw \Vojskowych 
z dnia 11 maja 1922 r. 

do ustawy o obowiązku odstępowania zwi~rząt 
pociągowych i WOz,ów na rzec;z Państwa. 

Na zasadzie nrt. 29 ustClWy z dnia 21 lutego 
1922 r. o obowiąz~\U odst~powania zwierząt pocią
gowych i wozów na rzecz Państwa (Dz_ U. R. p. 
t'fa 21, poz. 166) i w porozumieniu z Ministrem 

Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwo' 
wych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, zarządza si~. 
co następuje: 

ROZDZlf\Ł f. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 . . Obowiązek odstąpienia na rzecz Państwa 
zwierząt pociągowych i wozów, o którym mowa 
w artykule 1, ustęp drugi ustawy z dnia 21 lutego 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 166) powsta je 
z chwilą podania do publicznej wiadomości zarzą
dzenia mobilizacyjnego. 

§ 2. Wprowadzenie obowiązku odstępowania 
na rzecz Państwa zwierząt pociągowych i wozów 
we wszystkich innych, pokojową organizacją wojska 
przewidzianych, wypadkach zwiększenia liczebnego 
sbnu siły zbrojnej następuje w drodze rozporządze
nia Rady Ministrów. 

Do wy.3tc;powania wobec Rady Ministrów z od 4 

nośnemi wnioskami powołany jest Minister Spraw 
Wojskowych. 

§ 3. W przewidzianych paragrafami 1 i 2 ni
niejsze;Jo rozporządzenia wypadkach pobór zwierząt 
pociągowych i 'NOZÓW przeprowadzany będzie w tym 
razie, jeżeli pokrycie zapotrzebowanych ilości tycJ-~ 
przedmiotów nie da się bez szkody dla interesów 
administracji wojskcwej osiągnąć w zwykłym trybie 
gospodarczym, dla ;:aopatrzenia armji przepisanym,. 
t. j. w drodze zakupu z wolnej ręki, względnie przez 
zasil7.!i1ie oddziałów zwiększonych inwentarzem woj
skowym z innych okręgów, f!ie objętych mobilizacją, 
lub podniesieniem liczebnego stanu siły zbrojnej. 

Stwierdzenie faktu niemożności pokrycia za
potrzebowania zwierząt pociągowych i wozów w po
wyższej drodze zastrzeżone jest Ministrowi Spraw 
Wojskowych. 

W pien1lszym okresie mobilizacji, przeznaczo
nym do postawienia siły zbrojnej na stopie wojen
nej, óraz w tych wypadkach przewidzianego w pa
ragrafie 2 zwiększenia stanu siły zbrojnej, w któ
rych zwłoka grozi niebezpieczeństwem, zakup zwie
rząt pociągowych i wozów z wolnej ręki, względnie 
zasilanie oddziałów inwentarzem wojskowym z innych 
9kręgów, w zasadzie nie będzie stosowane. 

§ 4. Ustanie obowiązku, o którym mowa 
w §§ 1 i 2, następuje z chwilą ratyfikacji układu po
kojowego z państwem, względnie z państwami. z któ
remi Polska była w stanie wojny lub na skutek rozpo
rządzenia j'v\inistra Spraw Wojskowych i l~jnistra Spraw 
Wewnętrznych. 

§ 5. f\. Za zwierzęta pociągowe, które w istnie
jących w Państwie stosunkach gospodarczych uży
wane są do jazdy pod wierzch, w zaprzęgu, lub ja
ko juczne, uważać należy konie, muły, osły i woły. 

O~, prócz powyższych, inne jeszcze rodzaje 
zwierząt pociągowych w poszćzególnych częściach 
Państwa be;dą przez administrację wojskową zapo
trzebowane, obowiązek ich dostarczenia wprowadzi 
rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, wydane 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 
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B. Za wory, poruszane siłą zwierzc:;cą, uważać 
należy: 

1) pojazdy osobowe, parokonne, otwarte (brycz
ki zwykłe); 

2) pojazdy jednokonne, otwarte (bryczki zwykłe); 
3) wozy gospodarcze parokonne, czterokołowe, 

szerokotorowe, o żelaznych osiach i żelaz
nych obręczach (używane w b. zaborze 
pruskim); 

4) wozy gospodarcze parokonne, czterokołowe, 
normalnotorowe, o żelaznych osiach i żelaz
nych obr<,:czach (używane w b. zaborze ro
syjskim i austrjackim); 

5) wozy jak VI punkcie 4, jed n6kże o osiach 
drewnianych, z maksymalną nośnością 400 kg.; 

6) wozy gospodarcze, jednokonne, czterokołowe, 
v/ąskotorowe, o osiach żelaznych (używane 
na Białej Rusi); 

7) wozy jak w punkcie 6, jedn akże o osiach 
drewnianych, z maksymalną nośnością 200 kg.; 

8) sanie typu włościańskiego parokonne i 
9) sanie typu włościańskiego jednokonne. 
Wyszczególnione w p. p. 1 do 9 wozy stano-

wić malą materjał zdatny do użytku wojskowego; 
o,obne braki, jako to: złamane kolo, dyszel i t. p., 
me wykluczZl:fel zdatności do użytku wojskowego. 

W razie rozszerzenia obowiązku odstąpienia na 
fZe<!Z Państwa wozów innych jeszcze typów, niż 
wymienionych w p. p. 1 do 9, nastąpi rozporządze
nie Ministra Spraw Wojskowych, wydane w porow· 
rrtieniu z wJaściwymi ministrami. 

C. Za wozy, poruszane siłą motorowl:l, lub luclz
ką. uważać należy wszelkiego rodzelju samochody, 
motocykle. przy{;zepki, traktory i rowery wraz ze znaj
dującemi się w posiadaniu właściciela, względnie 
posiadacza, narzędziami, częściami zarniennerni, akce
sorjZlmi, gumami, oraz innemi prZedmiotami przezna
c%onemi do ich utrzymania i użytkowania. 

§ 6. Od chwili ogłoszenia mobilizacji i na 
aas trwania obowiązku ustępowania zwierząt iwo
z6w na rzecz Państwa, wywóz zwierząt pociągowych 
;I -wozów poza granice Państwa,- bez zezwolenia właś
clwych \l,fładz państwowych, jest zabroniony. 

Z chwilą ogłoszenia mobilizacji tracą moc 
wszystkie do tej pory, w myśl istniejących przepi
SÓW o obrocie z zagranicą, u'Zyskane zezwolenia na 
Wywóz, a posiadacze odnośnych przedmiotów winn"i 
są. o ile trwają przy zamiarze wywozu, starac się 
o zezwolenie nart w trybie, poniżej wskazanym. 

Zezwoleń na wywóz - w myśl poprzedniego 
ustępu udziele władza administracyjna II instancji 
W p_orozumieniu z właściwem dla miejsca zamieszka
nia petenta Dowództwem Okrc:;gu Korpusu. Od orze
czenia władzy administracyjnej II instancji przysłu
guje stronom prawo odwołania sic:; do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, które rozstrzyga ostatecznie 
Vi porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych 

'1 1 Innemi ~Ia danego prze?~!otu w}aśdwemi .n;ini: 
sterstwaml. Odwołanie wmesc nalezy do własclwe] 

\wład?:y administracyjnej II instancji w ciągu 4 ty
'godni. Ucząc od dnia nast~pnego po dniu otrzyma
nia orzeczenia. 

Prośba. o pozwole~ie :fla. wywóz winna być 
wniesIona do -władzy ad~iniStracyjnej I instancji, 

właściwej dla miejsca zamieszkania petent" , i 11';(\ 

zawierać: 

1) imię, nazwisko oraz dokładny adres wlaśi:', 
dela, względnie posiadacza zwierzą:: p ,u,_; 
gów i wozów, 

2) dokładną ilość i opis przeznaczonych do \.: y. 
wozu przedmiotów; odnośnie do zwierząt po·· 
ciągowych należy ponadto podać ich d~: 
kladny, stwierdzony przez lekarza weterynar]1 
wiek, zaś odnośnie do samochodów, moto
cykli, przyczepek, tri!lktorów i rowerów ich 
dane rejestracyjne, 

3) miejscowość, do której wywozi się te przed
mioty, oraz imię i nazwisko odbiorcy, 

4) cel i uzasadnienie konieczności wywozu. 
Wszystkie, zamieszczone w prośbie, okoliczno

ści winny być potwierdzone przez miejscowe urządy 
gminne lub magistraty. 

Władze administracyjne [ instancji przedkładają 
wniesioną prośbę wraz z odpowiednim wnioskiem 
te rytorj alnie właściwej władzy administracyjnej II 
ihstancji do decyzji. 

Na tych obszarach, na których z powodu ewa
kuacji cywilnych władz administracyjnych wykon~
wanie administracji lokalnej przeszło na władze wOJ~, 
skowe, zezwoleń -powyższych udzielają dO'\vódcy 
wojskowi, których uprawnienia rozkazodawcze roz
ciągają się na cały odnośny obszar, C? ile są co naj
mniej dowódcami pułku, lub oddziału równorz~dne
go, względnie korzystają z praw, dowódcom tym 
przysługujących. -

W czasie, kiedy obowiązek, o l~tórym w us~· 
pie 1 mowa, nie istnieje, obrót powyższemi przed
miotami z zagranicą podlega normaJn.ie obowiązują
cym przepisom. 

§ 7. Obowiązkom, nałożonym ustawą o od
stępowaniu zwierząt pociągowycl!! i wozów na rzecz 
Państwa, w szczególności obowi~zkowi ich zgłasza
nia i przedstawiania do przeglądu lub poboru nie 
podlegają: 

l) Prezydent Rzeczypospolitej w odniesieniu do 
zwierząt pociągowych i wozów, objętych 
etatem, 

2) osoby, korzystające VI myśl prawa mi~dzy
narodowego z prawa zekrajowości, w odnie· 
sieniu do zwierząt pociągowy<:h I wozów, 
służących do użytku osobistego lub urz~do
wego tych osób i ich orszaku. 

Tu należy korzystający z prawa zakrajowości , 
personel ambasad, poselstw, misji wojskowych, po
nadto zaś konsulowie, z wyjątkiem konsulów hono
roWydl oraz inne misje zagraniczne, wskazane każdo
razowo · i indywi-<;l.ualnie przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. 

§ 8. Obowiązkowemu świadczeniu na rzecz 
Państwa nie podlegają: . _ 

1) konie hodowlane w stadninach państwowych, 
2) ogiery i klacze pełnej krwi angielskiej oraz 

ogiery i klacze innych ras, fizjologicznie 
czystego pochodzenia, posiadające zaświad
czenia, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych, względnie Zarząd Stad-
nin Państwa. . 
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3) ogiery Iicencjono'.vane i klacze zarejestro
wane, posi adające zaświadczenia , uznane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań
stwowych, wzgl~cinie Zarząd Stadnin Pań-
stwa. ' 
Do czasu jednolitego, ustawowego unormo
wania w Państwie Polskiem sprawy zaświad
czeń licencyjnych dla ogierów i rejestracyj
nych dla klaczy zachowują swoją moc świa
dectwa, wydane: 
a) w b. zaborze rosyjskim przez Sekcję Cho

wu Koni Centralnego Towarzystwa Rolni
czego, . 

b) w b. zaborze austrjackim przez Komisję 
licencjonowania ogierów, działające na 
obszarze Małopolski w myśl ustawy kra
jowej z dnia 8 grudnia 1881 roku (Dz. U. 
Kr. N2 71) i ustawy z dnia 2 ,maja 1889 
roku (Dz. li. Kr. N2 46), na Sląsku Cie
szyr"Jskirn w myśl rozporządzenia J\ustrjec
kiego Ministerstwa Spraw Wewn. z dn ia 25 
kwietnia 1855 roku (F\ustrj. Dz. U. P. N2 79) 
i rozporządzenia Ministerstwa H.andlu i Go
spodarstwa Społecznego oraz IV\inisterstv!a 
Wojny i fl\inisterstwa Stanu z dnia 3 lu
tego 1866 roku (F\ustrj. Dz:. U. p, N2 18), 
tudzież rozporządzenia Ministerstwa Rol-

, nictwa, wydanego w porozumieniu z IV\i
nisterstwem Spraw Wewnęi:rzr.ych i Obro
ny Krajowej z dnia 15 maja 1874 roku 
(F\ustrj. Dz. U. P. N2 76), 

c) w b. zaborze pruskim przez Obwodowe 
Komisje licencyjne, działające na obszarze 
Województwa Poznańskiego w myśl roz
porządzenia policyjnego dla poznańskiego 
obwodu regencyjnego z dnia 10 grudnia 
1892 roku (Dziennik Urzędowy z 1893 roku 
poz. 544), a na obszarze Województwa Po
morskiego w myśl rozporząd zenia policyj
nego dla bydgoski€go obwodu regencyj
nego z dnia 20 czerwca 1893 roku (Dzien
nik , Urzędowy z 1893 roku poz. 1090), zaś 
w odniesieniu do klaczy, potwierdzon e 
przez Zarządy Izb Rolniczych Wielkopol
skiej i Pomorskiej wyciągi z Ksiąg Stad
nych (rodowodowych, rodowych) dla kla
czy, w księgach tych zarejestrowan ych. 

4) zwierzęta pociągowe, praCl.)jące w kopalniach 
stale pod ziemią, co stwierdzone być winno 
zaświadczeniem, wydanem przez ' właściwy 
okręgowy urząd górniczy, 

5) zwierzęta pociągowe, niżej 4 let życia, 
6) klacze wysokoźrebne i klacze ze źrebiętami 

w wieku do 3-ch miesięcy. 

§ 9. Prócz wyszczególnionych w § 8 i z mocy 
ustawy, świadczeniu niepodlegających kategorji zw ie· 
rząt, mogą być, na wnies ioną w tym celu prośDę, 
o ile zapotrzebowanie wojska na to pozwoli, od obo
wiązkowego świadczenia na rzecz Parlstwa zwolnione ' 
ze względu na ważny interes służby publicznej, go
spodarki społecznej, i rolnictw'a, przedewszystkiem 
drobnego, następujące zwierzęta pociągowe i wozy: 
, 1) konie i wozy, pozostające na etacie j\\inister-

stwa Poczt i Telegrafów, p rZCZO<lczone do 

przewożenia poczty, oraz pry'vvatne kont€! 
i wozy, n iezbędn ie potrzebne do tego celu, 
co winno być udowodnione kontraktem, po
h'lierdzonym przez terytorjalnie właściwą Dy-
rekcję Poczt i Telegrafów; 

2) konie i wozy urzędów państwowych, poli~i 
państwowej i władz samorządowych, niezbęd
nie potrzebne dla spełniania czynności tych 
władz i urzędów, o -ile zastąpienie tych koni 
i wozów materj ałem, nieprzydatnym dla ce
lów wojskowych, 'n ie da się uskutecznić bez 
uszczerbku dla poprawnego funkcj onowania 
tych urzędów i władz; . 

3) konie i wozy prawnie istniejących straży 
ogniowych, niezbędnie potrzebne do spełnia
nia zadań tych instytucji; 

4) konie i wozy, należące do zZlkładów I insty
tucji użyteczności publicznej (elektrowni, ga
zowni, zakładów czyszczenia miasta, zaJtładów 
wodociągowych i t. p.), zakładów przemysło
wych z dziedziny pJ'zemysłu wojennego oraz 
zakładów o specjalnej doniosłości gospodar
czo-sp ołecznej , o ile zastąpien ie tych koni 
i wozów materjałem, nieprzydatnym dla ce
lów wojskowych, nie da się uskutecznić bez 
uszczerbku dla poprawnego funkcj onowania 
tych in stytucji i zakładów; 

5) jedynie zwierzęta i wozy, niezbędnie potrzeb
ne do utrzymania właści ci ela i rodziny .. 
względnie do uprawy własności rolnej, prze
dewszystk iem drobnej ; 

6) konie i wozy własne VJojskowych, zaliczone 
na etat oddziałów, do których wojskowi ci 
s ą przydzieleni. 

§ 10. Prośby o zwolnienie w myśl § 9 ninie;
szego rozporządzenia należy wnosić do władzy admi
nistracyjnej r instancji właściwej dla miejs~a zamiesz
kan ia posiadacza zwierząt pociągowych i wozów 
w następujących terminach: 

J. od n ośnie do zw ierząt pociągowych: 

a) po ukończeniu ostatniego przeglądu zwierząt 
poci 'lgowych (§ 18)-do dWLlch tygodni, 

b) o il e tytuł do zwolnienia powstał po dOKO
nanym przeglądzie - w terminie do dWllCh 
tygodni od dnia powstani'a tytułu ; 

II. odnośnie do wozów, wyszczególnionych 
w pp. 1 do 9, paragrafu 5:' 

termin wnoszenia próśb o zwolnien ie w myśl 
§ 9 nini ejszego rozporządzenia określony będzi e roz
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych; 

II !. odnośnie do taboru samochodowego: 
prośby O zwolnien ie saniochodów, motocykli, 

przyczepek, traktorów i rowerów należy zgłaszać 
w czasie do dwuch tygodni od dnia zarejestrowania 
tychże; o ile tytuł do zwolnienia powstał po doko
nan iu rejestracji, prośba winna być wniesiona w ter

,minie do d wuch tygodni od, dnia powstania tytułu 
do zwolnienia; jeżeli wniesienie prośby o zwolnienie 
nie moglo nastąpić przed pobore rh w terminach, 
wskazanych w ustęp ach I, II i IIi, z powodu późnego 
powstania tytułu doz\Volnien ia, prośba ma być prze
dłożona bezD,ośrednio komisji poborowej. 
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Prośby, wniesione po wskazanych w ustępach 
t, II i III terminach, będą, w razie niedostciLeczneoo 
usprawiedliwienia przyczyny zwłoki, odrzucone bez 
rozpatrywania. 

§ 11. Prośba o zwolnienie ma zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz dokładny adres posia

dacza, względnie właściciela ; 
2) dokładną ilość i opis (odnośnie do z\vierząt 

także i wiek) przedmiotów, o których zwol
nienie petent się ubiega; 

3) powody ubiegania się o zwolnjenie; 
4) potwierdzenie właściwej władzy miejscowej 

(urzędu gminnego, magistratu), że podane 
w prośbie okoliczności polegają na prawdzie. 

Po przeprowaldzen!u dochodzenia władza admi
nistracyjna I instancji decyduje o udzieleniu zwolnie
nia w porozumieniu z właściwą władzą wojskową, 
którą w stosunku do zwierząt pociągowych jest ł<o
menda Uzupełnień Koni, w stosunku Zaś do wozów
terytorjalnie właściwe Dowództwo Okręgu Korpusu. 
Decyzja ta jest 'ostateczna. 

W razie niedojścia do porozumienia między 
władzą administracyjną I instancji, a właściwą władzą 
wojskową, sprawa zostaje z urzędu przedłożoną wła
ściwej władzy administracyjnej II instancji, która roz
strzyga ostatecznie w porozumieniu z Dowództwem 
Okręgu Korpusu. 

W wypadkach, kiedy wydanie orzeczenia nie 
mogło nastąpić przed dniem poboru, orzeka o zwol
;nieniu komisja poborowa w trybie, wskazanym w § 48 
niniejszego rozporządzenia. 

Zapadłą w komisji poborowej decyzj€; o zwol
nieniu podaje przewodniczący komisji stronie, ubie

i gającej się; o nie, do wiadomości; okoliczność tę 
winna strona potwierdzić podpisem w protokule ko-
misyjnym. -

Przeciw decyzjom komisji poborowej przysłu
guje stronie, ubiegającej się o zwolnienie, prawo 
odwołania się do władzy administracyjnej II instancji, 
h-tÓ(a sprawę; rozstrzyga ostatecznie, w porozumieniu 
z Dowództwem Okręgu Korpusu. 

Osoby, zamierzające skorzystać z prawa odwo
łania, winny zgłosić je natychmiast wobec komisji 

_ poborowej. 
Zgłoszenie ma być zaznaczone w protokule ko

misjL Niezależnie od tego, odwołujący się mają 
wnieść w terminie miesięcznym od dnia ogłoszenia 
uchwały komisji poborowej pisemne uzasadnienie 
odwołania na rę;ce właściwej władzy administracyjnej 
I instancji, w przeciwnym razie orzeczenie komisji 
-poborowej staje si~ prawomocne. 

Zgłoszenie odwołania przeciw decyzjom komisji 
poborowej wstrzymuje wydanie orzeczenia o pobra
niu tego przedmiotu; przedmioty jednak, o, których 
zwolnienie posiadacz się ubiega, nie mogą być prze
zeń pozbyte pod rygorem skutków karnych z arty
kułu 28 ustawy o obowiązku odst~powania zwierząt 
pociągowych i wozów - na rzecz Państwa. W razie 
odrzucenia odwołania lub w razie uprawomocnienia 
5i~ orzeczenia komisj i, przedmiot świadczenia ma 
być prżedstawiony komisji dodatkowego poboru, 
'vi czasie i miejscu określonem odnośnem wezwa
b1em władzy administracyjnej " instancji. 

§ 12. Zwolnienia, uaZlelone w myśl § 11 ni· 
niejs2ego rozporządzenia, mogą być na obszarze tych 
odci;,ków działań v/Oje nnych, w których władZe admi
nistracyjne wSf~utek ewakuacji nie wykonywają już 
swoich urzędowych fU:lkcj i, cofnięte przez UpOW<lŻ-

-nione do tego władze wojskowe, nie niższe jednak. 
jak dowódzi:wa pułku lub oddziałów równorzędnych. 

Zarządzenie cofnięcia tych zwolnień będzie 
w miarę możności podane do publicznej wiadomości 
z powołaniem się na niniejsze posi:anov/ienie. O ile 
ogłoszenie takie jest niemożliwe, będą W · każdym 
poszczególnym wypadku strony interesowane po
uczon e o wydaniu takiego zarządzenia. Jeżeli przed
mioty, których zwolnienia cofnięto, poddane będą 
zarazem poborowi, wynagrodzenie, ustalone na pod
stawie urzędowego cennika, a w braku takiego na 
podstawie orzeczenia cywilnych ocenicieli, zapro
szonych przez władze wojskowe, winno być wypła
cone natychmiast w gotówce. Niezależnie od wy
nagrodzenia w gotówce otrzymuje posiadacz pobra
nego w powyższej drodze przedmiotu pisemne po
świadczenie, stwierdzające fakt dokonania poboru 
na zasadzie niniejszego postanowienia. 

§ 13. Do występowania z żądaniem odstąpie
nia Państwu zwierząt pociągowych i wozów upoważ
nione są władze administ racyjne I instancji. 

Żądanie to, ujęte w formę ogólnych obwiesz
czer't, bądź też osobistych wezwarl, lub inny, w da
nej miejscowości używany, sposób, będzie -zawierać 
na wstępie podstaw€; prawn" żądania oraz wskazy
wać zarządzenie władzy wyższej, na którem się 
opiera. 

Władze administracyjne wykonywają nadzór nad 
należy'i:em wypełnieniem obowiązków, wynikających 
z ustawy o odstępowaniu zwierząt pociągowych i wo
zów na rzecz Państwa. 

ROZDZIF\Ł II. 

Ewidencja :zwierząt pociągowych. 

§ 14. Celem zaprowadzenia i utrzymania ewi
dencji, znajdujących się na obszarze Państwa zwie
rząt pociągowych, może Minister Spraw Wewm:trz
nych i Minister Spraw Wojskowych wydawać wszel
kie potrzebne zarządzenia, -a w szczególności zarzą
dzać ich spis oraz przegląd. 

s P i s 

§ 15. Spis zwierząt pociągowych larządzany 
będzie nie częściej, niź raz do roku w zasadzie 
w miesiącach zimowych. 

Spis może być zarządzony, zależnie od potrzeb 
administracji wojskowej, w całem Państwie lub w pew
nych jego częściach. 

Zarządzenie spioo podane zostanie do publicz
nej wiadomości przez władze administracyjne l in
stancji w drodze urzędowych obwieszczeń. Obwiesz
czenia te wskażą, które zwierzęta pociągowe podle
gają spisowi, oraz w jaki sposób i w jakim terminie 
ma być -uskutecznione zgłoszenie do spisu. 
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We wszystkich gminach (miejskich i wiejskich), 
w których spis zcrządzoilO, obwiesrczenia te b.ędq 
podane do powszedmej 'Niadornoś::i najmniej oc: 7 
dni przed terrn inem rc,zpoCZE:Ciil spi:;u. 
'" Z wyjątkami, wyslczegó!r.ionemi VI § 7 ninięj
szego rozporządzenia, obowiązani są na powyższe 
viezwanie wszyscy posindacze (osoby fizyczne i praw
ne) zwierząt pociągowych VI term:nie, w obwieszcze
niu podanym, dokonl1ć zgloszen la osobi:icie, lub 
przez osoby do tego upowflżnione. Zgłoszenia mogą 
być dokonane ustnie lub pisemnie VI ur~ędzie grn~n
nym, właściwym dla miejsca zamieszkania zgłaszają
cego. W razie ustnego zgloszenia, zgłaszający obo
wiązany jest podać dokładnie szczegóły, określone 
w urzędowern obwieszcze niu. Pisemne zgłoszenia 
mają być dOKonane na blankietach, które w tym celu 
urzędy gminne doręczą poszczególnym posiadaczom 
zwIerząt pociągowych. 

Posiadacze zwierząt, które przy poprzednich 
przeglqdach zostały obdzielone kartami ewicleilCyj
nemi, winni VI swem zgłaszaniu wymienić numer 
karty i stopiefl zdatności . Posbdacze zwierząt; nJ
leżących do jednej z wymienionych w artykule 8 
ustawy kategorji, winni podać to przy zgłoszeniu do 
spisu, przyczem odnośnie do zwierząt, wymienionych 
w pp. b , C i d, mc:jq być wskazane dokumenta, 
stwierdzaji;lce tytuł zwolnienia. 

§ 16. Na podstawie dok0nanych zgłoszeń urzę
dy gminne zestawią VI 3 egzemplarzach wykazy 
spisu według przepisanych wzorów i osobnych in
strukcji. Po zestawieniu tych wykazów jeden ich 
egzemplarz powstaje VI urzędzie gminnym, oba zaś 
pozostałe prześle urząd aminny właściwej władzy 
administracyjnej I insi:ancji, która, zatrzymujĄc u sie
bie drugi egzemplarz, przesyła równocześnie trzeci 
właściwej Komendzie Uzupełnień Koni. 

§ 17. Celem utrzymania uzyskanych drogą spi
su wiadomo,ici w stopniu aktualności mogą władze 
administracyjne I instancji, na podstawie stosownych 
zarządzeń władz wyższych, wezwać posiadaczy zwie
rząt pociągowych do zgłaszania we właściwym urzę
dzie gminnym zmian, zaszłych od chwili ostatniego 
zglószenia w stanie posiadanych zwierząt pociągo-

. wych. Urząd gminny obowiązany jest zgłoszone zmia
ny uwidocznić w znajdującym się w jego posiadcmiu 
egzemplarzu wykazu spisu. '. 

Niezależnie od tego winni naczelnicy gmIn uwi
daczniać w spisach wszelkie do ich wiadomości do
sxłe zmiany po uprzedniem sprawdzeniu ich praw-
dziwości. . 

Przegląd. 

§ 18. W celu stwierdzenia zdolności świadcze
nia ludności oraz sprawdzenia zdatr.ości zwierząt po
ciągowych.ad!a potrzeb wojska, będzie w odpowied
nich odstępach czasu, nie częściej jednak, niż raz 
do roku, zarządzany przegląd tych zwierząt. 

Przegląd odbywać się będzie w miesiącach, do
stosowanych do warunków gospodbrczych Pal'istwa, 
w zasadzie w czasie od '1 m~ja do 15 czerwca, lub 
po pierwszym paźdZiernika. 

Przegląd z\vierzqt pociągowych zarządza Mini
ster Spraw WewnE;trznych w porozumieniu z Mini
strern Sprali'; Wojskowych. 

§ 19. Od obowiazko'l'v'cgo dostawiania do prze
glądu są zwoln ion e zwierzęta pociągowe, wymienio
ne VI §§ 7 i 8 punl\ty '1 do 5 niniejszego rozporzą-
dzenia, fi ponadto: • 

a) klacze wysokoźrebne i klacze ze źrebiętar:-i 
VI wieku do 1 miesiąca, o ile doprowadzenie 
ich do przeglqdu łączyłoby się z oczywistą 
s~kodą dla ich stanu zdrowia, co winno by': 
stwierdzone przez naczeinika gminy; 

b) z'NierzQta chore, o ile to - zostało przed ter
minem przeglądu stwierdzone przez lekarza 
weterynarii. Jeżeli stwierdze'nie choroby lub 
fi zycznej (patologicznej) niemożności dopro
wadzenia zwierzęcia przed komisję przeglą
dową nie mogło być z przyczyn od posiada
cza niezależnych stwierdzone przez lekarza 
weterynarji, winien okoliczności te stwierdzić 
przy komisji przeglądowej naczelnik gminy •. 

Zwierzot chorvch na chorobę zakaźną 
lub o nią podejrza~ych, niewo!no przypro
\~'adza,: do przeglądu; fakt istnienia choroby 
zakażnej lub podejrzenia o nią, ma być stwier
dzeny przez lekarza weterynarji lub, gdy to 
jest niemożliwe, przez naczelnika gminy; 

c) zwierzęta, obdzielone przy ostatnim przeglą
dzie lub poborze kartą ewidencyjną z orze
czeniem "niezdatny". 

§ 20. Przeprowadzenie przeglądu w poszcze
gólnych powiatach zarządza władza administracyjna 
l instancji w drodze publicznych obwieszczeń, które 
zawierać będą: . 

1) podstawę prawną, na której zarządzenie prze
glądu się opiera; 

2) rodzaje zwierząt pociągowych, które w danej 
chwili podlegają przeglądowi; 

3) termin przeglądu; 
4) miej slce i czas spędu, z dokładnem wyszcze

gólnieniem placu spędu i miejscowości, z któ
rych zwierzęta pociągowe mają być do prze
glądu doprowadzone; 

5) tytuły zwolnienia od przeglądu; 
6) powołanie sankcji karnych za .niedoprowa

dzenie zwierząt pociągowych do przeglądu. 
Plac spędu wyznaczy przed terminem przeglą

du kierownik władzy administracyjnej l instancji na 
podstawie wniosku naczelnika gminy i lekarza wete
rynarji. 

Miejscem spędu jest siedziba urzędu gminnego. 
Obwieszczenie, o którem powyżej mowa, zawie· 

rać będzie ponadto plan urzędowania komisji prze
glądowych w danym powiecie. 

W tych częściach Państwa, w których istnieją 
gminy jednostkov.re, przegląd dokonywany będzie 
dla kilku gmin łącznie, przyczem oddalenie gmin, 
najdalej położonych od miejsca spędu, nie może 
przenosić 10 klm. w jedną stronę. 

§ 21. W razie zarządzenia przeglądu Qbowią
zani są wszyscy posiadacze zwierząt pociągowych, 
wym:enionych w urz~dowem obwieszczeniu, dopro
wadZić osobiś cie lub przez osoby do tego wymaczo-
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ne, posiadane przez siebie zwierz~ta do przeglądu 
w cźasie i miejscu, w obwieszczenIu podanem. 

Do przeglądu winny być doprowadzone i te zwie
rz~ta pociągowe, które z jakichkolwiekbądź przyczyn 
nie zostały zgłoszone podczas spisu, o ile nie po
siadają jednak tytułu do zwolnienia (§ 19). Dosta
wieniu do ' przeglądu podlegają również i te zwierzę
ta pociągowe, które do dnia przeglądu w odnośnej 
gminie utraciły powyższy tytuł do zwolnienia. 

§ 22. Wezwanie do przyprowadzenia przed ko
misje przeglądowe podane będzie do publicznej wia
domości przez władze - administracyjne l instancji 
w drodze obwieszczeń, najmniej na 7 dni przed roz
poczc:ciem w danej gminie przeglądu. 

Wszystkie w pewnym dniu do przeglądu, zgo
dnie z obwieszczeniem dostawione zwiefZ(:~ta pocią
gowe bE:dą w ciągu tego samego dnia poddane prze
glądowi. 

Wrazieniewykonania przez posiadaczy zwie
rząt pociągowych obowiązku doprowadzania ich do 
przeglądu oraz w wypadkach, jeżeli komisja poweź
mie uzasadnioną wątpliwość co do istnienia warun
ków, zwalniających od przeglądu, przewodniczący 
komisji zarządzi, na podstawie odnośnej uchwały 
komisji, przymusowe dostawienie zwierząt. W tych 
wypadk-ecb, o ile ze wzgle,du na plan czynności ko
misji \ przefilądowych, dodatkowe dostawienie zwie
rząt pociągowych nie mogłoby nastąpić jeszcze tego 
Silme:JO dnia, wzgl~dnle do tej samej miejscowości 
spędu, ' przewodniczący zarządzi dostawienie do naj
bliższego miejsca urzędowania komisji. W razie, gdyby 
doprowadzenie zwierzęcia do przeglądu w tym sa
mym powiecie nie dało się już uSKutecznić ze względu 
na plan przeglądu, mo"e przewodniczący zarządzić 
doprowadzenie do komisji przeglądowej w sąsiednim 
p owiecie, o czem winni2n być zawiadomiony prze
wodniczący tejże komisji. 

§ 23. Przeglądu zwierząt pociągowych dokony
wa komisja przeglądowa w składzie nastr::;pującym: 

1) kierowf1'ik władzy administmcyjnej I instan
cji, względnie jego zastępca, jako przewo
dniczący, 

2) przedstawiciel władzy wojskowej, 
3) dwóc.h przedstaviicieli samorządu powia

towego, 
4) wojskowy lekarz weterynarji, lub w jego za

stępstwie zaproszony przez władzę wojskową 
cy\vilny lekarz weterynarji. 

Na obszarze b. Królestwa ·kongresowego przed
stawicieli samorządu wyzn acza sejmik, w miastach 
zaś, wydzielonych ze związku powiatowego - rada 
miejska. W zaborze austrjackim przedstawicieli tych 
wyznacza rada powiatowa, wzgl~dnie komisarz rzą
dowy, po wysluchaniu rady przybocznej, w miastach 
o włósnym statucie - rady miejskie. W b. zaborze 
pruskim wyznaczają przedstawicieli samorządu wy
działy powiatowe, w miastach zaś, wydzi2!onych 
z powiatowego związku komunalnego, - rady miej
skie. 

W powiabch, w których samorząd powiatowy 
lub miejski nie został jeszcze zorganizowany, przed 
sbwrci::li miast, względnie powiatów, wyznacza kie
rownik wiadzy aclrllini::;tracyjnej l instancjl. 

Przy przeglądzie zwierząt pociągowych z po .. · 
szczególnych gmin ma być obecny naczelnik odno
śnej gminy, względnie odpowiedni jego zastępca 
należycie zorjentowany w miejscowych stosunkach 
odnośnej gminy i mogący sprostać zadaniom, nało
żonym niniejszem rozporządzeniem na naczelników 
gmin. 

§ 24. Przewodniczący komisji IPrzeglądowej 
kieruje ca·lem postępowaniem, tyczącem się prze
glądu, i wydaje zarządzenia, potrzebne ze stanowiska 
administracji cywilnej do należytego przeprowadze
nia tegoż. 

Do przewodniczącego należy w szczególności 
zabezpieczenie ładu i spokoju na placu Sp~dLl oraz 
sprawności urzędowania komisji. 

Przewodniczący poddaje pod obradę komisji 
sprawy, wymagające decyzji z jej strony, jak np.:. 
wątpliwości co do istnienia tytułu zwolnienia od 
przeglądu, kwestji przymusowego dostawienia i t. p. 

Pr~ewodniczący przedkłada ponadto komisji 
przed rozpoczęciem czynności przeglądowych · znaj
dujący się w posiadaniu władzy administracyjnej 
I instancji egzemplarz wykazów spisowych (§ 16). 

§ 25. Naczelnicy gmin obowiązani są: 
l) dopilnować przyprowadzenia ' na miejsce 

i cZaS, w obwieszczeniu oznaczony, wszyst
l~ich podlegających przeglądowi zwierząt po
ciągowych z pO'vVi erzonych sobie gmin, 

2) wykonywać w czasie przeglądu, w stosunku ' 
do ludzi i zwi erząt ze swych gmin, nadzór 
nad ładem i porządkiem, __ 

3) spełniać zarządzenia, wydane im przez prze· 
wodniczącego komisji w sprawach, dotyczą
cych przeglądu zwierząt odnośnej gminy, 

4) dostarczyć do przeglądu znajdujące się w po
siadaniu gmin egzemplarze ostatniego spisu 
zwierząt pociągowych (§ 16 niniejszego roz
porządzenia). 

Ponadto winni naczelnicy gmin przed rozpo
częciem urzędowania komisji przeglądowej zawiado
mić przewodniczącego komisji o wszystkich wiado
mych im zmianach w stan le zwierząt podlegających 
przeglądowi, zaszłych od chwili ukończenia spisu, 
oraz wskazać, które z pomiędzy objętych spisem 
i pocliegających przeglądowi zwierząt pociągowych 
nie zo:?tały doprowadzone i z jakich powodów. 

, VI czesie przeglądu obowiązani są naczelnicy 
gmin udzielać wszelkich, z przeglądem związanych 
i przez komisję żądanych wyjaśnierl; za prawdziwość 
s\voich informacji są oni dyscyplinarnie f karnie od
powi edzia lni . 

§ 26. Każdy posiadacz zwierząt pociągowych, 
względnie osoba, której poruczono doprowaązenie 
zwierząt do przeglądu, obowiązany jest zająć na 
plneu przeglądu m iejsce, wskazane przez przewod
niczącego oraz przeprowadzać swoje zwie zęta przed 
kom isją osobiście lub przez swoją służbę w tempie, 
wskazanem przez przewodniczące_go. ' 

Zwierzęta pociclgowe winny być przyprowadza
ne do przeglądu z uździenicami i postronkami. 

Posiadacze zwierząt pociągowych, objętych spi
sem, jednak przed dniem przeglądu pozbytych, lub 
z jakichkolwięk przyczyn utraconych, obowiązani są, 

• 
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o ·ile zmiany te nie zostały przez nich zgłoszone 
w urzędzie gminnym, bsobiście, przez zastępcę lub 

. pisemnie zawiadomić o tych faktach przewodniczą

. cego komisji oraz przedłożyć dowody, stwierdzające 
ich prawdziwość. 

W razie przyprowadzenia do przeglądu zwie
rząt pociągowych, spisem nieobjętych, posiadacz wi
nien o tern zaWiadomić przewodniczącego. 

Posiadacze zwierząt pociągowych, nieprzedsta
wionych komisji przeglądowej z powodów, przewi
dzianych w § 19 punkty a, b, c, niniejszego rozporzą
dzenia winni przedstawić przęwodniczącemu w dniu 
przeglądu dowody, stwierdzające istnienie tych po
wodów i odpowiadające wymogom, wskazanym 
w § 19 niniejszego rozporządzenia. 

§ 27. W razie podniesienia przez posiadaczy 
zwierząt pociągowych, względnie przez ich pełnomoc
ników zarzutLi, że przedstawione przez nich zwierzęta 
nie podlegają przeglądowi, komisja stwierdza tę 
okoliczność· na podstawie przedłożonych dowodów, 
względni e orzeczenia lekarza weterynarji . j bądź .to, 
przyjmując oświadczenie strony do wiadomości, 
zwierzę od przeglądu zwalnia, bądź też IJchwala pod
danie odnośnego zwierzęcia przeglądowi. 

Jeżeli istnienie tytułu zwolnienia od pr.zeglądu 
stwierdzone być może tylko przez ol<azanie pisem
nych dowodów, stiOna zaś bez własnej winy dowo
dów takich w dniu przeglądu dcstarczyć nie może, 
winna uskutecznić to w terminie najdalej 3-dniowym, 
przesyłając odnośne pisemne dowody na ręce prze-

. wodniczącego komisji. 
Powzięte przez komisje przeglądowe decyzje 

w 7prawach, o których powyżej mowa, ' winny być 
UWIdocznione w protokule komisyjnym a nadto za
notowane w przedstawionych komisji eg.zemplarzach 
wykazu spisowego. . I 

§ 28. Zwierzęta pociągowe będą przedstawiane' 
kolejno według miejscowości (wsi, kolonji, osad, 
dzielnic miasta i t. p.), przyczem przegląd winien 
się rozpocząć od miejscowości, P?łożonej najdalej. 

Przy przeglądzie poszczególnych zwierżąt ko
misja może zażąd<lć przeprowadzenia ich w pewne m 
określonem tempie; przedstawicielowi wojska i le
karzowi weterynarji przvsługuje prawo przeprowa
dzania zwierząt przeglądanych za pośrednictwem 
własnych organów p0mocniczych. 

. Pod względem zdatności do użytku wojskowego 
klasyfikuje si ę zwierzęta na "zdatne", "czasowo nie
zdatne" i "niezdatne". Orzeczen ie o stopniu zdat
ności, opa rte na opinji lekarza wetervnarji, zastrze
żone jest przedstawicielowi władzy ",10jskowej; inni 
członkowie komisji przeglądowej mają w tym kie
runku tylko glos doradczy. 

Warunki zdatności zwierząt pociągowych do 
użytku wojskowego określi osobna instrukcja fv\ini
stra Spraw Wojskowych. 

Orzeczenie komisji przeglądowej o zdatności 
odnoś~ego zwierzęcia dla potrzeb wojska może być 
zaskarzone tyJlw łącznie z decyzją komisji poboro
wej o pobraniu go' (art. 15, ustęp 3 ustawy) . . 

§ ' 29 •. Z wyjątkiem orzeczenia o zdatności, ko
misja przeglądowa rozstrzyga we wszystkich innych, 

r 

obradom jej przez przewodni<:zącego poddanych, 
sprawach większością głosów, przyczem w razie rów
ności głosów decyduje głos przewodniczącego . 

. Dla prawomocności orzeczeń komisji przeglą
dowej jest konieczna obecność przewodniczącego, 
przedstawiciela wojskowości, lekarza weterynarji i jed
nego przedstawiciela . samorządu. 

§ 30. Orzeczenie komisji przeglądowej co do 
zdatności zwierzęcia pOCIągowego dla potrzeb wojska 
zapisuje się w odpowiedniej rubryce przedłożonych 
komisji egzemplarzy wykazów sp iso''''ych z poszcze
gólnych gmin. 

Każdego dnia, po ukończeniu czynności prze
glądowej, następuje sprawdzenie identyczności od-
nośnych rubryk egzemplarzy spisu. r 

Jeden z uzupełnionych w powyższy sposób wy
kazów spisowych pozos~aje w rękach przewodnicz",· 
cego, drugi otrzymuje do przechowania naczelnik' 
odnośnej gminy. 

Niezależnie od powyższego wpisuje się orzecz~ 
nie komisji przeglądowej 'natychmiast po jego wyda
niu do karty ewidencyjnej, którą to czynność usku-, 
tecznia władza wojskowa przez własne organa po
mocnicze. 

Karty ewidencyjne sporządza się w trzech 
egzemplarzach, z których jeden, oznaczony cyfrą 
"N2 1", otrzymuje posiadacz sklz..syfikowanego zwie
rzęcia, drugi, oznaczony cyfrą "N2 2", naczelnik od
nośnej gminy, trzeci zaś"N2 3" ~atrzymuje władza: 
wojskowa. 

Wzór karty ewidencyjnej podany jes~ w załącz
nikach N2 1 i 2 niniejszego rozporządzenia. . 

§ 31. Wystawione przy przeglądzie karty ewi
dencyjne, protokuł czynności przeglądowej oraz oba 
egzemplarze wykazów spisowych podpisują członko- , 
wie komisji. 

§ 32. Orzeczenie komisji przeglądowej o "nie
zdatności" zwierzęcia pociągowego , dla potrzeb woj-, 
ska zwalnia je w przyszłości od świadczenia na rzeCi!) 
Państwa, w szczególności zaś od obowiązku dQpro
wadzani~ do następnych przeglądów i do poboru. 

Zwierzęta, obdzielone kartą ewidencyjną z orze
czeniem "niezdatny", nie podlegają również ograni~ 
czeniom, przewidzianym w ust~pie pierwslym arty
kułu 6 ustawy z 21 lutego 1922 r. 

§ 33. Karta ewidencyjna opiewa na nazwisko, 
wymienionego w spisie właściciela, względnie posia
dacza zwierzęcia pociągowego, o ile zaś osoby te 
nie są spisem objęte - na imię i nazwisko osoby, 
którą wskaże doprowadzający do przegląd u, jako 
właściciela , wzgl~dnie po·siadacza. 

W wypadkach, kiedy posiadacz nie jest zara" 
zem właścicielem, a osoba tego ostatniego nie jest 
komisji znana, kartę ewidencyjną wystawia się na 
nazwisko posiadacza. W żadnym razie komisj a prze
glądowa nk może rozstrzygać kwestji prawa wła-
sności. ' 

Kartę ewidencyjną (N2 1) doręcza się osobie, 
której zostało powierzone przyprowadzenie zwierz~
cia przed komisję. Jeżeli jednak nie jest nią sam 
posiadacz, ił komisja nabierze przekonania, że osoba 
ta nie daje rękojmi, iż kartę ewidencyjną adresatow· 
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.w porządku doręczy, będzie . ona wydana naczelni
kowi odnośnej gminy, względnie jego iastc:pc:y. 

. . Odbiór karty ewidencyjnej potwierdza· odbiorca 
.swoim podpisem n41 odcinku karty. 

§ 34. . Posiadacze zwierząt pociągowych, uzna
nych przez kbń1isję ptzegltldówą za "zdatne", lub 
»czasowo nlezdatne~' do użytku wojskowego, obo
wiązani są: 

1) zgłaszać we właśct\vym urzędzie gminnym 
każdą zmianę, dotyczącą posiadania tych zwie
rząt, pociągowych, jako to: padnięcie zWie
rzęcia, kradzież, lub pozbycie· się go; 

2) przy każdem odstąpieniu praw włashości (po
siadania) innej osobie, przekazać jej jedno
cześnie kartę ewindetyjną; którą osoba ta 
obowiązana jest przyjąć; z tą chwilą wszelkie 
obOWiązki, wynikające z niniejszego rozpo
rządzenia, a zwiążane 1. posiadaniem odstą
pionego zwierzęcia, przechodzą na noWego 
jego posiadacza; 

3) W \'iypadkach wyprowadzenia zwiertącia po
ciągowego, obdZielonego kartą ewidencyjną, 
poza granicę Państwa, względnie jeżeli zwie
rzę przeszło do kategorji zwierząt, wymienio
nych w artykułach 7 i. 8 punkt a), b), c) i d) 
ustawy,-złożyć kartę eWidencyjną bezzwłocz
nie w urzędżiegminnym miejsca pobytu db
tychczasowego posiadacza; 

4) staranI1ie prtechowywać kartę eWidencyjną 
iokatać ją na każde żądanie władz admini
stracyjnych oraz· przedstawić komisji przeglą
dowej, względnie poborowej, przy przeglądzie, 
względnie poborze. . . 

. § 35 • . W wypadkach zagubienia lub zniszczenia 
. katty e\videncyjnej Winien jest posiadacz tej karty 
bezzwłocznie o tern donieść urzędowi gminnemu, 
właściwemu dla jego miejsca zamieszkania, celem 
uiyskariia urzędowego odpisu tejże karty. l 

. Odpisy kart ewidencyjnych dla zwierząt, uzna
'nych za "zdatne" lub ,,<:żasowo niezdatne", wydają 
M zasadzie doniesień, o których w ustępie Pierw
szym mowa, odnośne urzędy grttirme j zawiadamiając 
o tern równocześnie właściwą władzę administracyjną 
l lfistancji. . 

O wydanie odpisu karty ewidElńcyjnej dla zwie· 
rz€;cia, uznanego za "niezdatne", winni posiadacze 
tej karty zwracać si~ za pośrednictwem urzędu gmin
nego do właściWej władzy admińfshacyjnej I instancji. 
Na 'odpoWiedni wniOsek tej władzy · Komenda Uzu
:pełliierl ·Koni wystawi urzędowy odpis utraconej · katty 
eWiden~yJnej · i ~rześ!e go władzy administracyjnej 
l Instancji, celem dor~czenia adresatoWi. . 

Równocześnie władNI administracyjna I instancji 
-W porozumieniu z Komendą Uzupełnień Koni unie
ważni kartę utraconą. 

Władze administracyjne I instancji przedkładają 
z początkiem każdego kwartału właściwej władzy 
administracyjnej II instancji \vykazy unieważnionych 
kart ewidencyjnych i wydanych · odpisów, celem po
-dania do powszechlllej wiadomości w. dzienniku urzę
dowym Urże;du Wojewódzkiego. 

. § 36. Osoby, któte wes~ły w posiadanie zwie
rz~ciapoci~9owego, . op'~trzońeso kartą ewid<?ncyjhą. 

obowiązane są zgłosić we właściwym dla ich miejsca 
zc;mie5żkanin urzędzie gminnym fakt nabycia takiego 
zVjie\'z'~ćia oraz okazać otrzymaną od pozbywającego 
kartę eWidencyjną, względnie jej odpis. Wyjątek od 
tego stanowią osoby, wymienione w artykule 7 usta
wy Ofaz posiadacze zwierząt pociągowych, wymie
nionych w punKcie a) i d) artykułu 8 lIstawy. 

§ 37. Uznanie zwierzęcia pociągowego za 
zdatne do użytku wojskowego oraz; wydanie karty 
ewidencyjnej nie ogranicza w nkzem praw właściciela 
lub posi~dacza tego zwierzęcia, wynikających ze sto
SUi1ku prywatno-prawnego, w jakim on do niego po
zostaje. 

R o'Z D Z I ł\ Ł III . 

Pobór zwierząt pociągowych. 

. § 38. Pobór zwi~rząt pociągowych zarżądia 
Minister Spraw Wojskowych \li porozumieniu z Mi-
nistrem Spraw Wewnętrznych. . 

..,. Przeprowodzttnie poboru w poszczególnych wo
jewództwach zal"ządza Minister Spraw Wewnętrznych. 
0dnośf1e zarządzenie będzie wskazywać zaraxem 
ilość zwierząt pociągowych, któr~ w odnośnem wo
jewództwie majq być pobrane, ustaloną w d~odze, 
wskatańej \V artykule 16 ustawy. , 

Prżeprowadzenie poboru w poszczególnych po
wiatach zatządzają władze administracyjne II instancji 
na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Spraw \Ve. 
wnętrznych instrukcji. Zarządzenie władzy admini
stracyjnej II instancji wskazywać będzie liczbę zwie
rząt pochwowych, przypadającą na poszczególne po
wiaty, ustaloną w porozumieniu z Dowództwem 
Okręgu Korpusu . 

Pobór w I<ażd ym powietie z osobna zarządza 
właściwa władza administracyjna I instancji, w poro
zumieniu z właściwą Komendą Uzupełnień KOńi, 

I W drodze publicznych obwieszczeń. 
Obwieszczenia te będą zawierać: 
1) podst~wę prawną poboru i odnośne zatzą

dzenie władzy przełożonej; 
2) gatunek zwierząt poc.iągowych, które VI da

nej chwili podlegają poborowi; 
3) termin poboru; 
4) miejsce i .czas poboru z wyszczególnieniem 

placu poboru i miejscowości, z których spęd 
do pobom ma nastąpić; 

5) tytuły zwolnienia od poboru; . 
6) powołanie sankcji karnych za niedoprowa

dzenie do poboru. 

Obwieszczenie, o którem powyżej mowa, z~wie' 
rać będzie ponadto plan poboru zwierząt pociągo-
wych w danym powiecie. ' 

§ 39. Od przedstawienia do poboru zwolnione 
są zwierzęta, o których mowa w §§ 7 i 8 punkt 1 
do 6 niniejszego rozporządzenia, a ponadto ZWierzę
ta, obdzielone przy ostatnim przeglądzie, względnie 
poborze, kartą ewidencyjną z orzeczeniem "nieldat
ny" oraz zwiertęta, zwolnione przed dniem poboru 
od świadczenia na rzecz Państwa \II myśl §§ 10 i 11 
niniejszego rozporządzenia" o ile powoąy, <.tla któ
rycl1 zwolnienie nastąpiło, tt'wajq bez 2miany~ · .Prie-

'" 
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pis punktu b) § 19 niniejszego rozporządzenia znaj
duje analogiczne zastosowanie i w stosunku do 
poboru. 

§ 40. W razie zarządzenia poboru obowiązani 
są posiadacze zwierząt pociągowych, uznanych przy 
ostatnim przeglądzie za "zdatne" lub "czasowo nie
zdatne" i obdzielonych kartami ewidencyjnemi. do
stawić je na miejsce i w czasie, w obwieszczeniu 
wskazanym. 

Ponadto winny być doprowadzone do poboru 
te zwierzęta p.ociągowe, które w CZasie ostatniego 
przeglądu nie były z jakiejkolwiek przyczyny komisji 
przeglądowej przedstawione. Do tej grupy zalicza 
się także te zwierz~ta pociągowe, w których posia
danie weszły odnośne osoby już po przeprowadze-
niu przeglądu. . 

Postanowienie ustępu trzeciego paragrafu 22 
niniejszego rozporządzenia znajduje analogiczne za
stosowanie przy poborze. 

§ 41. Pobór zwierząt pociągowych przeprowa
dza komisja poboru zwierząt pociągowych. Skład 
komisji poborowej jest ten sam, jak komisji przeglą
dowej (§ 23). 
. Postanowienia ustępu drugiego, trzeciego i czwar-

tego paragrafu 23 niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie i przy konstytuowaniu się komisji po
borowej. 

§ 42. Jeżeli poborowi poddane SZ\ zwierzęta 
pociągowe, dla których nie ustlIIono szczegółowego 
cennika, lub też jeżeli cennik dopuszcza możność 
różnej oceny w obn:;bie pewnej kategorji zwierząt, 
będą przez wydziały powiatowe, zaś w miastach, wy
dzielonych ze związku powiatowego, przez magistra
ty do komisji poborowej zaproszeni fachowi oceni
ciele. Tam, gdzie zarządy komunalne (powiatowe 
lub miejskie) nie zostały dotychczas zorganizowane, 
względnie gdzie zachodzi niemożność zebrania si~ 
odnośneg9 ciała samorządowogo (wydzialu powiato
wego, magistratu), zaprasza ocenicieli władza admi
nistracyjna l inst~ncji. 

§ 43. Przewodniczący komisji oraz naczelnicy 
poszczególnych gmin przedkładają komisji poborowej 
znajdujące się w ich posiadaniu . egzemplarze wyka
zów spisu, uzupełnione podczas ostatniego przeglądu 
(§ 30), a pozatern wykaz udzielonych odpisów kart 
ewidencyjnych (§ 35) oraz złożone na ich ręce przed 
dniem poboru prośby o zwolnienie (§ 11), - dotych
czas nierozstrzygnięte, wraz z aktami dochodzeń. 

-Pozatern postanowienia §§ 24 i 25 niniejszego roz
porządzenia znajdują zastosowanie i w stosunku do 
.poboru. 

§ .44. Posiadacze zwierząt pociągowych, do- ' 
prowadzonych do poboru, winni zastosować się do 
wymogów, określonych w § 2{} niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 45. Postanowienia paragrafu 27 i ustępu 
trzeciego paragrafu 22 mają zastosowanie także przy 
poborze zwierząt pociągowych, z tą jednak zmianą, 
źe wskazany w ustąpie drugim paragrafu 27 termin 
3-dnlowy skracli\ się, w stosunku do poboru, do 
~4 goc;lzin. 

§ 46. Przed wydaniem orzeczenia o poborze: 
poszczególnego zwierzęcia, komisja poborowa doko
nywa jego przeglądu i to zarówno w odniesieniu do 
zwierząt, obdzielonych kartą ewidencyjną, jak i tych. 
dla których dotychczas karty ewidencyjnej nie wy
stawiono. Przegląd uskuteczniany b~d:zje przy la
stosowaniu postanowień ust~pu pierwszego i drugie
go paragrafu 28 niniejszego rozporządzenia, zaś wod
niesieniu do zwierząt, nieobdzielonych dotychczas 
kartą ewidencyjną, także ust~pu trzeciego tego pa
ragrafu. W tym ostatnim wyp.adku dla zwierząt, 
uznanych za "niezdatne" i "czasowo niezdatne", wy
stawia komisja kartę ewidencyjną przy zastosowaniu 
postanowień o kartach eWidencyjnych, zawattycb 
w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. 

W razie stwierdzenia przez komisję poborową 
niezdatności lub czasowej niezdatności zwierząt 
uznanych przy ostatnim przeglądzie za zdatne, kOI 
misja zarządza uskutecznienie odpowiedniej adnotacJ 

. w karcie ewidencyjnej. 

§ 47. W razie przedłożenia komisji próśb 
o zwolnienie na podstawie artykułu 9 ustawy (§ 11 
rozp.), komisja poborowa rozpatrzy je na podstawie 
wyników przeprowadzonych dotychczas dochodzeń, 
względnie dowodów, przedstawionych przez peten
tów i rozstrzyga o udzieleniu zwolnienia zwykłą wi~k
szością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego. Jeżeli jednak prżedstawiclel 
wojska sprzeciwi się udzieleniu zwolnienia, komisja 
nie może powziąć uchwały o zwolnieniu, li prtewod- _ 
niczący komisji przedkłada z urzędu odnośne akta 
właściwej władzy administracyjnej 1\ instancji, która 
decyduje ostatecznie w porozumieniu z Dowództwem 
Okręgu Korpusu. . Sprzeciw przedstawiciela wojsklil 
winien być zanotowany w protokule komisji pobo
rowej. 

§ 48. W pierwszym okresie mobilizaCji orze
czenie komisji poborowej o pobraniu zwierzęcia 
winno być zgodne z orzeczeniem przedstawiciela 
władzy wojskowej o konieczności pobrania (art. 19 
ustąp ostatni ustawy). Nie dotyczy to tych wypad
ków, w których chodzi o zwierz~ta, co do których 
komisja prośbf; o zwolnienie C?drzuciła, zaś posiadacz 
zgłosił odwołanie (§ 11) względnie co do których 
zwolnienia wniósł przedstawiciel wojska sprzeciw 
w myśl § 47 niniejszego rozporządzenia. 

W późniejszym okresie mobilizacji, tudzież 
w wypadkach, przewidzianych w § 2 niniejszego roz
porządzenia, orzeczenie o pobraniu zapada w komi
sji zwykłą większością głosów, przyczem w razie 
równości głosów, rozstrzyga przewodniczący. 

Orzeczenie o pobraniu zwierzęcia nie moie 
zapaść · w wypadkach zgłoszenia przez posiadacza 
odwołania przeciw odmowie zwolnienia (§ 11) oraz 
w wypadkach wniesienia przez przedstawi<;iela woj
ska sprzeciwu (§ 47). 

We wszystkich innych, przez przewodniczącego 
obradom komisji poddanych, sprawach, uchwały ko
misji zapadają w trybie, ustalonym w ust~pie dru
gim niniejszego paragrafu. 

Postanowienie ustępu drugiego paragrllfu 29 
niniejszego rozporządzenia stosuje sie: także W od

. hiesieniu do komisji poborowej. 
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. § 49. Z czynnosCI komisji poborowe j spisuje 
się przy komisji protokuł, w którym uwidaczniane 
będą wszystkie ważniejsze momenty aktu poboru, 
w szczególności obecność członków, ogóln;:, ilość 
dostawionych zwierząt, wszystkie rozstrzygn i ęcia ko
misji, wydane na zasadzie §§ 45 oraz 47 niniejsze
go rozporządzenia, sprzeciwy, wniesione przez przed
stawiciela wojskowości w myśl paragrafu 47,oraz 
odwołania, zgłoszone przez posiadaczy zwie'rząt 
w myśl paragrafu 11 ustęp szósty, informacje, udzie
lane przez naczelników gmin, wzgl ędnie ich zastęp
ców i t. p. Protokuł ' pisze pod kierunkiem przewo
dniczącego komisj i organ pomocniczy władzy Cldmi
nistracyjnej I instancji, lub w braku takiego pisarz, 
dostarczony przez urząd gminny tej gminy, w której 
pobór się przeprowadza. 

Przewodniczący zarządzi ponadto prowadzenie 
wykazu pobranych zwierząt w dwuch egzemplarzach, 
sprClwdzanych co do swej tożsamości każdego dnia 
po ul<ończeniu czynności poboru. 

Niezależnie od powyższego, wpisuje się wyniki 
poboru odnośnie do poszczególnych zwierząt do 
specjalnych rubryk wykazów spisowych, dostarczo
nych przez przewodniczącego komisji i naczelników 
poszczególnych gmin. 

§ 50. Orzeczenie komisji poborowej o pobra
niu zwierzęcia wpisuje się natychmiast do "karty po
brania ", wystawianej w 3-ch egzemplClizach. Egzem
plarz N2 1 otrzymuje posiadacz zwierzęcia, egzem
plarz N2 2 naczelnik gminy, zaś N2 3 - władza woj
skowa. 

Karty pobrania wystawia władza wojskowa 
przez własne organGl pomocnicze. 

Wzór karty pobrania podany jest w załączniku 
N23. 

Postanowienie, zawarte w § 33 niniejszego roz
porządzenia, dotyczące kart ewidencyjnych, ma za
stośowanie także w odniesieniu do kart pobrania. 

Wydając kartę pobrania, komisja pODorowa od
biera ·równocześnie kartę ewidencyjną pobranego 
zwierzęCia. 

§ 51. Zwie rzęb. pociągowe co do których po
brania zapadło orzeczeni<!! (§ 48), przechodzą natych
miast, wraz z uźdz i e n icami i postronkami, na wła
sność Skarbu Państwa. Nadzór nad temi zwierzętami 
i staranie około nich obejmuje przedstawiciel władzy 
wojskowej . 

R O Z D Z I R Ł. IV. 

Wynagrodzenie za odstąpione na rzecz Państwa 
zwierzęta pociągowe . 

§ 52. Za odstąpione przy poborze Państwu lIa 
własność zwierzęta pociągo\ve, łącznie z uździenica
mi i postronkami, otrzym ują posi2dacze tychże wy

. nagrodzenie VI gotówce, wz~~lędnie \V formie asygnat 
( do kasy skarbowej, w wysokości, okreśionej przez 
komisję poborowe[. 

Wysohość wynagrodzenia określa kom1sja po
borowa na podstawie cennika, wypanego przez Mi· 
n ist ra Spra''''' Wojskowych, Skmbu oraz Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych. 

W wypadkach, gdy chodzi o zwirtrzęta, cenni· 
kiem nie objęte, lub jeśli cennik dopuszcza moili- . 
wość różnej oceny w obrębie pewnej kategorji zwie
rząt, wysokość wynagrodzenia oznacza komisja po
borowa na podstawie orzeczenia ocenicieli. W pierw
szym wypadku oceni ciele winni przyjąć za podstawę 
swego szacunku istniejące w okresie poboru w od
nośnym powiecie ce ny targowe. W wypadku drugim 
oceniciele ustalają wysokość wynagrodzenia na pod
stawie swojej znajomości stosunków lokalnych, typów 
ornz wartości zwierząt w tym powiecie chowanych, 
stosując si ę do ram, zakreślonych cennikiem. 

Uchwały w przedmiocie określenia wysokości 
wynagrodzenia zapadają w trybie, przewidzianym 
ustępem .czwartym § 48. W r3zie różnicy szacunku 
obu ocenicieli, może komisja przyjąć cenę średniq' 
za podstawę do uchwały. 

Do ustalonego w powyższym trybie wynagro: 
dzenia ma być wliczona wartość uździenicy, względ
ni e postronka. 

§ 53. Wynagrod zenia wypłacane w gotówce 
mają być wciągane do wykazu, pisanego w dwuch 
egzemp larzach; jeden z tych w'ykazów prowadzi pi
sarz wojskowy, zaś drugi - pisarz cywilny. Przewo
dniczący, komisji i przedstawiciel władzy wojskowej 
wykazów powyższych osobiśc i e nie prowadzą. 

§ 54. Wypłata wynagrodzenia w gotówce, 
względnie wydanie asygnaty, ma nastąpić natychmiast 
w chwili poboru. Odbiór wynagrodzenia, względnie 
asygnaty, potwierdzają poszczególni właścici ele (po
siadacze) zwierząt, lub ich zastępcy, własnoręcz
nym podpisem, umieszczonym VI odnośnej rubryce 
wykazów wynagrodzenia (§ 53). Wypłata wyna
grodzenia, względnie wydanie asygnaty, ma nasŁą
pić do rąk właściciela (posiadacza) pobranego zwie
rzęcia lub jego z astępcy. Jeźeli posi~dacz nie jest 
zarazem właścicielem, a ten ostatni jest nieobecny 
i nikogo do odbioru wynagrodzenia (asygnaty) nie 
upoważnił, wynagrodzenie, względnie asygnata, wy
dane będą do rąk naczelnika odno~nej gminy. 

Jeżeli osoba właściciela nie jest komisji znana, 
lub też jeżeli komisja poweźmie co do tej osoby 
wątpliwości, wynagrodzenie, Vlzgk;dnie asygnata, wy
płacone być mają posiadaczowi zwierzęcia, lub jego 
zastępcy. 

J eżeli komisja poborowa nabierze przekonania, 
iż zastępca posiadacza, względnie właścicie la, nie 
daje rękojmi należytego doręczenia wynagrodzenia, 
'v'lZględnie asygnaty, osobie uprawnionej , wręcza je 
naczelnikowi odnośnej gminy, lub jego zastępcy. 

Rsygnata opiewa na nazwisko właściciela, wzglę~ 
dn ie posiadacza, pobranego zwierzęcia. 

NaCZelnicy gmin, do których rąk zostały wypła
cone wynllgrodzenia, lub wydane asygnaty, obowią
zani SCl natychmrnst powiadomić o tym fakcie osoby, 
dla których wynagrodze nie, względnie asygnata, 
są przeznaczone. 

§ 55. Rsygnuty wystaVlia się na prZepisanym 
druku, do czego służy special ny asygnatarjusz; pod
leg aj ący ścisłemu rachunkowi i kontroli. 
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Asygnata bE:dzie podpisana przez przewodniczą
cego komisji oraz przedstawiciela władzy wojskowej 
i zaopatrzona w pieczE:ć starostwa. 

Realizacja asygnat może być uskuteczniona 
IH każdej kasie skarbowej. 

R O Z D Z lA L V. 

Spis i pobór wozów. 

§ 56. W celu stwierdzenia zdolności świadcze
nia ludności oraz zaprowadzenia ewidencji może być 
zarządzony spis wozów. 

Spis zarządza Minister Spraw . Wojskowych 
w porozumieniu Z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
nie częściej, niż raz do roku. 

Spis może być zarządzony zależni~ od potrzeb 
administracji wojskowej w całem Państwie, lub po
szczególnych jego cZE:ściach. 

§ 57. W razie zarządzenia spisu obowiązane są 
urzE:dy gminne (magistraty) dostarczyć właściwym 
władzom administracyjnym I instancji dokładnej wia
domości w odni.(~sieniu do stąnu, jakości i ilości wo
zów, znajdujących się na obszarze powierzonych im 
gmin, tudzież wszelkich innych, ze spisem, względnie 
ewidencją wozów związanych, a przez władze admi
·nistracyjne zażądanych informacji. 

§ 58 .. Jeżeli wiadomości, uiżądane przez wła· 
dze wojskowe, nie dadzą się uzyskać we wskazanej 
,powyższym paragrafem drodze, może Minister SprOIw 
~Wewnętrznych zarządzić obowiązek dostarczenia po
trzebnych wiadomości przez poszczególnych właści· 
cieli i posiadaczy wozów. 

W tym wypadku spis rzeczonych przedmiotów 
przeprowadzony będzie przyanalogicznem zastoso
waniu przepisów o spisie zwierząt pociągowych 
(§§ 15, ustępy . pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, 
16 i 17 niniejszego rozporządzenia), z tą zmianą, 
że przewidziany w § 16 trzeci egzemplarz wykazu 
spisowego przesłany ma być do terytorjalnie właści· 
wego Dowództwa Okręgu Korpusu. 

§ 59. Od spisu i ewidencji wozów wyłączone 
są wozy, należące do osób, wymienionych warty· 
kule 7 ustawy. 

Pobór wozów. 

§ 60. Pobór wozów, wyszczególnionych w § 5 
p. B. i C. niniejszego rozporzą9zenia, zarządza ~I\ini
ster Ępraw Wojskowych w porozumieniu z J'v\inistrem 
Spraw Wewne;trznych. 

Zarządzenia w przedmiocie przeprowadzenia po
boru wozów w poszczególnych województwach i po
wiatach wydawane będą w trybie, określonym w § 38 
niniejszego rozporządzenia, ustęp drugi i trzeci . 

. Pobór w każdym powiecie z osobna zar?:ądza· 
właściwa władza administracyjna I instancji w poro
zumieniu z Dowództwem Okręgu Korpusu, w dro
dze publicznych obwieszczeń, ujętych w formę, usta
loną paragrafem 38 dla obwieszczeń o poborze 
zwierząt. \ 

Odnośnie do poboru taboru samoclmdowego obo
wiązują ponadto postanowienia, zawarte w §§ 64 - 66. 

§ 61. W razie zarządzenia poboru wozów, obo
wiązani są właściciele i posiadacze tychze dostawić 
je na miejscu i w czasie w obwieszczeńiu podanym. 
Wozy, wyszczególnione w punktach 1-9 paragrafu 5, 
mają być dostarczone do poboru wraz ze znajdującą 
sie:; w posiadaniu ich właścicieli, względnie posiada
czy, uprz~żą do nich, wozy zaś . motorowe z przed
miotami, o których mowa w punkcie C paragrafu 5. 

§ 62. Pobór wozów przeprowadza komisja po
borowa, ukonstytuowana analogicznie, jak komisja 
poboru zwierząt, z tą tylko różnicą, że w miejsce 
lekarza weterynarji wchodzi rzeczoznawca wojskowy .. 
lub zaproszony przez władze wojskowe rzeczoznawca 
cywilny. 

§ 63. Pobór wozów dokonywa się przy zasto
sow3niu postanowień, zawartych w paragrafach 39, 
41 ustęp drugi, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,51, 52,53, 
54, 55 oraz ustE:PU trzeciego paragrafu 22 niniejsze
go rozporządzenia, zaś w stosunku do taboru samo
chodowego także paragrafów 64, 65 i 66, z teml 
zmianami, że: 

1) we wszystkich ustępach, w których mowa 
o zwierze:Łach pociągowych, należy w ich 
miejsce wstawić słowo "wozy", zaś w miej
sce slów "uździenice" i "postronki" - słowo 
"uprząż", a VI stosunku do taboru samocho
dowego - "przedmioty, o których mowa 
w p. C. paragrafu S", ' 

2) w ustępie trzecim paragrafu 22 należy w miej
sce słowa ,.przegląd" i "komisja przeglądo
wa" mieć na uwadze "pobór" i "komisję po
borową", 

3) te zdania i ustępy innych paragrafów, które 
traktują o kartach ewidencyjnych lub o "prze
glądzie", nie mają w stosunku do wozów 
zastosowania, ponieważ proces przeglądu 
i wydawania kart ewidencyjnych odnośnie 
do wozów nie jest przewidziany, 

4) ustępy, traktuj elce o "spisie" i o "wykazach 
spisowych" mają całkowite zastosowanie tyl
ko w tym wypadku, jeżeli przed poborem 
wozów nastCJpił ich spis w myśl ustępu dru
giego paragrafu 58-go, 

5) piuagrafy 8 i 19 niniejszego rozporządzenia 
nie mają zastosowania w odniesieniu do 
wozów, 

6) w ustępach. w których mowa o lekarzach 
weterynarji, należy mieć na uwadze rzeczo
znawców. 

Specjalne postanowienia Qdnośnie do poboru 
wozów motorowych. 

§ 64. Celem dokonania poboru samochodów 
i motocykli, miejscowości, w których znajduje się 
conajmniej 25 samochodów łącznie z motocyklami, 
będą zgrupowane w jeden okrąg poborowy. Miej
scem urz~dowania l{Qmiąji poborowej będzie punkt 
centralny okr~u. . 
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Przy u;italaniu okręgów brana będzie pod uwa
gf,: okoliczn6'§ć, aby odległość . naj dalszej miejscowo
ści od punktu centralnego nie przenosiła 100 klm. 
w jedną stron~. 

Środowiska, które same ze swego obszaru do
stawić mogą do poboru conajmniej 100 sztuk sa
mochodów i motocykli, mogą być wyodrębnione 
w samodzielne okręgi poborowe. 

Dla przeprowadzenia poboru rowerów i trakto
rów b~dą tworZOne osobne komisje, pobór zaś ich 
odbywać się bE':dzie w każdym poszczególnym po
wiecie. 

l. 

§ 65. Do komisji poborowej dla samochodów, 
motocykli, przyczepek, traktorów · i rowerów może 
być przez władzę wojskową zaproszony do wspólu · 
działu przedstawiciel klubu samochodowego z gło 
sem doradczym. 

Posiadacze, względnie właściciele samochodów, 
motocykli, przyczepek, traktorów i rowerów obowiq
zani są przedłożyć komisji poborowej karty rejestra-
cyjne tych przedmiotów. . . -

Ó ile wóz motorowy jest w chwili pobbru w re
moncie, obowiązani set właściciele, względnie posia 
dacze takiego wozu dostarczyć komisji poborowej 
wiarogodny tego dowód. 

§ 66. Oprócz wozów, o których mowa w § 39, 
s~ od poboru zwolnione następujące kategorje wo
tów motorowych: 

1) samochody pożarne, 
2) samochody wyścigowe, 
3) traktory, stanowiqce z pługiem jednŁi całość. 

R O Z D Z I 1\ t vL 

§ 67. Porozumienie władz administracyjnych Il 
Instancji z władzami wojskowemi, przewidziane w ar
tykule 24, ustęp 2 ustawy, winno . nastąpić we wszy
stkich tych wypadkach, które w jakikolwiek sposób 
dotyczą kwestji, czy lwietz~ pociągowe, względnie 
wóz, ma podlegać obowiązkowemu świadczeniu, cz,y 
też nie. 

§ 68. Gminy obowit'\zMe są dostarczyć bez
płatnie Jokalu, potrzebn~go dla urzędowania komisji 
przeglądowej lub poborowej wraz z niezbędnem 
urządzeniem, oświetleniem i opałem orZlz odpowie
dniego placu dla przeglądu, względnie pobor\l, tu
dzieź dla postoju doprowadzonych zwierząt i wozów. 
. Ponadto urzędy gminne obowiązane są na żą-

dante przewodnic:zacego komisji przeglądowej, wzglę-

dn ie poborowej, przydzielić odpowiednią siłę pi
sarską. 

Koszta podróży i djet funkcjonarjuszy ci ał sa
morządowych, względnie inne ich wynagrodzenie, 
pokryte być mają z budżetu tego ciała samorządo
wego, na którego eb:;cie pozostaje odnośny fun
kcjonarjusz, względnie które opnośną osobę "Yyde
legowało. 

Koszta podróży i djety oraz wynagrodzenie oce
nicieli, zaproszonych do komisji poborowej, ponoszą 
'ciała samorządowe, które ich zaprosiiy, w tych zaś 
wypadkach, gdzie ocenicieli zapraszała władza admi
strącyjna l instancji, koszta te obciążają budźet Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. 

Koszta podróży i djety funkcjonarjuszy władz 
administracyjnych obciążają budżet Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Wszelkie inne koszta, wynikające z wykonania 
ustawy o odstępowaniu na rzecz Państwa zwierząt 
rociągowych i wozów o ile obowiązek ponoszenia 
ich nie ciąży na właścicielu, względnie posiadaczu 
!Jrzedmiotu świadczenia, pokrywa Skarb Państwa, 
i1 wydatek ten obciąża budźet Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. 

§ 69. O i1eby pobór zwierząt pOCiągowych nie 
był poprzedzony przeglądem, mają być do poboru 
przedstawione wszystkie zwierzęta pociągowe, które 
w myśl niniejszego rozporządzenia przeglądowi po
dlegają. 

§ 70. Przy przeglądzie w r. 1922 komisje prze
glądowe ogreniczą się wyłącznie do wydania kart 
ewidencyjnych dll:1 zwierząt, uznanych za zdatne lub 
czasowo niezdatne. Dla zw ierząt, uznanych za nie
zdatne do użytku wojskowego, karty ewidencyjne wy
dawane nie be;dą; posiadacze takich zwierząt otrzymają 
pisemne poświadczenie dostawienia do przeglądu. 

§ 71. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż'y. 
-cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 
Sosnkowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Kamieński 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
J. Raczyński 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Stefan Ossowski 

fviinister Skarbu: 
Nieba/ski 
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E g Z e m p I a r z N!!.-. ___ · 
.. 

ZałZlcznik wzOr N21 
(kolor r6żowy) 

Ud. porząd .. _.~.~ .. _ .. _ 

Rok 192 ..... _ 

Kł\RTł\ EWIDENCYJNf\. 

Niniejszem stwierdza się, że ____ .. _ ........ _ ............. _ .. ___ ... ~ .. _____ ... _ .......... __ ._.zamieszkały 

w .. ___ .. _ .... ___ .. _ .. __ ......... gminy .... __ ................. _ ... _ .......... __ .. powiatu ........................... _ .. _ ....... __ . ___ . 

województwa .. . ........ _ .... przedstawił do przeglądu zwierzę niżej opisane: 

o P I S: 

Rodzaj _ .... __ ; .. __ .. _ .. ____ ._ ... __ Maść i 6dmiany ..... __ .. ___ . __ .. __ ........................... _ 

Płeć _ .. _ ...................... _ ............................. __ ........... ____ _ 

Wiek .................................. ...... __ .. _ ............ _ .......... __ .... . 

Wzrost ...... ___ . __ ..... ________ ..... _ 

Zwierzę wyżej wymienione i opisane uznanem zostało za zdat?e d t do ~żytku 
. czasowo nzez a no 

wojskowego ' i zaliczone do typu .. _ .............. ___ ... _. ___ ....... _ .... kategorji... .................................... :.i jako takie 

w razie zarządzenia przeglądu lub poboru zwierząt pociągowych doprowadzone być winno 

w terminie, wskazanym v.:. odnośnym obwieszczeniu (zarządzeniu) władz do komisji przeglą

dowej lub poborowej tego powiatu, na terenie którego zwierzę w chwili zarządzenia przeglądu 

lub poboru będzie się znajdowało oraz na miejsce w temże obwieszczeniu (zarządzeniu) 

wskazane. 

(pieczęć 
władzy adm. 
l·ej Instancji) 

_ ... __ ._ .. ___ .. _ ........ _., .. _ ............... dnia. ___ .. _ ...... _ .. _ ...... ___ .-..... 192 ............. r. 

Komisja 
Przeglą

dowa 

Przewodniczący .... _._ ............ ___ ...... _ ... _~ ...... ___ .. __ _ 

Przedst. Wł. Wojsk. _ ....... _ .. _._ .. _ ....... _ .. _-_ ._ ........ __ 

Lek. Weterynarji - _______ . -.. ...... ................... _ ---. 

Przedstawiciele .................... -.-_ .............................. -....................... -:--.. 

Samorządu: _ ......... _ .... __ ................. _--_ ........ _----

u wag a: Karty ewidencyjne po wydrukowaniu należy pol~czyć w zeszyty. 
Drukowanie kart odbywa się w następujący sposób: 

a) egzemplarze N2 1 i 2, przeznaczone do odrywania od grzbietu zeszytu celem doręczenia 
posiadaczowi zwierzęcia i naczelnikowi gminy, mają z lewej strony margines, który 
oddziela się od tekstu karty Iinją dziurkowaną; / 

b) na egzemplarzu N2 1 na odwrotnej stronie należy uwidoczni<: całkowicie dosłowny tekst 
§§ 34, 35 i 36 niniejszego rozporządzenia wykonawczego pod tytułem: "Wyciąg z rozpo-

• rządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych z dnia 11 rpaja 1922 r. (Dz. U. 
R. P. N2 36 poz. 310)"; 

c) na odwrotnej stronie egzemplarz/f N2 3, którego nie oddziela s ię od grzbietu, należy 
wydrukować mistępujący tekst pokwitowania odbiorcy karty ewidencyjnej egzempl. N2 1: 
• Kartę ewidencyjną licz ................................ ... otrzymałem dnia ...... ...... .......................... .192 ............. roku. 

PodpiS posiadacza (właścici ela) zwierzęcia" ....... ____ .............. _ .. ___ . ____ _ 

\ 

I 
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Dziennik Ustaw. Poz. 310. 

E g z e m P I a. r z .1'& .... __ .. __ .. _ 
Załącznik wzór N2 2 

(kolor biały) 

Licz: porząd ................. _ .................... . 

• Rok 192 .. __ . 

Kf\RTf\ EWIDENCYJNf\. 

Niniejszem stwierdza się, że .... . .. zamieszkały 
w ........................... ·· ........ - _ ... _ · ........ gminy ... _ .......... _ ._. __ .... ___ __ ... powiatu ............ _ ................................. ..... ........ ~ 
województwa... . ..przedstawił do przeglądu zwierzę niżej opisane: 

O P I S: 
Rodzaj - .... _ - _ . _ _ ... ___ ...... _~ ...... _._ ...... _ Maść I odmiany_ .. ____ . _________ _ 
Płeć ....... _ _ .... _ .... _ ..... __ ...... _ ... ___ _ 
Wiek ...... _ .... __ ........... ___ ...... _ ......... _ .... _ ..... _ ------.------_.-
Wzrost ........ _ .. _ ......... _ ___________ _ 

Zwierzę wyżej wymienione i opisane uznanem J!:ostało za niezdatne do użytku wojsko- . 
wego i jako takie zostaje na zaWsze zwolnione od obowiązku zgłaszania do spisu i doprowa-
dzania d<> komisji przeglądowej' lub poborowej. . 

(pieczęć 
władzy adl)1. 
I·ej instencji) 

--_ ......... _.:_ ........ _ ............. _ ...... _ ............ ........ dnia ............ _. ___ « •• _ _ ••• _.192 ............ r. 

Przewodniczący ............. _ ... _ ..... __ .. __ ._ .. __ __ .• __ ... _ 
Przedst. Wł. Wojsk ... _ __ .. _ __ .. .. 
Lek. Weterynarj i .. .............. _ ... _ ... ___ ._ ......... _ ............. _. __ ... _. 
Przedstawiciele ....... __ ..... _ ..... _ ....... _ ._ ........ _ ...... ~ __ _ 

. 
Komisja 

Przegl: 

Sam o rzą d u: ._._ .... __ .......................................................................... . 
. _-------~-_ . . 

U wag a: Kartę ewidencyjną dla zwierząt "niezdatnych" (wzór Ng 2) drukuje si ę identycznie jak kartę 
ewipencyjną wzór Ng 1, z tą tylko różnicą, że l1a odwrotnej stronie egzemplarza Ng l, zamiast 
§§ 34, 35 i 36 niniejszego rozporządzenia, winien być uwidoczniony dosłowny tekst § 15. 

I 

.U wag a: 

Licz. porząd . ........ :.. .......... _ .. __ ._ 
E g z e m p l a r z Ng ~ ..... Załącznik wz6r .NI! S. 

Kf\RTf\ POBRf\NIR. 
Komisja Poboru zwierząt pociągowych powiatu (miasŁa) .................................... _ ..... ___ ..... __ .... _. 

, w dn iu dzisiejszym pobrała od ........... (ll11iS:._l!a,,!".is.k!' ... "'-t. .. ~c.l~.i~!.aJu.b .. 1'()".I"-a.([c.z([ .z"'19".z.fJ~ia) ...... _ ..... _, zamieszkałego 

w .................................... .... __ ....... ____ .... gmi ny ...... .... ........ .... ...... .... .................. _ ................ powi atu .... ~._._ ......... _ ......... _._ ...... _._ ................ __ 
województwa .-..... ___ ~ __ ._ .......... ... .... .... .. ..... jedn .. ............... ___ ._._ ..... la1... .................. wzrostu ______ .. cm., 
mascJ ........ · .. · ............. __ ... ___ ........ _ .......... .Jicz. kart. ewidenc .... __ ..... ...... ............. za cenę .. · .... ...... -.. · ___ .. mk. poJ. 
(słownie .... _ ....... ___ .~ ...... ___ ..... _ .......... _ ._ ............... ) zakwalifikowanego do typu .. - . ___ -r--.~-

kategorji .................. , .... ........... : ... .... _._ ......... ..... _ ....... .. ___ . . 
Należność zap~acona gotówką za pokwitowaniem IIcz. _ ___ - - ..----
Na pobranie należności wydana została asygnacja licz .. _ __ ""'"\_ .. _ __ _ 

(p i eczęć 
władzy adm. 
l-ej instancji) 

_ .... . v_ .. _ ...... _ ....... _._._ ..... _. _ _ .. _ _ .... dnia ________ 192 ... __ .. -,. 

Komisja 
Poboru 
Zwierząt 
pociągowo 

Przewodniczący .... ~----_._----_ ....... - .-, 
Oficer Poborowy ___ .. _ _ .. __ .. ____ ... ___ _ 
Lekarz weterynarji _ _____________ __ 

Przedstawiciele ...... _ _ _ . 
Samorządu: . ____ ... _ ...... _ .. _ .... ___ .. _ .. ____ .... _ _ .. _ 

Kar tę pobran ia (wzór Ng 3) drukuje się identycznie jak kartę ewidencyjną wzór Ng 1 z tą tylko 
różn icą, że w tekście pokwitowania odbiorcy zamiast słów "kartę ewidencyjną" na(eży wydru
Imwać - " kartę pobrania" 

Odwrotna strona egzemplarza Ng 1 nie zawiera żadnego wyciągu z rozporządzenia wy-
kon awczego i pozostaje czystą. ł ", 

I 
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