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§ 14. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Równocześnie znosi się przepisy dotychczasowe 
o pełnomocnictwach pocztowych, sprzeczne z nil1iej
szem rozporządzeniem. 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyński 

822. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 31 sierpnia 1923 roku 

w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarsldch 
i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji. 

Na podstawie ust. 3 art. 1 ustawy z dn. 26 wrześ
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. 
N2 11) o pobieraniu na obszarze b. Galicji opłat 
szynkarskich, oraz ustawy z dn. 13 lutego '1903 r. 
(Dz. U. Kr. N2 24) o pobieraniu na tymże obszarze opła
ty konsumcyjnej od piwa zarządza się co następuje: 

§ 1. Oznaczone w § 1 rozporzą dzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini
strem Skarbu z dnia 31 maja 1923 r. w przedmiocie 
podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od 
piwa na obszarze b. Galicji (Dz. U. R. P. N2 63, 
poz. 480) stawki opłat szynkarskich tudzież opłat kon
sumcyjnych od piwa podwyższa się siedmiokrotnie. 

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

. Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 
Minister Skarbu: H. Linde 

823. 
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 

z dnia 25 września 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 
Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Mi
nistrem Spraw Wewn~trznych i Ministrem Spra
wiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia 
6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na 

na cele odbudowy kraju. 
Na zasadzie art. 15 ustawy z dn. 6 lipca 1923 r. 

o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju 
(Dz. U. R. P. N2 87 poz. 676) zarządza się co następuje: 

§ 1. Daninie lasowej podlegają osoby fizyczne 
prawne będące właścicielami: 

1) lasów, 
2) masy drewna użytkowego, znajdującego się na 

pniu, w stanie ściętym lub wyrobionym w lesie. 
Za drewno użytkowe uważa się takie, które ' 

służy do celów technicznych, przemysłowych i han
dlowych z wyjątkiem drewna karpinowego i opałowego. 

§ 2. Podstawą do wymiaru daniny lasowej są: 
1) drzewostany przypadające do cięcia w lasach 

wolnych od służebności w okresie lat 1923/24 
do 1932/33, a w lasach obciążonych służeb
nościami VI okresie lat 1923/24 do 1927/28, 

2) masa drewna użytkowego znajdującego się 
w lesie w stańie ściętym lub wyrobionym 
pochodząca z tych etatów. 

§ 3. Od daniny lasowej wolni są: 
1) właściciele lasów, których obszar nie prze-

kracza 50 ha; . 
2) właściciele masy drewna, jako też drzewosta

nów, którzy l!dowodnią, że drewno zakupili 
na cele własnej odbudowy do i l ości potrzeb
nej na odbudowę zniszczonych budynków 
w czasie wojny w przedwojennych rozmia
rach tych budynków. Jako dowód służy 
świadectwo wydane przez właściwy organ Mi
niste rstwa Robót Publicznych. 

§ 4. Wysokość daniny lasowej wynosi 30% 
masy drewna użytkowego etatów rębnych z okresów 
oznaczonych w § 2 nin. rozp. 

W razie pozbycia przez właściciela lasów lub 
drze~.'Ostanów drewna użytkowego z tych etatów 
w całości lub częściowo, danina lasowa obciąża na
bywcę tegoż drewna w odpowiedniej części. 

Danina lasowa pobierana w gotówce winna sta
nowić równowartość masy drewna. Równowartość 
określa, 'się według cen drewna ustalonych na zasa
dzie przepisów art. 7 ustawy o danin ie lasowej tu
dzież § 16 nin. razp. I 

§ 5. Drewno budulcowe oddane urzędom od
budowy do dn. 1 styczn ia 1922 r. na podstawie 
ustawy z dn. 28 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 20 
poz. 229) będzie zaliczone na poczet daniny lasowej, 
przyczem za każdy metr sześcienny drewna odda
nego w stanie tartym liczyć się będzie 2.0 m!! drew
na w stanie okrągłym. 

Drewno budulcowe oddane na powyższe cele 
na podstawie powołanej ustawy po dniu 1 stycznia 
1922 r. będzie zaliczone na poczet daniny lasowej 
w tensam sposób, jak drewno oddane do 1 stycznia 
1922 r.; jednak płatnik winien zwrócić na cele od
budowy kraju pobraną za to drewno należność pie
niężną przewutościowaną według stosunku marki 
polskiej do franka złotego w dniu pobrania należ
ności i w dniu jej zwrotu według kursu Polski ej 
Krajowej Kasy Pożyczkowej. 

§ 6. Dla uiszczenia daniny lasowej dozwala si~ 
na wycięcie w lasach nieobciążonych ' służebnościam i 
5-letniego etatu rębnego w ciągu lat 3-ch w równych 
rocznych ilościach . 

§ 7. Danina lasowa będzie pobierana w ca
łości lub częściowo bądź w naturze, bądź w ekwiwa
lencie pieniężnym. 

§ 8. W razie pobierania daniny w noturze, 
obowiązany do jej uiszczenia powinien wydać drew
no z eksploatowanych cięć polożonych n ajb!iż:::j 
miejsc zniszczeń i dostępnych do wywozu drewna. 
Na wypadek sporów w tym wzg!ędzie miejsce, skąd 
drewno ma być wzięte, wyznacza starosta. Decyzja 
Starosty podlega wykonaniu bezzwłocznie. 

§ 9. Starosb udzieli właścicielowi lasu. drze
wostanu lub masy drew ni:l ściętego, wzg l ędnie wy
robionego, znajdującego się jeszcze w lesie, wykaz 
osób uprawni onych do otrzymania drevmCl na od bu
dowę ze wskavmiem ilości i gatun\u drewna 01'32 

czasu, do którego drewno rr.a być: wydZlne i ;:.abr,:me. 
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Obowiązek wydania drewna powstaje dla właś
ciciela lasu lub d rzewost2tnU lub też masy drewna 
zna j dującego się jeszcze w lesie z chwilą otrzymania 
powyższego wyka~u . 

§ 10. Uprawniony do poboru drewna otrzyma 
ze starostwa asygnację z wymienieniem lasu, ilośc i 
i gatunku drewna eraz terminu, do którego drewno musi 
być zabrane, pod rygorem utraty ważności asygm\cji. 

Przedłużenie terminu asygnacji jest niedopusz
czalne. W razie konieczności winna być wystawiona 
no wa asy.gnacja. 

Asygnacje zrealizowane winny być przesłane 
staroście w ciągu 3Cl dni, licząc od terminu preklu 
zyjn ego określonego w asygnacji. Rsygn:lCje nie
przedłOi:one VI pc wyższym terminie będą uważane 
jako niezrealizowi:lne. 

§ 11. Pobór daniny w naturze rozpocznie si~ 
w grudniu 1923 r. (§§ 22 i 28). 

§ 12. Ci właściciele lasów lub drzewostanów, 
którzy na mocy ustawy z dn. 28 lutego 1919 r. byl i 
obow iązani oddać kontyngent drzewn y z etatów ręb
nych 1920 /21 - 1929/30 (Rozp. Min. l~ ol. i Dób r 
Państw. z dn. 2 \vrześnią 1920 r.-D~. U. R. P. N289 
poz. 368), jednak kontyngent ten nie został od nich 
pob rany a ściągniecie daniny laso'w~j z nich w myśl 
ustawy z dn. 6 lipca 1923 r. i ni n. rozporządzenia 
nie będzie możliwe, czy to wskutek tego, iż z powo
du wyręby dokonanego w labch 1920/21-1922/23 
niema już obecnie drzewostanów rą bnych, czy też 
wskutek tego, iż z powodu nadmiernych wyrębów 
1920/21-1922/23 dalsza eksploatacja zostałą zabro
nion a, powinni za częściowo lub w całości nieoddany 
kontyngent uiści' na cele odbudowy kraju kwotę od
powiadającą wartości tegoż nieoddanego kontyngentu. 

§ 13. Danina lasowa w ekwiwalencie gotów
kowym oraz należno~ki o których mowa W §§ 5 i 12 
nin . rozp. płatne są w trzech rata.ch: w styczniu
lutym 1924, 1925, 1926. 

§ 14. Ogólną wysokość daniny lasowej przy
padającą na każdego płatn ika \V metrach sześcien
nych drewna użytkowego wyznaczy s b rosta na pod
stawie opinji przedst:.'-vionej prz~z bchowy organ 
Min isterstwa Rolnictwa i Dóbr Pańslv/owych \AJ poro
zumieniu z fachowymi organami Minist-=rstwa Robót 
Publ icznych. 

W braku takiego porozumienia starosta przed
~Jada sprawę do decyzji wojewodzie. 

CZE:ŚĆ daniny, która ma być: pobr::mą w natu
rze, oznaczy starosta na podstawie wni osku facho
wego organu fv\inisterstwa Robót Publicznych. 

Organa fachowe, o których wyżej mov/Cl , wy
znaczy wojewoda. . 

§ 15. Przeliczenie daniny na el~wiwa!ent w go
tówce oraz obliCZenie należności przewidzianych 
w §§ 5 i ] 2 nin. rozp. dokona sta ro sta, j ::1 ko ar
gEm [\1i nisterstwa Robót Publ!cznych na podstawie 
cen z miesiąca li s topada 1923, 1924, 1925 r. ozna
czonych nn drewno przez komisje wojewódzkie 
( iJrt. 7 ustawy) w markach polskich. 

§ 16. Wojewódzkie komisje (art. 7 ustawy) 
wi!lny oznaczać średnie ceny drewna użytkowego · 

według następuj~cych czterech grup rodzajów drzewa, 
mianowicie: 

I. dąb, wiąz , jawor, klon, jesion, 
II. sosną, osika, 

III. jodła, świerk, 
IV. inne gatunki drzew. 

§ 17. W ymiar dal1iny oraz wysokość nieodda· 
nego kontyngentu o którym mowa w § 12 nin. razp. 
następuje na podstawie zeznań płatników, planów 
gospodarczych, które na żądanie muszą być staro
stwu dostarczone, a w miarę potrzeby na podstawie 
oględzi n lasu narniejscu. 

§ 18. Zeznania winny być wniesione do tego 
starostwa, w którego obrębie znajduie się przedmiot 
podlegający daninie, a to do 1 grudnia 1923 r. na 
formularzach według wzoru dołączonego do niniej
Slego rozpon:ądzenia (Wz;ór 1). 

Fo rmularze zeznań wydają starostwa. 
Jeśli przedmiot, podlegający dąninie, tWQrzący 

jedną całość gospodarczą, znajduje się w obrębie 
kilku powiatów wybór stilrostwa do wniesłenia ze
imania powstąwia się płatnikowi, z obowiązkiem lia
wiadomienia o tern inne dotyczące starostwa. 

§ 1 ?l. Da wniesienia zeznań są obowiązani: 
1) właścicie le lasów, którzy posiadają clrzewo

stany re..bne w okresie 1923/24- 1932/33, 
2) wh~ ciciele dr:z:ewos tClnów rębnych w okresie 

1923/24-1932;'33, 
3) w!Z\::;c:iciele masy drewna u tytkQweijQ, znaj 

dująE:ego si~ w lesie w stanie ściętym lub 
wyrobio;,ym, 

4) właściciele lasów, wzglęclFlie drzeWQ.Ętanów, 
w których cięcia \II okresie 1923/24-1932/33 
nie mag?! być dokonana, a któuy W latach 
1920/21-1922/23 eksploatacj ę prelwadzili, kon
tyngentu jednak nie. oddal i an i w całości, ani 
też w części (§ 12 nin. rozp.). 

§ 20. Starosta zbiera zeznania z całego swego 
powiat4, bada czy form ularze zostąły pod względem 
forma lnym n ależycie wypełnione, a w razie niedo
kladności zwraca je płatnikom d o I,Izupełnienia. UZ4-
pełnione formularze winny być do starostwą pOflO
wnie wnie::;ione do dni 14. 

§ 21. Na p o dstawie wni e$ionych aelnań staro
sta wyznacza ty'mczasClwo 3- ci ą'" część dan iny w try' 
bie określonym \V §§ 14 i 15 nin . ra zp. 

\V wypadkach przewidzianych w §§ 5 i 12 nin. 
rozp. starosta wyznacza w tymsat1'lym tryhie ekwi
walenty pieniężne. 

§ 22. Odokonanyrn tymczasowym wymiarze 
w wysokości l/a daniny względnie na leżności przewi
dzianych w §§ 5 i 12 n in . rozp. starosb przesyła 
płatnikO'.vi do kOI1ca stycznia 1924 r. zawiad omienie 
z recepisem według załączonego wzoru 2. 

J ·;:.śli wyznaczona danina (§ 21 nin. rozp.) w ca
łości lub części owo ma być pobierąna 'VI naturze, 
starosta dołączy do zaw iadom ien:a wykaz o sób, któ
rym ma być wydane drewno na cele odbudowy 
(§ 9 nin. rozp.) względnie uzupełnienia wykazu tego 
będzie przesyłać platnikowi w terminach późniejszych. 

§ 23. Wpłaty daniny la~owej w gotówce oraz 
należności przewidzianych w §§ 5 i 12 nin. rozp; ' 
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przyjmują kasy skarbowe i zarachowują je na przy
chód budżetu Ministerstwa Robót Publicznych w od
rębnym dzienniku pomocniczym. 

Dzienniki pomocnicze przesyłają kasy skarbowe 
w miarę wpływów właściwym starostwom celem od
kontowania w księgach przychodu. 

O ile płatnik nie wpłaci w gotówce w terminach 
rozp. wyk. oznaczonych należności omawianych 
w §§ 5, 12, 15 nin. rozp. przewalutowuje się te na
leżności na franki złote wed,l ug stosunku franka do 
marki, obliczonego na podstawie średniego kursu 
z drugiej dekady miesiąca lutego 1924, 1925, 1926 r. 
i pobiera się od zaległości odsetki za zVjłokę w wy
sokości 10/0 za każdy miesiąc. Miesiąc zaczęty liczy 
się za cały. 

§ 24. Z zeznań przedłożonych przez płatników 
(§ 18 nin. razp.) oraz z tymczasowych wymiarów 
(§ 21 nin. rozp.) starosta sporządzi odpisy i prześle 
je w styczniu 1924 r. do urzędu wojewódzkiego i do 
izb skarbowych. 

Urząd wojewódzki sporządzi zestawienie z prze
słanych przez starostwo odpisów zeznań i tymczaso
wych wymiarów i prześle je w lutym 1924 r. Mini
sterstwu Robót Publicznych i Ministerstwu Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych. 

§ 25. Do 15 kwietnia 1924 o raz do 15 lutego 
1925 r. starosta zawiadomi urz('\d woje\Módzki o wpły
wach oddzielnie w naturze, oddzielnie w gotówce 
uskutecznionej daniny do 1 marca 1924 r. względnie 
do 1 stycznia 1925 r. 

Urząd zaś wojewódzki zawiadamia o wpływach 
oddzielnie w naturze, oddzielnie w gotówce uskutecz
nionej daniny z całego obszaru województwa do 1 mar
ca 1924 względnie 1 stycznia 1925 [vlinisterstwo Ro
bót Public~nych oraz odnośne okręgowe izby Kon· 
troli Państwa, a ponadto przesyła tym ostatnim spra
wozdania ustalone §§ 78, 79 przepi sów rachunl,owo 
k<,\sowych, w terminach do 1 maja 1924 i do 1 mar
ca 1925 roku. 

§ 26. W czasie od 1 stycznia do 1 grudnia 
1924 winien starosta określić ostatecznie ogólną wy
sokość daniny lasowej, przypadającej na każdego 
płatnika w metrach sześciennych, w trybie przepisa
nym w § 14 nin. rozp. na podstawie danych prze
widzianych w § 17 nin. rozp. 

Dane dotyczące ostatecznego wymiaru daniny 
wciąga się do księgi wymiaru ' według załączonego 
wzoru (Wzór 3). 

§ 27. Z ilości masy drewna użytkowego, usta
lonej w sposób przewidziany w poprzednim paragra
fie, starosta potrąca tymczasowo wyznaczom~ 1/3 da
niny (§ 21 nin. rozp.). 

Resztę daniny rozdziela się na dwie równe 
części. 

§ 28. Celem ściągnięcia pierwszej połowy osta
tecznie wymierzonej daniny względnie drugiej raty 
należności przewidzianych w §§ 5 i 12 nin. rozp. 
starosta wydaje do kOlka stycznia 1925 analogiczne 
zarządzenie jak w § 22 n in. rozp. z przesunięciem 
o rok w tym paragrafie wskazanego terminu a w ce
lu ściągnięcia drugiej polowy" daniny względnie trze 
ciej raty należności przewidzianych w §§ 5 i 12 nin. 

Ci:;' 

rozp. takie same zarządzenie do końca styczniłl1926 r. 
z przesunięciem terminu o dwa lata. 

Zawiadomienie płatnicze o ostatecznym wymia
rze daniny i o sposobie wpłaty ekwiwalentu gotów
kowego daniny względnie należności przewidzianych 
w §§ 5 i 12 sporządza się według wzorów N2N2 4 i 5. 

§ 29. Rnalogicznie winny być też stosowane 
§ 23 nin. rozp. przez kasy skarbowe co do sposobu 
pobierania daniny i §§ 24 i 25 nin. fOZp. przez sta
rostów względnie wojewodów co do księgi wymiaru 
daniny i zawiadomień o wpływach. 

§ 30. Niewniesienie przepisanych zeznań w ter
minie lub podanie dat niezgodnych z rzeczywistością 
pociąga za sobą karę przewidzianą wart. 13 usta
wy. Ponadto starosta może przystąpić do wymiaru 
daniny z urzędu w trybie przepisanym w § 14 nin. 
rozp. na podstawie danych, jakiemi rozporządza. 

§ 31. Prócz kar przewidzianych wart. 13 usta
wy starosta, na wypadek uchylenia się od wykona
nia daniny, może opornemu płatnikowi zakazać 
wszelkiego wywozu drewna i produktów leśnych z la
su, wprowadzić przymusowy zarząd lasu na koszt 
jego i z dochodów zarządu pokryvn.: ć zaległe nale
żności, może wreszcie pobrać drewno w naturze, lub 
sprzedać w drodze publicznej licy tacji taką ilość 
drewna, jaka będzie potrzebna na zupełne pokrycie 
niezapłaconej daniny, odsetek zwlo1<;i, nałożonych 
grzywien i Kosztów postępowania. , 

§ 32. Kary i środki przymusowe określone 
w §§ 30, 31 nin. rozp.będą stosowane zarówno ce
lem ściągnięcia d anin y już ostatecznie wymierzonej, 
jak i tymczasowo ożnaczonej s tosownie do postano
wienią § 21 n in. rozp. 

Sciągnięte grzywny wpływają na rzecz odbudo· 
wy kraju. 

§ 33. Na obszarze województw: poznańskiego, 
pomorskiego i śląskiego funkcje poruczone w usta
wie i w niniejszem ro zporządzeniu komisjom powo
łanym do życia rozp. z dnia 2 stycznia 1922 r. (Dz. 
U. R. P. N<:l10 poz. 83) spełniają komisje złożone z wo
jewody j1J.ko przewodniczącego i 4 członków powo
~nych przez wojewodę, a mianowicie: po jednym 
przedstawicielu l\1inisterstw Robót Publicznych, Rol
nictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu oraz jednego 
przedstawiciela właścicie li lasów lub przemysłowców 
drzewnych. 

Co do trybu postępowcmia tych komisji maje) 
analogiczne zastosowa nie postonowienia §§ 3i 4 
pO\vołanego wyżej rozp. z dn. 2 stycznia 1922 r. (Dz. 
lI. R. P. N2 10 poz. 83). 

§ 34. WSZelkie wydatki osobowe i rzeczowe, 
które wynikną z wymiaru i poboru daniny, obciążą 
budżet lV'linisteist'Jla Robót Pubiicznych, które na 
powyższy cel przekaże potrzebne sumy do dyspozy
cji wojewodów. 

Minister Robót Publicmych: J. Łopuszański 
f.~inister Spraw Wewnętrzllych: IGel'nik 

Minister Rolnictwa j Dóbr Pal1stwowych: J. Odcieki 
Minister Skarbu: W. Kucbarsl,,·j 
Minister Sprawi ~d!i\Vości: St. Nowodwol'.'iki 
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(Strona 1). Wzór 1 do § 18 rozp. 

Wojew6dztwo .... _ .. _ .... _____ . ___ . __ ._ .... _._ .. _ .. _ Min. Rob. Publ. z d. 25.1)(.23 r. 

Powiat. 
Gmina._ .. ____________ _ 

Majątek leśny._ ........ _ .... ___ ._ .. _ .. _ .... __ .... _ .... _ ..• 
Nazwa majątku ..... _ .. . 
lmi~ i nazwisko właściciela. _____ _ 

ZEZNf\NIE 

dla wymiaru daniny lasowej po myśli § 18 rozporządzenia wykonawczego 
z dnia 25 września 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 105, poz. 823). 

Imię i nazwisko 

składającego 

zeznanie 

('Strona 2). 

(Stl'Ona 3). 
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Dziennik Ustaw. Poz. 823. 1253 

(Strona 4) . 

OBJf\ŚNIENIR. 

W rubryce 1. Wpisuje się nazwiska właścicieli lasów lub właścicieli drzewostanów, lub właści-
~ cieli masy drzewn ej ściętej lub wyrobionej znajdującej się w lesie. 

'" . 

, 

Właściciele lasów wypełniają rubryki 1 do 12, włcściciele drzewostanów i masy drzewnej ści~tej 
lub wyrobionej rubryki 3 do 12. 

Do rubryki 2 i 5. Jeśli las jest częściowo serwitutowy, należy oddzielnie wszystkie rubryki 
wypełniać na las serwitutowy, a oddzielnie na las nieserwitutowy. Również należy oddzielnie wypełniać 
wszystkie rubryki, o ile drzewostany składają się z różnych gatunków drzew według czterech grup: 
I: dąb, jawor, klon, jesion, wiąz; II: sosna, osika; III: świerk, jodła; IV: wszystkie inne gatunki drzew. 

Do rubryki 11. Na dowód oddania kontyngentu budulca należy do zeznania dołączyć zrealizo
wane asygnacje dotychczas nieprzedłożone Urzędom Odbudowy względnie podać Urząd, kiedy i pod jaką 
liczbą te dowody zostały już przesiane. 

Do zeznania dołączy właściciel lasu wykaz tych osób, którym sprz~dał drzewostany w okresie 
1920/21 do 1932/33, które drzewostany, o ja kiej powierzchni i jakiej masy drzewnej w ogólności, a drewna 
użytkowego w szczególności, kiedy te sprzedane drzewostany były, względnie będą eksploatowane i czy 
masa drzewna jest już wywieziona z lasu? 

Wzor 2 do §§ 21, 22 rozp. 
Min. Rob. Pub!. z d. 25.lX.23 r. 

ST I1ROSTVJO ._ ........ _ .... __ ._._ ..... _ ... _._ ... _ .... _ .. ___ .. __ Dnia .................... _ ........... ............................ _ ... __ ....... _ 

Do Pana 
\ 

w .·· .. · ... · .... 

Na podstawie zeznania przedłożonego w dniu 

wymierzam Panu tymczasowo l/a daniny lasowej, a mianowicie 1): ... ___ _ --_ .. _ -_._._----
.......................... _ ............ _ ......................... __ ..... _-_ .. _ ........ _ ....... __ .... _ ..... _---_._._--- .............. __ ... __ .. _-_ .... _ ... _----_ .... 

Z tego ... ,ry8a Pan uprawnionym do poboru według przesyłanych wykazów ........ __ .... ___ ........ _ . ___ ml} 

budulca na pniu. 

Jako ekwiwalent w gotówce za t~ reszt~ należnej daniny względnie za nieoddany kontyngent, 

względnie zwrot należności za oddany kontyngent po 1 stycznia 1922 r., wniesie Pan do Kasy Skarbowej 
w ............................... _ .......................... _._ ................... ___ ._ .... __ ._ ... _ .. _ w lutym 1924 _ ... _ ... _ ... ___ .. __ .. _ .. _ ... _ ... _ .......... __ ......... _ .. _. ___ ._ .. ~ 

Mkp. słowami __ ................................. _ ......... _ .................................. _ ............ _ .......... _ .......................................... .. 

Od wymiaru wysokości daniny w masie drewna służy Panu prawo odwołania się do wojewody 

w ciągu dni 14 od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

1 załącznik. 
Sta rosta: 

l) Tu należy wyliczyć, z których drzewostanów, jalde drzewo, w jakiej ilości, po jaldch cenach i o jakiej łącznej 

wartości w markach polskich. 

R E C E P I S Z W R O T N Y. 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o wymiarze daniny lasowej. 

dnia ._ ............... _ .............. _ .............................. __ 192 ..... . 

Podpis: 
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~ 105. . Dziennik Usta'\v. Poz. 823. 1255 
'J" - $ 

Wzór 4 do §§ 21. 28 rozp. 
Mln. Rob. Publ. z d.25.IX.23 r. 

STF\ROSTVo/O ._ .. _ ....• _._._ ...... _. __ ........... _ .. ___ ... _ Dnia 

Do Pana 

w ...................................... _ ...................................... .... 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wykonawc:t!ego 2 dnia 25 wr2eśni,a 19-23 r. (Dz. U. 
R. P. N2 195 poz. 823) wymierzam Panu ogólną daninę ,w metrach sześcienFlye-h masy drewna 
uiytkl!l~ego, amianowide: dębu .. _ ... ___ m3• sQsny .................. m3• jodły, świerka .................... m3, innych gatunków 
Quew._ .............. m il. . 

. Wohec uiszczenia już przez Pana tymczasowo w.ymi erzonej l/a daniny pozostaje jes;!cze do wydania 
qębu_ .............. m3, sosny. __ ._ .. __ .m3• jodły, świerka ................. ma. innych gatunków drzewa ................... m3• 

Z ilości tej połowa w.inna być oddana w r. 1924/25. a to w następujący sposób: 
W naturze wyda Pan ................ mil budulca na pniu według przesyłanych wykazów uprawnionym 

do poboru. 
W ekwiwalencie gotówkowym od .................... m3 drewna użytkowego, t. j. *) .... _ ......... __ .. __ ......... _._. __ ... _ .. _ .. ___ _ 

względnie za nieoddany kontyngent. względnie zwrot należności za oddany kOfltyngel'lt pe 1 stye~nia 
1922 r. wpłaci P·an w markach palskich _ ................... .................................................. słowami ................................. ..................... ............ . 
__ .... _._ ....................................... _ .................................... w Kasie Skarbowej w .............................................. _ w styczniu i w lutym 19-25 r. 

Od wymiaru wysokości daniny w masie drewna służy Panu prawo odwołania się do woiewody 
w ciągu 14 dni od dnia doręezGl'l i a niniejszego zawiadomienia. 

1 załącznik. • Starosta: 

R E C E P l S Z W R O T N Y. 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia a w~miarze daniny las0wej. 
_ ................................................... , dn . . _ ..... _. _____ .... _._..". 192 .. __ . __ 1'. 

I?odpis: 

Wzór 5 do · §§ 21'. 28 rozp. 
j\\in. FlGb. Publ. z d. 25.lX.23 r. 

STf\RQSTWO. ---,--'--" '---'. __ . __ .'_.'._- Dnia ............................................... __ ......... _ ..... __ ......... . 

Do Pana 

w ................................ ................................................ _ 

Z wymierzonej Panu danif1Y lasoweJ rozporządzeniem z dnia ...... ............... __ -,._ ......................... N2 ... _ .... -__ 
pozostaje jeszcze do wydania: dąbu ... , .............. . m3• sosny ... .. .............. m3• jodły. św~erka .. ___ ._ ma, innych gatunków 
drzewa .................... m3• 

. Reszta ta winna być oddana w r. 1925/26. a to w następujący sposób: 
W naturze wyda Pan .. ... .............. ma . budulca na pniu, według przesyła nych wyhazów upFawnion~m 

do poboru. . 
W ekwiwalencie gotówkowy,m od ... .............. m3 dre \,v na uży.tkow€':g o. t. j. *) ............................................. ........... .......... . 

względnie za nieoddany lwntyngent. względnie zwrot ne l ei ności za oddany kontyngent po 1 stycznia 1922 r. 
wpłaci Pan w markach polskich ................... ........ .... . ................ ..... .................... słowami ............................................. .. ........................................ . 
................. ....................... ................. ...... ................. w Kasie Skarbowej _ ._ .... . _ .. ........ .... ____ . w styczniu i lutym 1926 r. 

Od wy, mi aru wysokości daniny w mas ie diewna służy Panu prawo odwołania się do wojewody 
w ciągu dni 14 od dnia doręczenia niniejszego zawiadomien:a. 

1 załącznik. Starosta: 

R E C E P I S Z 'VI R O T N Y. 

Po,twierdzam odbiór zawiądo.mienia o wymiarze daniny lasowej. 
_ ..................................................... dnia ...................................................... 192. .... __ .. _ r. 

Podpis: 

') ll~ należy wymienić z których arzew:.os.lcmów, w jakiej ilości, jokieg~ drzewa i po jakich cenach. 


