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512. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą na
stępującej treści: ' 

Ustawa 
z d,nia 22 czerwca 1925 r. 

o wyścigach konnych. 

f\rt. 1. Wyścigi konne są to publiczne próby 
koni, . które mogą być urządzane jedynie w celu 
ulepsżania rasy koni. 

Rrt. 2~ Urządzanie wyścigów konnych wymaga 
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

Zezwolenie na urządzanie wysclgow konnych 
może być udzielane jedynie towarzystwom wyścigów 
konnych, który<:h statuty uzyskały zatwierdzenie 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, i pod wa
runkiem, że , członkowie tych towarzystw .nie mogą 
z tytułu swego członkowstwa otrzymyw\ać z urządza~ 
nia wyścigów żadnych korzyści osobilstych lub do
chodów i że pod względem technicznym wyścigi 
będą się odbywały ze scislem przestrzeganiem pra· , 
wideł wyścigowych, uznanych przez Ministra Rol
nictwa i Dóbr Państwowych , 

. Zezwolenie może być wydane na określony 
termin lub bez terminu. 

Zezwolenie może być . cofniete przez Ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych w każdym czasie. 
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, Rrt. 3. Jako organ opinjodawczy Ministra Rol
niCtwa i Dóbr Państwowych w sprawach, dotyczą
cych wyścigów konnych, zostaje powołany "Komitet 
qo spraw wyścigów konnych". 

Przewodniczącego Komitetu wyznacza Minister 
Rolnictwa i Dóbr Państwcwych. 

, ~ ," Skład Komitetu stanowią: 3 przedstawiciele 
Mi,pistra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, 2 przedsta
wiciele Ministra Spraw Woj~lwwych, 1 przedstawi
ciel Ministra Skarbu, 1 przedstawiciel Ministra Spraw 
Wewnętrznych, prezes i dwóch delegatów stołecznego 
towarzystwa wyścigów konnych, prezes i jeden de· 
legat od każdego z pozostałych towarzystw wyści· 
gów konnych, oraz pięciu hodowców koni pełnej 
krwi angielskiej, mian,wanych przez Ministra Rol
nictwa i Dóbr Państwowych z 'pośród kandydatów, 
przedstawionych przez organizacje rolnicze, zawez
wane do tego przez Ministra Rolnictwa i Dób. 

. Państwowych. ' 
Do zakresu działania Komitetu należy składanie 

~inistrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych wniosków 
i . wydawanie opinji w sprawach, dotyczących pu
bliclnych prób koni, w szczególności VI sprawach 
koordynqwa,nią d4iał~lności poszczególnych towarzystw 
wyścigó"V konnych co do terminów sezonów wyści
gowych, warunków i wysokości przyznawanych na 
\'vyścigach nagród. 

Uchwały Komitetu zapadają większością gło
sów; w ra!ie równosd głosów przewa!a głos prze
wod,niczącego. 

" Prezesi i delegaci towarzystw wyścigów konnych 
oraz przedstawiciele hodowców pełnią swe czynności 
~ K9mitecie honorowo. 
, " Regula-mi~ czyimośd Koniih~tu' do spraw wyści

gów " konnych wyda Minister Rolnictwa i Dóbr . Pań
~twowych. 

Hrt. 4. Za wejście 'na wyścigi konne mogą 
być. pobierane opłaty na rzecz towarzystwa, urzą-
dzającego wyścigi. Wysokość tych opłat określa 
towarzystwo, urządzające wyścigi. Opłaty za bilety 
wejścia mogą być opodatkowane przez gminę, na 
której obszarze wyścigi się odbywąją, na jej rzecz 

- najwyżej do wysokości 300;0. , . 
Rrt 5. Wzajemne zakłady (totalizator) mogą 

być urządzane przez towarzystwo wyścigów konnych 
tylko na totach wyścigowych wyłącznie przy pró· 
bach koni galopem, w których o wyniku decyduje 
szybkość, i za specjalne m zezwoleniem f'IIinistra Rol
nictwa I Dóbr Pańsh-vowych. Wszelkie dochody 
t obrotów wzajemnych zakładów będą używane wy
łącznie na pokrycie kosztów, związanych z urządza
niem wzajemnych zakładów, I na wydatki o celach 
hodowlanych, fi. mianowicie na: a) nagrody wyści
gOwe, b) premje wyścigowe, c) nagrody i premje 
na wystawach, pokazach i konkursach koni, d) kupno 
ogierów i klaczy pełnej krwi angielskiej, e) sub
wencje dla innych towarzystw wyścigowych, organi
zacyj lub instytucyj, mających na celu hodowlę koni, 
f) urządzanie i utrzymywanie torów wyścigowyć:h 
i punktów kopulacyjnych dla koni pełnej krwi. 

fl.tt. 6. Warunki funkcjonowania oraz organi
zą(;ji wzajemnych zaldedów (totalizatora), jak również 

sposób prowadzenia rachunkowości określi rozpo~ 
rządzenie ' Ministra Roln~dwa i Dóbr Państwowych. 

Zezwo'lenie, wydane na , ~;~~,azenie wzajemnych 
zakładów, może Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych cofnąć w każdym czasie. 

Art. 7. Od sŁawek we wzajemnych zakładach 
odliczane będą: 

a) g% na cele, wskazane wart. 5; 
b) 2% na cele hodowli koni czystych ras, sto~ 

sowniedo uznania Ministra Rolnictwa i Dóbr Pań
stwowych; 

c) 1% na cele, wskazane wart. 5 punkty c) 
e), stosownie do uznania Ministra Rolnictwa 

Dóbr Państwowych. 
Prócz tego pnez gminą, na której obszarze od

bywają się wyścigi, może , być pobierany od stawek 
we wzajemnych zakładach, względnie od wygranych 
we wzajemnych zakładach, podatek w wysokości, 
nie przekraczającej łącznie 1%. 

Żadne inne podatki lub odliczania ani od sta
wek, ani od wygranych. ani tez od osób, uczestni
czących we wzajemnych zakładach, nie b~dą po
bierane. 

Rrt. 8. Budżet 
urządzających wyścigi 
zakładów podlegają 
i Dóbr Państwowych. 

i rachunkowość towarzystw, 
k()nne, a także i wzajemnych 
kontroli Ministra Roi n h;::twa 

f\rt. 9. Prawo wydawania i ogłaszania pro
gramów wyścigowych należy wyłącznie do towa
rzystwa, urządzającego wyścigi. 

R!'t. 10. Towarzystwa wyścigów konnych, jako · 
instytucje, mające na celu ulepszanie rasy koni i nie 
przysparzające swym członkom żadnych korzyści 
osobistych o,'az dochodów, wolne są od podatku 
przemysłowego i dochodowego. 

Rrt. 11. Winny urządzenia wyścig6w konnych 
z wejściem platnem lub wZ<ljemnemi zakładami, bez 
właściwego zezwolenia (att. 2), ulegnie karze aresztu 
do 6 t)'godni lub grzywny do 2.000 złotych. 

firt. 12. " Winny w celach zysku zaofiarowania 
zakładu lub pośredniczeTlia przy zakładach, pozosta-, 
jącyth iN związku ż wyścigami kbnnemi, "pbdlega 
karze aresztu do 4 tygodni oraz grzywnie do 
2.000 złotych. Stawki ?ostają skonfiskowane. 

Jeżeli winny został uznany za trudniącego się 
przestępstwem, przewidzianem w ' ustępie 1 niniej
szego artykułu, VI charakterze prOcederu, ulegnię 
karze aresztu do 6 tygodni oraz grzywny do 
4.000 złotych. ' 

Rrt. 13. Winny wydania lub ogłoszenia pro
gramu wyścigów bez zezwolenia towarzystwa, urzą
dzającego wyścigi, ulegnie karze grzywny do 
1.000 złotych. 

Hrt. 14. Władza orzekająca oznaczy worze
czeniu na wypadek niemożności śdągnięcia grzywny 
kar~ zZlstępczego aresztu według słusznego uznania, 
jednak nie ponad 2 tygodnie, 
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Art. 15. Do orzekanIa o czynach karalnych, 
prteJWidzlan}'ch w ńiniejszej ustawie, powołane są 
władze administracyjne l instancjL 

Przeciwko orzeczenioni władz administracyj
nych I instancji mOżna w ciągu dni 7 od dnia do
rE::czenia orzeczenia wnieść na rące tej władzy żąda
l1ie przekazania sprawy właściwemu sądowi po
WI!towemu (pokoju), który postąpi wedle przepisów 
postępowania, obOWiązujących VI I instar'lcjisądowe j. 

Naobszane mocy obowiązujEjcej ni emieckiej 
ust. post. kar. z t. 1877 stosuje się przepisy o po· 
licyjnych rozporządzeniach karnych. 

Rrt. 16. Istniejące w eliwiH wejśda w życie 
ustawy niniejSzej towarzystwa wyścigów konnych 
winny uzyskać Zatwierdzenie swych ~;tatut6w przez 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych (art. 2) 
oraz zezwolenie na urządzenie totalizatora (art. 5) 
w ciągu 3 miesięcy od dnia wejśCia w życie ustawy 
niniejszej. 

flrt. 17. Wykonanie ustawy niniejszej powie· 
rza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych, 
Ministrowi Sprawiedliwości i Min istrowi Spraw We
wm:trznych, każdemu w jego zakresie działa nia. 

flrt. 18. Ustawa niniejsza zyskuje moc obo
wiązującą na całym obs2: tlrze Rzeczypospolitej Pol
skiej z dniem ogłoszenia. 

RÓwnocześnie tracą moc dotychczas obowiązu· 
jące postanowienia ustaw i rozporządzeń w' przed
miotach, unormowanych tą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojdecbowski 

Preżes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister RolniCtwa i Dóbr Panstwb wych: Jańtcki 

Minister SprawiedliwośCi: A. Życbliński 

Minister Spraw Wewnt:trztlych: W. Raczkiewicz 

513. 1 

Na mocy att. 44 Konstytucji ó~ł(]sżam u!; tawf; na
. st~puj,cei treści : 

Ustawa 

z dnia 23 czerwca 1925 r. 

O budowie kolei Bydgoszcz-Gdynia. 

Art. 1. Upoważnia się Rząd do budowy pierw
sżórzędnej normalnotorowej kólei użytku publitt tlegó 
od stacji kolejowej Bydgoszcz do Gdyni, o~ó!nej dłu
gości 190 klm. 

I\rt. 2, Termin rozpoczęcia r~bÓt ustali Mirti· 
ster Kolei w porozumieniu z Ministrem S\{arbll. 

Art. 3. KosiŁy tej budowy będą pokryte w Clęśti 
z funduszu, przeZnaczonego na budOwę kolei ustawą 
Z dnia .3 matca 1925 r. o Wypu:szctehiu p03y~zki za

. granicznej w dolarach Stanów Zjednoczonych f\m.· 

ryki (Dz. U. R. P. NQ 22 poz. 154), w części drogą 
innych operacyj kredytowych, opartych na specjal
nych tytułach ' ustl:lwowych, względnie z czystej nad
wyżki doc:hod6w przedsiębiorstwa kolei państwowych, 
osiągniętej P9nad sumy, prelimli1(;)wane w budżecie •. 

I1tt. 4. Wykonanie ustawy niniejszej PQtL,l~:ta 
się Ministrowi Kolei w porozumieniu ;I; Ministrem 
Skarbu. 

flrt. 5. Ustawa ńiniejsza w~hodtl wiy<;le 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojclacfJówaki 

Prezes Rady ~"inistrów 
i .MInister Skarbu: W. arabski 

Minister Kolei: Tyszl<a 

----... 

514. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam uiotawę na
!itqpują<:e; treści: 

Ustawa 

z dnia 23 czerwca 1925 r. 

o budowie kolei Kalety~Herby-Wieluń-Pod· 
zatncze. 

l\rt. 1. Upoważnia się Rząd do budowy pierw· 
szorzędnej normalnotorowej kolei, użytku p'ublicz
nego, od stacji . kolejowej Kalety - przez Herby '-'
Wieluń do stacji kolejowej Podzamcze, ogólnejdłu
gości około 122 klm. 

Art. 2. Tel'rniri rózptJc2:~c:ia robót ustali Mini
ster Kolei w porozumieniu z Ministrem Skarbu; 

Rrt. 3. Koszty tej budowy będą pokryte 1. fun
duszu, przeznaczonego na budów~ kólei ustawą 
z dł1ia 3 marca 1925 t. o wypuszczeniu połyczki 
zagrClhicznej w dolarach StaMw ZjednOczonych Ame
ryki (Dz. U. R. ' P. N!:! 22 póz: 154) . 

flrt. 4 . . Wykot1ahie ustawy nlhiejst~j porucza 
się Ministrowi Kolei wporozumiehiu z Mil1isŁterń 
SI~ aI'bll. ' . 

nrt. S. Ustawa niniejsza wchodzi w życi~ 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rźeclyp~spblitej ! s. WójeI'ecbc:'/shi " 

Preżes Rady Ministrów . . ~ 

i Minister Skarbu: W. Gl'Cibski 

Minister l'\oiei: Tysika 


