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Dziennik Ustaw. Poz. 821, 822 i 823.

2) masa drewna użytkowe go znajdującego się
w lesie w stańie ściętym lub wyrobionym
pochodząca z tych etatów.
§ 3. Od danin y lasowej wolni są:
1) właściciele lasów, których obszar nie przekracza 50 ha;
.
2) wła ściciele masy drew na, jako też drzewostanów, którzy l!dowodnią, że drewno zakupili
822.
na cele własnej odbudowy do i l ości potrzebnej na odbudowę zniszczonych budynków
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
w czasie wojny w przedwojennych rozmianych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
rach tych budynków. Jako dowód służy
świadectw o wydane przez właściwy organ Miz dnia 31 sierpnia 1923 roku
niste rstwa Robót Publicznych.
w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarsldch
§ 4. Wysokość daniny lasowej wynosi 30%
i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji. masy drewna użytkowego etatów rębnych z okresów
Na podstawie ust. 3 art. 1 ustawy z dn. 26 wrześ oznaczonych w § 2 nin. roz p.
W razie pozbycia przez właściciela lasów lub
nia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 90, poz. 831) o zmianie
ustawy z dn. 20 grudnia 1905 r. (Dz. U. Kr. 1906 r. drze~.'Osta nów drewna użytkowego z tych etatów
N2 11) o pobieraniu na obszarze b. Galicji opłat w całości lub częściowo, dan ina lasowa obciąża naszynkarskich, oraz ustawy z dn. 13 lutego '1903 r. bywcę tegoż drewna w odpowiedniej części.
Danina lasowa pobierana w gotówce winna sta(Dz. U. Kr. N2 24) o pobieraniu na tymże obszarze opła
ty konsumcyjnej od piwa zarządza się co następuje: nowić równowartość masy drewna. Równowartość
określa, 'się według cen drewna ustalonych na zasa§ 1. Oznaczone w § 1 rozporz ą dzenia Mini- dzie przepisów art. 7 ustawy o danin ie lasowej tustra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini- dzież § 16 nin. razp. I
strem Skarbu z dnia 31 maja 1923 r. w przedmiocie
§ 5. Drewno budulcowe oddane urzędom odpodwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od
budowy
do dn. 1 styczn ia 1922 r. na podstawie
piwa na obszarze b. Galicji (Dz. U. R. P. N2 63,
ustawy
z
dn. 28 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 20
poz. 480) stawki opłat szynkarskich tudzież opłat konpoz. 229) będzie zaliczone na poczet daniny lasowej,
sumcyjnych od piwa podwyższa się siedmiokrotnie.
przyczem za każdy metr sześcienny dre wna odda§ 2. Rozporządzen i e niniejsze wchodzi w życie nego w stanie tartym liczyć się będzie 2.0 m!! drewz dniem ogłoszenia.
na w stanie okrąg łym .
. Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik
Drewno budulcowe oddane na powyższe cele
na podstawie powołanej ustawy po dniu 1 stycznia
Minister Skarbu: H. Linde
1922 r. będzie zaliczone na poczet daniny lasowej
w tensam sposób, jak drewno oddane do 1 stycznia
823.
1922 r.; jednak płatnik winien zwrócić na cele o dbudowy kraju pobraną za to drewno należność pieRozporządzenie Ministra Robót Publicznych
niężną przewutościowaną według stosunku marki
z dnia 25 września 1923 r.
polskiej do franka złotego w dniu pobrania należ
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ności i w dniu jej zwrotu według kursu Polski ej
Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Mi- Krajowej Kasy Pożyczkowej.
nistrem Spraw Wewn~trznych i Ministrem Spra§ 6. Dla uiszczenia daniny lasowej do zwala si~
wiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia
na wycięcie w lasach nieobciążonych ' słu że bnościa m i
6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na 5-letniego etatu rębn ego w ciągu lat 3-ch w równych
na cele odbudowy kraju.
rocznych ilościach .
Na zasadzie art. 15 ustawy z dn. 6 lipca 1923 r.
§ 7. Danina lasowa będzie pobierana w cao poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju łości lub częściowo bądź w naturze, bądź w ekwiwa(Dz. U. R. P. N2 87 poz. 676) zarządza się co następuje: lencie pieniężnym.
§ 1. Daninie lasowej podleg ają osoby fizyczne
§ 8. W razie pobierania daniny w noturze,
prawne będące właścicielami:
obowiązany do jej uiszczenia powinien wydać drew1) lasów,
no z eksploatowa nych cięć polożonych n ajb!iż:::j
2) masy drewna użytkowego, znajdującego się na miejsc zniszczeń i do stę p nych do wywozu drewna.
pniu, w stanie ściętym lub wyrobionym w lesie. Na wypadek sporów w tym wzg ! ędzie miejsce, ską d
Za drewno użytkowe uważa się takie, które ' drewno ma być wzięte, wyznacza starosta. Decyzja
służy do celów technicznych, przemysłowych i hanStarosty podlega wykonaniu bezz włocznie.
dlowych z wyjątkiem drewna karpinowego i opałowego.
§ 9. Starosb udzieli właścicielowi lasu. drze§ 2. Podstawą do wymiaru daniny lasowej są: wostanu lub masy drew ni:l ś ci ętego, wzg l ę dnie wy1) drzewostany przypadające do cięcia w lasach robionego, znajdującego się jeszcze w lesie, wykaz
wolnych od służebności w okresie lat 1923/24 osób uprawni onych do otrzymania drevmCl na od bu do 1932/33, a w lasach obciążonych służeb dowę ze wskavmiem ilości i gatun\u drewna 01'32
nościami VI ok resie lat 1923/24 do 1927/28,
czasu, do którego drewno rr.a być: wydZlne i ;:.abr,: me.

§ 14. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Równocześnie znosi się przepisy dotychczasowe
o pełnomocnictwach pocztowych, sprzeczne z nil1iejszem rozporządzeniem.
Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyński
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