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681. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ostawa 
z dnia 15 lipca 1925 r. 

O zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. 

I. Postanowienia ogólne. 

Rrt. 1. Zakwaterowanie wojska obejmuje do
starczenie pomieszczeń, potrzebnych do rozmieszcze
nia i wyszkolenia sił zbrojnych Państwa. 

'. Rrt. 2. Zakwaterowanie jest: 
a) stałe-w siedzibie stałej garnizonu na pod

stawie stałej dyslokacji pokojowej; 
b) przejściowe-podczas zmian stałej dyslokacji, 

tworzenia nowych formacYl. koncentracyj, ćwi-

czeń, odkomenderowań, detaszowań, podróży 
i podobnych wypadków o charakterze służ
bowym, które, nie mając cech stałego zakwa
terowania, odbywają si~ podług uprzednio 
opracowanego planu; 

c) nagłe - w wypadkach mobilizacji, powołania 
rezerwistów pod broń w myśl art. 73 ustawy 
o powszechnym 9bowiązku służby wojskowej 
z dnia 23 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. N!! 61 ' 
poz. 609), we~wanie wojska dla asystencji 
władzom cywilnym i przy przemarszach wojska. 

I\rt. 3. Początek, czas trwania i koniec upraw- ' 
nienia do otrzymania kwatery stałej, przejściowej 
lub nagłej oraz szczegółowe postanowienia, dotyczące 
warunków powyższych uprawnień, określi rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wojskowych, wydane w po
rozumieniu z Ministrami: Skarbu i Spraw , We· 
wnętrznych. 
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l\rt. 4. Pośtanowienia niniejszej ustawy, do
tyqzące oficerów i szeregowych, mają zastosowanie 
do wszystkich innych osób. pracujących w wojsku 
na stanowisku eta tawern. 

Kwatery dla innych ospb, aniżeli dla oficerów 
i , szeregowych, mają odpowiadać temu stopniowi 
oficera lub szeregowego, do którego te osoby zo
stałyprzyrównape. 

II. Postanowienia, dotyczqce kwater stałych. 

l\rt. 5. Stałe zakwaterowanie wojska winno 
odbywać się w koszarach. 

l\rt. 6. Kwater stałych dostarcza Państwo 
w nieruchomościach własnych, względnie na ten cel 
przez siebie wynajętych. 

l\rt. 7. Oddziały kwateruje się przez dostar· 
czenie tymże pomieszczenia dla ludzi, zwierząt, ta' 
borów, kancelaryj, izb chorych, ubikacyj szkolnych, 
wartowniczych, inspekcyjnych, aresztów, sk!adó~, war
sztatów, kuchni i innych koniecznych u~lkacYJ oraz 
przez zaopatrzenie ich w niezbędne urządzenia. 

, , l\rt. 8. Pomieszczenie dla władz i dowództw 
wojskowych oraz składów wojskowych winny znaj
dować si~ VI , zabudowaniach, odpowiadających ich 
przeznaczeniu. 

l\rt. 9. Nieruchomości, lub ' kh' części, wznie
sione lub przerobione na potrzeby kwa.ter wojsk?: 
wych, niezależnie od tego, czy stanovJlCj własnosc 
Państwa, czy też związków samotządo~ych, ~ są 
użytkowane niezgodnie z' ich przezna~zemern, Winny 
być na żądanie Ministra Spraw WOjskowych zwol
nione w ciągu 12 miesie;:cy przekazane na zakwa
terowanie wojska. 

. Rrt. 10. Oficerowie ' j żonaci podoficerowie 
zawodowi winni zasadniczo otrzymywat kwatery 
w budynkach,' wymienionych wart. 5 i 6: 'f roz
miarze, który określi rozporządzenie Rady MI~lstrów. 

Za te kwatery ' ściąga Skarb Państwa z Id,! po· 
borów służbowych opłatę, której wysokość oznaczY 
rozporządzenie Rady Ministrów. 

Rrt. 11. Oficerowie i żonaci podoficerowie 
Zawodowi, którzy nie otrzymają kwater w sp.osób, 
przewidziany wart. 5, 6 lub ,lO; mogą sami pry
watnie wynająć dla siebie mieszkania. 

Rrt. 12. Jeśli osoby, wymienione wart. 11, 
w sposób przewidziany wart. 5, 6, 10i U, kwatęr 
otrzymać nie mogą, zobowiązane są zarządy gmin~ 
rie do dostarczenia im pomi~szczeń w nieruchomoś
ciach własnych, lub na ten ·cel przez siebie wynajtJ
tych. Do umów najmu, zawi~ranyc:~ przezzarzą~y 
gmin w powyższym. celu, . n~e ~aJ~ zastosowama 
przepisy ustawy z dOla 11 kVlIetma 192.4 r. o ochro
nie lokatorów (Dz. U. R. P. N!! 39 poz. 406) w przed
miocie ograniczeń co do wysokości komornego oraz 
w przedmiocie ograniczeń prawa wypowiadania i roz
wiązywania umów na.jmu. 

Jeżeli zarząd gminy obowiązkowi powyższemu 
zadość nie czyni, przeprowadzi władza ~dmjnistra
cyjna I instancji na wniosek władzy wojskowej w za-

stępstwie zarządu gminy i na rachunek gminy od .. \ 
nośne czynnoś,d. 

l\rt • . 13. Wynagrodzenie za kwatery, dostar
czone w nieruchomościach gminnych, lub przez gmi· 
ny wynajętych, wypłaca w terminach miesit;cznych 
zdolu gminom Sk:ub Państwa, dokonywając wzc)." 
mian potrąceń z poborów służbowych zakwatero-
wanych. . 

Wysokość wynagrodzenia określi rozporządzenie 
Rady Ministrów na podstawie przeci~tnego komor
nego, placonego ZCl pomieszczenia tego rodzaju 
w danej miejscowości. 

Różnice pomiędzy wyncgrodzeniem, opla<;anem 
gminie przez Skarb Państwa, CI płaconem przez gminy 
za wynajmowane przez nie pomieszczenia ponosi 
w l/S gmina, w 1/3 fundusz kwaterunkowy (art. 16), 
zaś w l/S Skarb Parlstwa. 

.firt. 14. Jeżeli dla stalej dyslokacji pokojowej 
w danej miejscowości niema dostatecznych pomie
szczeń na kwatery stałe dla oficerów i żonatych pod
oficerów zawodowych, wrząqzi Minister Spraw Woj
skowych w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wn~trznych i Ministrem Skarbu budow~ potrzel:>nych 
pomieszczeń w danej miejscowości. 

l\rt. 15. Nowowznoszone budowle na kwatery 
stałe dla oficerów i żonatych podoficerów zawodo" 
wych winny być zasadniczo budowane na gruntach 
państwowych. Jeżeli w danej miejscmlJości niema 
gruntów państwowych, nadających się pod budowę 
domów na kwatery stałe, a nabycie ich, czy to od 
związków s~morządowych, czy też od osób prywat
nych, nie może nastąpić, potrzebne grunty mogą 
być nabyte w trybie, przewidzianym w obowiązują
cych przepisach o wywłaszczeniu nieruchomości na 
potrzeby urxądzeń użyteczności publicznej, a w b. 
dzielnicy austrjackiej-z zastosowaniem ustawy z dn • 
18 lutego 1878 r. (austr. Dz. Pr. P. N!! 30). 

Art. 16. Celem pokrycia wydatków, związa
lanych z wznoszeniem, utrzymaniem i konserwacją 
budowli, wart. 14 wymienionych, oraz z dopłatami 
na rzecz gmin, przewid:tianemi V-/ art. 13, tworzy się 
przy ""nistersŁwie Spraw Wojskowych fundusz kwa-
terunku wojskowego. • 

fundusz ten jest osobą prawną, a dochody 
swoje czerpie: 

1) z podatku kwaterunkowego; 
2) "l opIat, ściąganych od wojskowych za kwa

tery w budynkach, wzniesionych z tego funduszu; 
3) z dochodów nadzwyq:ajnych, płynących z da-

rów, zapisów, dotacyj i t. d.; • 
4) z kar plenie;:żnyth za przekroczenia przepi

sów niniejszej ustawy; 
, 5) z ' wynagrodzeń ubezpieczeniowych. 

l\rt. 17. Od dnia 1 stycznia 1925r_ począwszy, 
prżez 7 lat, t. j. do dnia 31 grudnia 1931 r., pobie
rany bE;dzie podatek kwaterunkowy wyłącznie na cele, 
wskazane w l!!rt. 16. " 

, 'Podatkowi temu podlegają na obszasze gmin 
miejskich wsżelkiego rodzaju lokale, jako to: mie
szkania, zakłady przemysłowe I handlowe, lub inne 
pomieszczenia, bez względu na to, czy są wynajęte 
płatnie, czy oddanę osobom trzecim do bezpłatnego 
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użytku, czy też są zajęte przez właściciela budynku. 

Od podatku kwaterunkowego wolne są: lo
kale w budynkach, stanowiących własność Państwa 
i związków samorządowych, zajęte przez urzE;dy lub 
instytucje państwowe i samorządowe, oraz lokale, 
wymienione w ustępach , a), b) i d) art. 23 ustawy 
z dnia . 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 
.N'2 2 poz. 6) i w ustępie 3 art. 7 ustawy z dnia 
11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 94 poz. 747), 
tudzież wszystkie nowowzniesione budowle przez 
lat 10, licząc od dnia ukończenia budowy. 

Rrt. 18. Podstawę wymiaru podatku stanowi 
w każdym roku: 

a) dla lokali w nieruchomościach, względnie 
w ich częściach podlegaj~cych ustawie b ochro
nie lokatorów z dnia 11 kwietnia ' 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 39 poz. 406), ogólna kwota 
komornego, ustalona w myśl art. 3, względ
nie art. 5 i 6 powołanej ustawy, z wyłącze
niem opłat dodatkowych (art. 7 i 8 ustawy 
o ochronie lokatorów), względnie ustalona 
w taki sam sposób wartość czynszowa lokali, 
nie oddanych w najem lub odstąpionych 
do bezpłatnego użytku; 

b) dla lokali'w nieruchomościach, względnie 
w ich częściach, ' nie podlegających przepi
som ustawy . o ochronie lokatorów, pełne 
umowne komorne (czynsz), lub wartość czyn
szowa, o ile lokal nie jest oddany w naj~m 
lub odstąpiony do bezpłatnego użytku. 

Stopa podatku wynosi 4% podstawy wymiaru. 
Podatek kwaterunkowy - płatny jest w ciągu 

miesięcy: stycznia, kwietnia, lipca . i października 
każdego roku w ratach kwart'alnych zdołu. , 

Do zapłaty tego podatk\! obowiązane są osoby 
fizyczne i osoby. prawne, zajmujące lokal, podlega
j'łcy opodatkowaniu. 

Rrt. 19. Podatek kwaterunkowy wymierzają 
I ściągają organa związków samorządowych. 

. Związki. samorządowe obowiązane są w terminie 
najpóźniej do sześciu tygodni, po upływie każdego 
kwartału kalendarzowego, przekazać funduszowi kwa
terunku wojskowego uzyskane z tego podatku kwoty. 

W razie niedopełnienia przez związki samorzą
Qowe obowiązków, wynikających z ustawy niniejszej, 
a w szczególności niedotrzymania terminu sześcio- ' 
tygodniowego, przysługuje Ministrowi Skarbu -prawo, 
na wniosek zarządu funduszu kwaterunku V{ojsko
wego, wstrzymania wypłaty związkom samorządowym ' 
ich udziału w podatkach państwowych, oraz z wy· 
płaty pobranych przez kasy skarbowe dodatków sa
morządowych do wysokości kwot należnych. 

Rrt. 20. F\dmij,istracja funduszu. kwaterunku 
wojskowego należy ·do zarządu tego funduszu. 

W skład zarządu wchodzą: 
. 1) Minister Spraw Wojskowych, względnie jego 
zastępca, jako przewodniczący; , 
: 2) 2 delegatów Ministerstwa SpraVo( Wojskowych, 

wyznaczonych przez Ministra Spraw Wojskowych. 
3) 1 delegat Ministerstwa Skarbu, wyznaczony 

przez Ministra Skarbu; , . 
, 4} 1 delegat Ministerstwa Robót Publicznych, 

wyznaczony przez Ministra Robót Publicznych; 

5) 1 delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
wyznaczony przez Ministra SprawWewn~trznych; 

6) 1 c~łonek, wybrany przez Sejm z poza skła-
du Sejmu; , 

7) 1 członek, wybrany przez Senat z poza skła-
, . du Senatu; . 

. 8) l delegat samorządu, wybrany przez rad4; 
miasta, które jest siedzibą zarządu funduszu • 

Rrt. 21. Do zakresu działania zarządu nalefy: 
' 1) reprezentowanie funduszu kwaterunku woj

skowegQ; 
2) administrowanie wszelkiemi funduszami prze

znaczonemi na budowę domów; 
3) opinjowanie wniosków co do konieczności 

wzniesienia budowli, ich rozmiaru i sposobu wyko· 
nania; 

4) przyjmowanie planów i zatwierdzanie koszto
rysów budowy i przebudowy; 

5) wykonanie nadzoru I kontroli wprost lub 
przez upoważnionych' zastępców nad przedsiębior
stwami, którym powierzono budowę; 

6) wykonanie tych czynności, które zarządowi 
zleci Minister Spraw Wojskowych w zakresie niniej
szej ustawy. 

Akta, umowy, pełnomocnictwa i zobowiązania, 
wystawione w imieniu funduszu kwaterunku wojsko
wego, podpisują przewodniczący lub jego zastępca, 
oraz delegat Ministerstwa Skarbu. 

Działalność zarządu podlega, niezależnie od kon
troli Najwyższej Izby Kontroli,. również i kontroli kor-
pusu kontrolerów. ' 

Rrt. 22. Upoważnia się fundusz kwaterunku 
wojskowego do zaciągnięcia zewm:trznej lub . we
wnętrznej pożyczki do wysokości 140 miljonów zł. 
na cele, związane z wzniesieniem nowych budowli. 
Dla tej pożyczki wolno będzie udzielić zabezpieczenia 
hipotecznego na wszystkich nieruchomościach, wznie-

. sionych z tego funduszu. Spłata pożyczki nastąpi ze 
źródeł, określonych wart. 16 niniejszej ustawy, na 
warunkach, które usŁali Minister Skarbu. 

Upoważnia się Rząd do udzielenia poręki , (gwa' 
rancji) państwowej do sumy 140 miljon,ów zł. za zo
bowiązania funduszu kwaterunku wojskowego z ty
tułu zaciągniętej pożyczki. 

Rit. 23. Budowle, wznoszone z funduszu kwa
terunku wojskowego, stanowią własność tego. fun
duszu, a w razie rozwiązania go prze,hodzą na wła
sność Państwa. 

. Przydział kwater \V tych budowlach należy do . 
Ministra Spraw Wojskowych. 

. Rrt. 24. Bliższe postanowienia co do wymiaru, 
poboru i ściągania podatku na rzecz funduszu kwa
terunku wojskowego (art. 17) wyda w drodze rozpo
rządzenia Minister Skarbu. 
. Sposób urzędowania oraz bliźsze określenie za-
dań i' o'bowiążków zarządu funduszu kwaterunku woj
skowego (~Ht20), tudzież na jakich zasadach i' w ja
kim rozmiarze nastE;pować będzie przydział ' kwater 
w nówowznoszonych budynkach, oraz sposóbadmi
nistrowimia i konserwacji tych budowli, okreSlf roz
porządzenie Ministra Spraw Wojs.kowych, wydane 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 
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Att, 25. Postahbwienia; dotyttące rott"hiaru 
kwatl'!t stałych, Ith utządzeiiia, opalf:ll1ia, osWietlEll1i<'i 
oraź śplj§obu zakwate!toWatlia oddtiał6W, żakładów 
wojskowych i szeregowych, mieszczą si~ W źa-
łqtzt11kU t. . 

ItI. PÓSbłhoWiftia, dótyctące kwater prz;eJścio~ 
wyćh. 

Rti. 26, Przejściowe zakwaterąwanie wojska 
odbywa się przedewszystkiem w budynkach, ozna
czenyGh . V'! ątt .!~, 6, 9 i .14 ninięjszej ustawy. 

Jeżeli budynki te nie żeśpakajają potrzeb woj
ska, 8~o~owane będą ptżeplsy art. 12. 

Jeżeli i. Vi tej drodze kWater pi'żejśdowych uzy
ska c nie można, mają zarządy gminne prawo i obo
wiązek do żaj~eięt za wynagrodżeniem pomiestczeń 
prywatłiyth, niezbędnych mi ~otrzeby wojskaj El prze
dewszystkiem pomi,ęszcżeń nie zamieszkanych, .zaję
ty~h pr.tet przedsiębiorstwa, przeznacżohe do .zabawy 
lub gry oraż optóżl1l~)[iych . przez osoby, wydaione 
2: grnil,1y tozpbtżcjdzehiem władz rZę\do\Vych , 

. ,Jeżeli żtłtżąd gminy obqwlątkowi powyislemu 
zadość nie czyni, przeprowadzi wladza administra
cYJna.I in~tancJi W zastępstwie zarządu gminnego 
i iia~osżt gmihy odnqśne czyhhości. 

~ajriiowahie pomieszi:zen na kwatery przejścio
we dokonywarie będzie w trybie; określonym VI art. 27 
do 35. 

Art 21. NastępUjące bLiddwle, względnie częśti 
budowli, są wolne od zajęcia: 

a) prz,eżnacżone dla Prezydenta Rzeczypospolitej 
. . Polskiej; . . . 
b) żajmoWa.neprzez osoby i instytucje; mające 

'. ph!!wo eksterytorjaląo,~ci; . 
Ę) żajrilbwaHe przez władze; urzędy państwowe, 

titi3ź sarnottąddwe; , 
d) pomjesżcżehia urżęclowe; kolei; pocit, tele

grafów, l:el~fonow oraz żeglugi wodnej i mi-
.' powiet.rzrH~ 11 .' 

t) kośtlołYI śwlątyilte i lokale, przeznaczone wy· 
. łącżi1ie tia stałe domy modlitwy, należące do 
, uznanych w Państwie wyżnan religijrWch; 

f) szpitale i inne zakłady lec.znicze i pielęgno
wania chorych orąz zakłady dobroczynności 
publltżnej; 

g) pUbIltttH:! Oraz . prywatne korttesjdhowarte lub 
ptz~ż llisty,h.itJ.e społt!cżtid-oŚwicitowe Llhty~ 
mywane zakłady szkolne, naukowe i wyc.l1o" 
wi'twtź!!!i 

h) muzea, przybytki sttuki I nauki b tharak:t~~ 
rze publicznym oraz budynki lub .ich części, 
źaWierająte , . ibldry o rzeczywistej , Wartości 

. nalikoWej; al-tystycZriej lu'b zabytkowej; sfi.Vler
clżb ri ej prZez Właściwe organa; . 

ł)pomieszczenia, zajęte pttez źrżeszeriiiłi sto
Warżyszerlia zawddd+Ne, społdziekie ł kultu
r!ltio-ds\łliatóti'IE~; 

j) Hikliidy więzl~hrle; dothy karne i popTliWy 
, ~lI'az pfiky ł'hyltttis6Wej; , 
l) kl21~żtdryżenskie Bh1Z poitiiesZtzeHla; zajęte 

_ ~i'żez żHiskie z~torfiaoźehia religij H~ w ta~ 
łoś~i; żaś klasźtofy trlęskle fii tzęśdt!th; ohJę; 
ŁytH khluźUtą; 

... . .., _ .," _ •. - ' 0 . 

I) pottiiestc.tEltlla I plate; l'Iie~będne do prawA
dt~nie prt@d~łąbiClr§tWtł handlawegb lub prże
thysłowe!1b; 

111) ttęśtl . polttlli!sttzelt l'IiE!tbędtie dd wyk~ny
Wahia żaWodów Wtllnych I~b pfaty Mu'kbwej. 
Jak np. gabineŁYi bibljbteltl j .. potzekellflle, pta" 
coWhle otai: Idkale niezbędNIe! pbtrż~bft@ do 
pbfuieslcżehla posil:łdścila ft11esikełIilil; jega 
rodziny; nie wyłączając ctasówó t1i@(jb@ti'1y'~h 
Wskutek wyjEitdÓw fteI fNje; edpo€iynek; ku
racje; d~legatje §łuioowe I t p. ata l! jego 

. pracowhikÓw, ro\;>.otników, służby i lfiwentarzcs; 
nJ w hotelach - 15% pbkojow, ptteihactohych 

do wynajmowania. . 

lUt. 20. PbdsŁMWę ao 6ttźYhiartla kwatery 
p.tz~jsclowej . startowi ptźy zakw~,Łet(jWiHihj óddziału ' 
dbktliilE~Hł tiicttstbwy, przy żflkwaterówfitliU tlsób woj
s!l;bWy'th - ddi<Lihlt:!ht p'ddfozy. 

j:!~dcżas Litlbpow ~bkUttlent podrMy file upraw
tii2.1 os5b woJskbwych do (jhżymariia kw~t~ty przej-
śdbwej. . . 

f\ft. !!t Z żądaliteHi ddstardenici jhvt:it~t w myśl 
art. 26 władze v,:ojskO\'ve rli~ją się iwfdd!c do władz 
adlt1lriistracyjhyth, prżesyfaJf1c . fó\vHt1tteśfll@ . Odpis 
iądaHI~ żatźądd'Jłi żainteres8~a~ej gińifty. Władze 
wolskowe obbwlą2arie sąpbdać 1~ł{tH~jwciMhiej za
pbfiB~bc;wclhie kW~t~t riiiej~cbW~j władży administra
cYjlieJ; . któta , tJtiźieli.1 pohżebtiyćh tło źa\{W~t~rowania 
ąanych zarządom gmitinym co hi!jftlhiej (ił terminie 
7"tłiilbWym. pfżed prżybyderti oddżlt1łU .do ódtiOśnej 
gltiiny . . ' W hagłydi Wypatłkeith 1t1~ PrlY ifłał ch 
Wiftsptlttath, nie pfzendsźti~yth 20 ludtl, mole &Yc 
powyższe zapdhzebowaijie skll:!tC;Wciil~ fjl!!tptj~r~6Hł8 
do itllejstdw1th or!:t~nóW sathatiqtldwytH i Bet za
cfidWai1ł.21 ~tiwyżej p~dat1~go terttłlnu ' 1; dhitJW~!1ti: . . 

ZajęcIe następuje na zasadil~ ti2!ktlźU f~kWliy· 
cyjnegozarządu gminy,,,,względtlie władzy edfi1iHistra
q/jnej l ihstancji (art. 26) .• 

W nakazie. rekwlzycyjfiym haleiy' wymiepic 
imibha i nazwiska OSÓbi . które; według pttepi!6\tt 
wojskowych ł w wypadkach; VI tych pttepiśacH , pfz~ .. · 
witfzianych. mają prawo zamieszkiwae wspólrHe ~ :fa· 
kwaterowanym_ 

W raźie ithiar/y IN śldat:łile tych tJsóa WłHf15 
byt: wydaM e dtieczetile Uitipełtllające. 

Do\vódty oddilału łiH~ VłtJlH8 sHiwltit: !~dan ~8 
do zakwatefbw~tllii; prźetWitl8jącycłi gtaftl~~, ttltt~; 
ślbrif:\ doktitfH~tit~fft H1arszdWyffl. 

Ri't. 30. Prży 2:akw~~to\VtfnIU . \(r . mysI ~tt: M 
należy cięŹeir kwah~rUr1kU ti;źłbżYf:; Ó iI~ ttJt;ił1~~~,j 
rów,' nomiern,Je na p.owiaty, gminy oraz poszczegól· 
rtyth pdsiaćłacty f1orHiesiĆ!tett 

W tym t~iti wlaśtid~i~i ąorijfHlśttaf8Uy tłiem. 
ctlOlTlOści obowiązani , Są; Ha fątl,aHle wł~aty ali/mini
stHibYJfiĘ!l, sptiWddbwah€! wflioskl~tii wł~aiy Wffskq.
wej, zło~yć. do . zarzą~tI gthiHy Wyf{aty . ~8mi~i!li~f~A, 
zrtajalijątydislę Vi. i~h Hlefiidi6ihdstlśćH, ~ pbdf:iniem 

~;~Xj 1~Ti1!:::1l§~i~~b!~~~~r::;tr!~rtiA! ,~~T!j:~ 
żeznań po~yższych .'. ~estawić . ł d8śtardYl WUi8iy 
adriiłłtlsH~cyjnej i instctł1tji listy' pdffileticzeą'óktóre 
mog~ Być źtłlft:ltHNari~ na łtwatetuflE'R tłfż~J~cI6Wy. 
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o Wdctgnie:dll pOrt1ieśźćt~r1ia ' na list€: zatząd 
gftiifty z!1wia.da.mia posiadatza pbttiieSŻĆżehia. 

Rtt. 31. PraWd Wybbru pokojóW, ul~gaJątyth 
zej~till w ' denym Itlkalu, VI IIbśtl, ustałdfi~j przeż 
władzę, należy do posiadacza pomieszczenia . . · 

Posiadaczowi pbrh~sztzenla, źCijętego . M , kwa
t~ttlhek prżejŚcibv.IYi służy prawo zwolt1ieh),ri swego 
pomieszczenia od żajęcia. ptzez żaofiardw~hie inn~~b 
otlpowiedniegb połnieszcżenia w tej samej miejsco
wdśti, wynajętego na kosźt własny i \)v!ashetn stata
ni~t11. W tym jedliak wypadku hie żwctlrlia si~ za
stępcy włastiWegd posiadatza poti1ieszcieliia od Wfas
liegb bl::lowiqtku świadtzenia kwat~tuhkowegb. 

d tern, c,ży źastępcze pomleszcżetlie jest odpo
wiednie, decyduje włacłźa, która zajęda dokonała. 

. E\rt. 32. Za dostarczone w myśl art. 26 kwa
. t~ty ptzejścidi"ve, brat iCh Urządżenie; opalanie 
i dś\vietlimie otrżymuJe pdsiatlatź pdffileszczenia bd 
Skarbu PanstvJa należność na pddsti:lwie wyd~H:fch 
poświadczeń przez osoby lub oddziały, l~tóre , korzy
stały z k\'vateruhkli, lub na pocfsta;,vie zaświadczenia 
utiędów grrHnnych. . . . . . , 

Na!eżndsc tę b~teśla ropotządzenłe Rady Miiil
sttow ~d whiosek lIiinlstra Spraw WOjskdWyth, po-
wźięty vi potozlllnietilu ż Ministrem Sk~rbLi_ . 

Przyzaki.vaterowaniu szeregbwych i i i,vleWtŁ 
należność tę ustala . się od osoby,wżglęcliile zwIerzę
chi i tldby_ W. rażie db$~nrczenia przeź pOSiada
cza pO[i1iesźczehia śCiółki dla szere~owy-cH, względnie 
na pddśtiółREj dla zwierżąt, hajdy się posiadcltzowi 
p~tt1iesźtżeiila. ooc!atkOWt:l naleźiiośc, tv teh satt1 spo
sób ustalona (od bsoby, względnie żwierzęcla) 1:108y). 

Przy zaKwaterowaniU oficetów I wbgole poźa 
vJypadkartJl; bkreśldhenil vJ ust. ~ t§~d artyku(u, ha
leźilbSć ustale! się dd ubikacji l doby. 

Naieżndść za kWaterę pfżejśdbwą obejmuje 
rÓwnież naieźlibsc ża urżątlzeriie, opalanie I oś\~ i i:Hii!-
nie fei~e. . .. . . , .. . . . .. . 

Wysokośc należnośCi przystosowuje sIę od podźi2i- I 

lu miejscowości zakwaterowania na klasy, zale ż nie od 
ich rodzaju (gminy miejskie I wiejsJ<ie]ó wielkości 
i stosunków drożyżnianych. .. 

W tilżie iiied6starczenia przepisahegb dla kWa
ter przejściowych ogrzewania i bŚl:io/letIania, wy~okość 
należności Ulega odpowiedniemu zrtmiejszel1iu. 

flit. 33. Zajęcie pomiesztzerlia na kwrlterę hle 
moię hastąplc wcześn~ej; niź po upływie dwodi dni 
od dnia dotęcżehia tiak~zu rekwiżycyjhego. .. ' 

Pr?epis ten nie .. doty<;zy wypadkó'N riagłych 
i małych transportów (arĄ:. 29). 

Rrt. 34. Pomieszczenia pryi.vathe, ·· z.aj~~e na 
kwatery prżejsdowe, podiegają źwolriieriiu hajpóźniej 

r:n U:r7e~\~ż~ ~1~siJ~ ~dm1::r J~hjedJ~~aw ~~rp~W-
k:!icH żaJęda kwatery dla oddziałiJ nowdpriybyłego 
z pd\Vbaii żrillariy stalej dyslokacji, wyiJJołując~j po
wl.ększenieaarn.izt,n L! . w danej miejscdwdśd lub hNt>-
rż€fibf Hbwfth fOhii acyj. , 

Jednak iiasłęp~jąć:e pbmi.esźCźehia: . . a) cżąś~i 
rrJteśż~afi, p.w~ź ktoryth zajęcie uniemożliwia ślę 
prawidl6we kbtzYśhinie z tesżfyriiiesikcifila, . b) . miesz
kania, wybudowane przez instytucje dla poi:hiesźtże-

nici swych pratbwhikow, o iie są h.a cel ten niezbędnie 
potrzebne, t) pót11iesź~zehia, niezbędnE! do pracy 
słUżbówej lub żawodowej, oraz dJ pomiesżczenla w bu
dowlach, wzhiesionych p6 1919 r., te (jstatni~ do 
dhia 12 styczhia 1931 r. - podlegają, na żądanie 
posiadacza pomieszczenia, zwolnieniu po lIpływie · 
dIii 14 od dnia ich zajęcia. '. . . 

W stosunku do pdmiesżcień, wskl!izanyth pod 
d), żądaniu zwolnienia po u(9ływie dni 14 należy za
dbść Lic:zyhic; jeżeli ,wartlriki miejscowe urnożliwiają 
dostarczenie innej odpoWiedniej k\vatery. 

Na bkresy, wyźej przeWit:!żicme j hle będzie za- . 
liCźony czas, vi ciągu którego dane pbmiesżcżenie 
było zajęte przed wejściem w życie ustawy hihiej-

. · 1 

szej. , . . ... ' 
Porrlieszczenia j kt6re IN ciągu ro~u uległy kwa

teruhkowi przejściowemu przez czas 3 miesi~.cy; nie 
mogą być ponownie zajęte na kwatery przejśCiowe 
VI ciągu dziewięciu miesięcy od . d~ty zWdlnieHla_ 

Pdśiadtkze tych pOl11Ieszciet1; o ile :taIEtd~ UWale 
dłUżej niż jeden Hiiesiąc; t.,oll1l są i?tł 6pl~tclt1!a po
datku kwateruHktiwego w tiągu ttteteth kWtłthiłó"W 
od daty zajęcii!. . 

RH. 3~. Rożmiar . i rodtaj pottiiesztzeń wraz 
z urządzeniem dla żakwaterowania przejŚCiowego 
określa żałączhik 2. 

IV. Pestańbwieiiiti, ~otycząee kwaterunku 
I~'- nagłe~oó 

flłt. 36. W. Viypaclkadi ł<watettllikiJ Htigłe~o . 
(art. 2 lit . ej wbdtb woJskt?~ve ź\vra~i:!ją śię ż źąd~
niem dostarczenia kwater beżpbśredhi!j do żąrządi.i 
właś~Jwej gminy, w miarę możhdśtl; przynajmniej 
na 24 gdclżiny przed przybyciem dddźiałU. 

... Rth 31. W hlżl~ łiiedMh.lteZeHlel kWźitet prź!!!!! 
zarżąd gminy, 'Rlaaźe, Wojśkoi){e ź~jh1Ulą kwatety 
przy wsp6łudzlale władt adrtiltilsttatyjliyc·h i j Vi t~źle 
potrzeby, dbkbiiyWUją na teh cel zajęcia ptjliilesiciM 
pry\v2itriych. 

Rrt. 38. W miarę możności ciężar kwatettiiJki;J . 
nagłego należy rozłożyć równomiernie i uwzgięclnic 
pbtrżeby ri1lesżkatildwe, gMj)tidathe i ża~dt!owe 
posiadatży ptjltii~szt.tefi~ , 

flrt ,39. Zającie porhiesżczeillCl ,prywatnego nit ' 
kwaŁetunek na.gl,. hie .m,oże , trwać d(uźej od cżasiJ 
trwania asystencji, mobilizacji, . powołania rezerwi
st6W pIJcl bron ,,; dtotlż~ art 13 Ustawy b powszech
riej służbIe WtljsRdweJ, i tlti!a 23 itiaja: 1924 r- (Oi. 
U;R. P. ,M!! 61 t:'m. 609J; a ptży j:;rżeltit!!rsi~cli=hie 
dłUf~j titł dni siedftilU. 

.. Art. .. 49. ~aF!tie pbhiieS~tie~ hel kwat~~uriek 
nagły, · nie prżekracżają<;:e , dhi trź~cp; jest be?płCltrte. 
Za czas ż.ajętia ponad dni ftzYYłyplatahebędzle wy
nagrbdzenie pbdł~g ża~ad art. 32 ,ustawy , nihiejśzęj. 
- Przez czas trwahia ky.,ateruhku migłego zajęte 
pomieszczenia Wbllie są od podatku kwateruiikowe
go (art. 17); 

V. Środki r.;fiłWłie. 

Rft 41. Prżetlw '7,Hiądi~hiU " g rrll,h Y o",}vcl~~; 
niedu .mieszkania · na listę {art. 30), Jak rdwmez 
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. prledw z8rlądzeniu o zajęciu pomieszczenia (art: 29) 
osobom zainteresowanym przysługuje prawo Qdwo
łania się w ciągu siedmiu dni od zarządzeń gminy 
do właściwej władzy nadzorczej. zaś od zarządzeń 
władzy administracyjnej I instancji do władzy admi
nistracyjnej instancji II. 

Decyzj6 władzy nadzorczej. w pierwszym wy
pad ku. i ,władzy administracyjnej Ił instancji, w · dru-
gim. są ostateczne. . 

Odwołanie należy złożyć władzy. która zaskar
fone orzeczenie wydała. Odwołanie nie wstrzymuje 
wykonania zaskarżonego zarządzenia. powinno być 
natomiast rozstrzygnięte w ciągu sześciu tygodni od 
daty wniesienia. 

W razie nierozpoznania skargi w tym terminie. 
zaskarżone zarządzenie traci moc prawną i pomiesz
czenie ulega skreśleniu z listy. względnie zwolnieniu 
z zajęcia. 

Rrt. 42. Jeż.eli zakwaterowany lub osoby. z nim 
zamieszkałe. przez swe rażące przekroczenia obowią
zującego porządku domowego. albo przez swe nie
przyzwoite zachowanie się obrzy.dzają współmiesz
kańcom pobyt w domu lub porządek domowy po
ważnie zakłócają, może posiadacz pomieszczenia żą
dać usunięcia zakwaterowanego. 

Posiadaczowi pomieszczenia służy w tym .. wy
padkuprawo albo wystąpienia odrazu przeciw za
kwaterowanemu z powództwem sądowem o eksmisję. 
albo żądania uprzednio usunięcia zakwaterowanego 
przez jego władzę przełożoną. Jeżeli w tym ostatnim 
wypadku władza wojskowa nie usunie zakwaterowa
nego w ciągu dni siedmiu od daty wniesienia żąda
nh~, posiadacz pomieszczen'ia może również wystąpić 
na drogę ' sądową. 

Powództwa takie podlegają właściwości sądów 
pokoju. względnie sądów powiatowych. Przytem na 
obszarze. na którym obowiązuje ustawa postępowa-

. nia cywilnego rosyjska, wyrok powinien być zaopa
trzony przez sąd z urzędu rygorem natychmiastowej 
wykonalności, zaś na obszarze, na którym obowią~ 
zuje ustawa postępowania cywilnego austrjacka; 
stosowane będzie postępowanie dla spraw drobia
zgowych. 

1\rt. 43. Jeźeli zakwaterowany lub osoby, ż nim 
zamieszkałe, odmawiają zwolnienia zajętego pomiesz- . 
czenia po _ upływie terminów, wart. 34 przewidzia
dzianych, przełożona władza wojskowa obowiązana 
jest natychmiast usunąć opornych siłą. 

Rrt. 44. Za szkody, powstałe w budyn~a,SP, 
zajęty~h na kwatery wojskowe, z wyjątkiem szk6d 
z, udowodnionej winy posiadacza mieszkania i z WY.7 
jątkem szkód, wynikłych z wypadku, nie stoją~y~h 
w związku z zajmowaniem kwatery, odpowiada Skarb 
Państwa, , którerilU przysługuje prawo regresu do 
osób, które szkody wyrządziły. 

, . Postanowienia art. 49, odnoszące się do wyna
gr'odzenia szkód skutkiem użycia terenów, mająia
stosowanie także do szkód powyższych. 

VI. Postanowienia, dotyczące terenów • . 1 

1\rt. 45. Zakwaterowanie stałe i przejściowe 
obejmuje również zaopatrzenie wojska w tereny for
tyfikacyjne, place wyszkolenia, ćwiczeń, strzelnice, 

ujeżdżalnie, pola lotnicze, place gimnastyczne oraz 
wszelkie inne do celów wyszkolenia niezbędne tereny. 

. Na ten cel wskazanem jestprzedewszystkięm 
przeznaczyć, wzglę~nie wybierać, ., · nieużytki rolne 
oraz miejsca, poprzednio na podobne cele używane. 

I\rt.,ł6. Terenów, pot:r.zebnych stale na cele, 
wyszczególnione wart. 45, dostarcza Państwo zgo
dnie z postanowieniami art. 6. 

Jeśli uzyskanie niezbędnie potrzebnych w pe
wnej miejscowości ,terenów nie da się w powyższy 
sposób uskute<;znić, mogą one byc nabyte w trybie, 
przewidzianym w obowiązujących przepisach o wy- ' 
właszczeniu nieruchomości' ria ' potrzeby urządzeń 
użyteczności publicznej. a w b. dzielnicy austrjackiej' 
z .. zastosowaniem ustawy z dnia ' 18 lutego 1878 r. 
(austr. Dz. Pr. P. Ng 39). " . . 

. , . . 

Rrt. 47. Wybórpowierzchrii, wymienionych 
wart. 45. określa Minister Spraw Wojskowych W po
rozumieniu z z,ainteresowanymi ministrami. 

Rrt. 48. Dla ćwiczeń ' wojskowych, nie dają
cych się przeprowadzić na terenach. wart. 450 okre
ślonych, a zarządzanych przez dowódców jednostek 
wojskowych nie niższych, niż pułki. względnieod~ 
działy równorzędne, mogą być przejściowo używane 
konieczne do tego celu tereny państwowe, samo
rządowe lub prywatne. 

W tym wypadku należy jednak oszczędzać, 
o ile możności, tereny rolne, leśne i przemysłowe, 
oraz przemysłowo·handlowe, a ćwiczenia odnośne 

. odbywać się winhy tylko w okresach czasu, najmniej 
przynoszących szkody rolniCtwu i leśnictwu. 

O ile podczas ćwiczebnego strzelania w wyjąt
kowych . wypadkach konieczne jest objęcie strefą 
niebezpieczeństwa budynku zamieszkanego. może 
właściwa władza administracyjna zażądać od miesz
kańców budynku chwilowego opuszczenia go, wy- . 
zna czając· równocześnie inne miejsce pobytu. Wstęp ' 
na teren, objęty strefą niebezpieczeństwa, może być 
osobom postronnym wzbroniony. 

1\rt • . 49.Wydatki,związane z pokryciem wy
rządzonych szkód skutkiem używania terenów, okre
ślonych w artykule poprzednim, ponosi Skarb Państwa. , 

Wynagrodzenie to ' wypłacają organa wojskowe, 
o ile możności zaraz na miejscu, w drodze ugody 
z poszkodowanym. . . 

Jeśli wysokości tego wynagrodżenia nie usta
lono w sposób powyższy, ustanawia ją komisja mie
szana, składająca się z przedstawi<;iela wojskowości, 
miejs~owych wł:adz administracyjnych, skarbowych 
i miejscowego samorządu przy udziale poszkodo
wanych. 

. Komisja . ~ ;:" urzędując . pod . przewodnictwem 
przedstawiciela władz administracyjnych, powołuje do ' 
współpracy miejsćowych rzeczoznawców. , 

Komisja zbiera się bezpośrednio po ukończeniu 
ćwiczeń i urzęduje bez przerwy aż do załatwienia 
swych czynności. . 

. . Jeżeli. komisja wciągu miesiąca nie osiągnie , 
ugodowego załatwienia sprawy, wówczas przysługuje : 
p~szkodowaneIT!l,Iprawo w ciągu . dalszych sześciu 
miesięcy d~chódzenia szkody w . drodze zwyczajnego : 
poste:powanla sądowego. 
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,VII. Postanowienia na czas ćwiczeń. 

Rrt. ·50. Wojskowi rezerwy i pospolitego ru
szenia, powołani ' na ćwiczenia lub na żebrania kon
trolne, otrzymują: · '. 

a) oficerowie ' tylko kwaterę przejściową; 
b) szeregowi kwaterę narówni z szeregowymi, 

pełniącymi służbę wojskową w wojsku stałem. 

VI,II. Postanowienia karne. 

, Rrt. 51. Wszyscy właściciele nieruchomości. 
administratorzy, dozorcy, posiadacze pomiesżczeń 
oraz sublokatorzy, których pomieszczenia podlegają 
zajęciu ' w myśl art. 26 i 30, a którzy: 

1) nie zgłoszą domów lub pomieszczeń w ter
minie i w sposób przepisany; 

2) podejmą jakiekolwiek oSlukancze kroki, aże
by ominąć obowiązki, nałożone na nich postanowie
niami art. 26 i 30, albo 

3) swem postępo,waniem będą uniemożliwiali 
spokojne i prawidłowe zamieszkiwanie w wyznaczo
nych pomieszczeniach w z.amiarze zmuszenia upra-
wnionych do opuszczenia pomieszczenia . , 

-: ulegają, o ile dany czyn nie podpada pod 
przepisy surowsze, karze grzywny od 10 do 500 zł. 

Władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu, na 
wypadek niemożności . śCiągniE::cia grzywny, karę za
stępczego aresztu wedle słusznego uznania, jednak 
nie ponad jedęn miesiąc. , 

Właściwemi do orzekania są władze admi~i-
stracyjne I instancji. , 

Od orz~czenia karnego wladzyadministracyjnej 
I instancji można w ciągu siedmiu dni od dnia do
ręczenia orzeczenia \'{nieść do tej władzy żądanie 
przekazania sprawy właściwemu sądowi powiatowe
m.u (pokoju), który Iilostąpi tak, jąkby orzeczenia 
karnego , nie wydano, , _ .. 

, Na obszarze, na którym obowiązuje niemiecka 
.ustawa postępowania karnego z " 1877 r., stosują sfę 
przepisy o policyjnych rozporządzeniach karnych. 

Wojskowi, zakwaterowani w pomieszczeniach 
prywatnych, za zakłócenie spokoju . w tych pomiesz
czeniach (art. 42) oraz za niewykonanie rozkazu 
władzy przełożonej o zwolnienie lokalu (art. 43), 
podlegają odpowiedzialności podług ustaw i przepi-
sów wojskowych; , 

IX. Postanowienia przejściowe. 

Rrt. 52. Postanowienia niniejszej ustawy mają 
· również zastosowanie ' do urzędnikc?w wojskowych 
· i pod urzędników wojskowych orazdd chorążych do 
· .czasu zlikwidowania tych kategorYJ. 

X. Postanowienia kOI\~owe. 
, 

I\rt. 53. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolni
ctwa i Dóbr Państwowych, Robót Publicznych, Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Mini
strem Sprawiedliwości. 

. lirt. 54. Ustawa niniejsza ' \V~h'Odzi ' w życie 
w dni 14 po je(ogłoszeniu i ma ~~tosowanje tylko 

do wypadków, wymienionych wart. 2, jakie będą 
mi~ły . miejsce po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowskl 

Pre~es Rady Ministrów: 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 
Minister Spraw Wewnętrznych: W. Raczkiewic~ 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki. 

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych: Rybczyński 

Minister Wyznań Religijnych , 
i Oświecenia Publicznego: St. arabski 

Minister Sprawiedliwości: A. Życbliński 

Załącznik pierwszy (poz. 681). 

KWRTERY STf\ŁE. 
, i 

D~IJ\t J\. 

,Zakwater~wanie oddziałów. 

ROZDZIł\l I. , 

Kwatery dla szeregowych. 

a) Wymiar kwater i ich warunki higjeniczne. • 

.l. ,Szeregowi do szarży plutonowego ., włącznie 
otrzymują wspólne kwatery w większych ubikacja<;h 
i to w ten sposób, by na każdą osobę przypadało 
4,52 , m2 powierzchni podłogi i 15,75 ma przestrzeni 
powietrznej. Dla podoficerów, powyżej wymienio
nych, wspólnie zakwaterowanych z szeregowcal'lli. 
przypadać ma 6,10 m2 powierzchni podłogi. 

, O ile stosunki lokalne na to zezwalają, kwate
ruje .. się wspólnie kaprali i plutonowych w rńniej
szych ubikacjach eddzielnie od szeregowców. 
, ';c ,.' 2. Sierżantów i starszych sierżantów kwaterujE! 
się po dwóch w rthwnych szarżach w oddzielnych 
mniejszych pokojach, o ile w danej miejscowości 
znajduje się więcej podoficerów posiadających wyżej 
wym'ienione szarże. . . 

, , .... Jeśliby jednak w danej miejss;:owościznajdował 
się "tylko jeden sierżant i jeden sierżant starszy, na
leży ich wspólnie kwaterować w jednym mniejszym 
pokoju. 

, 3. Ubikacje, przeznaczone na wspólne zakwa
terowanie szeregowych, mają być widne, przewiewne; 
odpowiadające wymaganiom higjeny i zaopatrzone 
w należyte urządzenia do ogrzewania i oświetlenia. 

'. .. Ubikacje te winny być w przepisanym czasie 
osW,ietlane, a w oznaczonym okresie czasu ogrzewane. 

, ,4. Każdy budynek, wzgle;dnie zespół budyn
kQ~ • . przeznaczonych do zakwaterowania oddziałów 
wOjskowych, ma posiadać odpowiednie urządzenia 
kąpielowe i ubikacje, przeznaczone do mycia: ' 

W zabudowaniach winny się znajdować wodo, 
ciągi, względnie studnie, oraz potrzebna, zależnie ód 
ilości ludzi, liczba higjenicznych ustępów. W pobliżu 
tych ostatnich, względnie w odpowiednich miejscach 
podwórza winny znajdować się nal~życie urządzone 
śmietniki. 

b) Urządzenie kwater szeregowych. 

. ~':. ' ' Kwatery, przeznaczone dla szeregowych, męl~ 
pp~.~adać nast~pując;;e urządzenie: 
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l. dla wi~kszy<::h ubikacyj, w których kwat~n,lję 
stę wspólnie szeregowych: 

a) jedno łóżko kompletne, t. j. z 1 napełnionym 
, słomą siennikiem, jedną podu3zką,dwoma 
prześcieradłami, jednym koc€m I~tnirn , Lw , ~i
mie jednym kqcem ~imowym dla każdego 
człowieka; 

b) dla dwóch ludzi Jedno wieszadło wraz z je
<;lną półl<ą; 

, () ,na kążdą LJbikac;j~ odpowiednie ilości: stołów 
l ławek, lamp elektrycznych, gazO\lJych, względ
nie n~ftowych, spluwaczek, skrzynek na śmie
cie, przyborów do pieców. 

2. dla ubikacyj, przeznaczonych do zakwatero
wania dwóch . lub więcej podoficerów, przypada na 
każdego 1 łóżko kompletne Gak dla szeregowych), 
1 krzesło, 1 wieSzadło z półką, na dwóch - 1 stół. 
Dla ubikacyj, przeznaczonych do zakwaterowania 
1 podoficera: 1 łóżko kompletn!'} (jąk dla szerego
wych), 1 stół, 1 krzesło, 1 wieszadło z półką. 

POstanowienia o zakwaterowaniu sierżantów 
' i starszych sierżantów stosują się również do ognio
mistrzów, starszyc,h ogniomistrzów, wachmistrzów 
i starszych wachmistrzów. 

ROZDlll1Ł II. 
Zakwaterowanie :zwierxą t. 
a) 'Zakwaterowanie koni. 

1. Konie wierzchowe i poc;iągowe kwateruje 
si~ we wspólnych stajniach, przyczem stanowisko na 
jednego zdrowego konia ma wynosić 3 metry dłu
gości, 1,75 m. szerokości i 25 mB przestueni po
wletrznej łącznie z potrzebnemi korytarzami. 

2; W każdej stajni musi sią mieścić oddzielne 
, stanowisko dla lekko chorych koni. 

' 3. Dla ciężko chorych i oddzięlnie dla zakaź
nie 'podejrzamych winny znajdować się osobne staj
nie, przyczem stanowisko dla każdego z tych koni 
ma wynosić co najmniej 3 m. długości, 3 m. szero-
kQ~ci i 36 mB przestrzeni powietrznej. , 

4. Stajnie mają być widne, przewiewne, odpo
wiednio wysokie, w przepisanym czasie oświetlane 
i posiadać żłoby, przegródki, słupy, wiązadła oraz 
podłogi gliniane, należycie ubite o zabezpieczonych 
ściekach. 

, Przy s'tajniach winny znajdować się odpowied-
nie pomieszczeni", na uprząi, obrok; słom e: i siano, 
a w pobliżu studnie lub wodociągi, jako też izolowa· 
nE! gnoiniki. 

5. Każdą staini~ należy z~opatrzyć w odpo
wiednią ilość wiader, wideł, opałek, mioteł, łopat, 
lamp elektrycznych, względnie karbidowych lub ńa
ftowych, latarni ręcznych, jak i miar na obrok, kle
paków i noszy na gnój. 
, _ b) Zakwaterowanie innych zwierząt. 

, Na wypadek, gdyby zachodziła konieczność la
kwa~rowłlnia innych zwierząt, należy im wyznaczyć 
odpowiednie do Ich wielkości i gatunku pomieszczenia. 

ROZDZIRL lll. 
PomieszC:«Inla dla J<ancelaryj, izb szkolnych, chorych, war
towniczych, inspekcyjnych, aresztów, JokZlIi na kasy, alda

dów, wozowni, iju1;ogaraży, hangarów. 

1. Kancelarje i ubikacje szkolne mają być ob
szerne, widne, przewiewne, odpowiądające wymaga-

niom higjęny i aąopatrzone ,w nale~yte urządzenia 
do ogrzewania i oświetlania. 

? Wartownie mają się znajdować w widnych 
l\bikacjach przy głównem wejściu do budynku i po
siadać co najmniej 3 m2 powierzchni podłogi na je
dnego człowieka. 

Wartownie i pokoje inspekcyjne oficerskie mu
szą odpowiadać warunkom pokoju mieszkalnego, 
przyczem pokoj~ inspekcyjne oficerskie winny mieć 
bezpośrednią łączność z wartowniami, dla szerego
wych z wyjątkiem wypadku, gdy pokoje inspekcyjne 
oficersl~ie są przeznaczone do innego celu, nie ma
jącego nic wspólnego ze służbą wartowniczą. 

3. Izby chorych mają się znajdować w zasa
dzie w koszarach, \V ubikacjach odpowiednio obszer
nych, widnych, przewiewnych i zaopatrzonych w na
leżyte urządzenia do ogrzewania i oświetlenia. 

4. f\reszty. , ' 
W każdym garnizonie mają si~ znajdować wspól~ 

ne areszty dla szeregowców i wspólne dla podofi
cerów, a pozatem areszty celkowe. Ubikacje na 
areszty mają być odpowiednio obszerne, widne i po-

, siadać odpowiednie urządzenia do ogrzewania i oświe
tlenia. 

Okna tychże mają posiadać okratowanie i ta
kie umieszczenie, by zaglądanie do nich było unie
możliwione. 

5. Lokale na kasy. 
W miejscowościach, gdzie kasy wojskowe są 

ni~zbędne, , należy je u.mieszczać w odpowiednich do 
tego celu ubikacjach zasklepionych, o jednem wej-, 
ściu, zaopatrzonych w podwójne odrzwia, możliwie 
żel~zne od wewnątrz, a drewniane od zewnątrz, 
o stosownych zamkach. 

Ubikacje te winny posiadać żelazne okiennice, 
a okna tychże okratowania. Jeśli lokale na kasy 
służą równocześnie do celów' kancelaryjnych, winny 
ponadto odpowiadać warunkom punktu 1 tego roz" 
działu. 

6. Składy i magazyny należy umieszcząć w ubi
kacjach lub zabudowaniach, odpowiadających rodza. 
jowi i ilości zapasów, należycie zabezpieczonych 
przeciwko pożarowi, kradzieżom i włamaniom. 

7. Wozownie, autogaraże i hangary należ? 
umieszczać w odpowiednich zabudowaniach, należy
cie zabezpieczonych przeciwko pożarowi, kradzieżom 
i włamaniom. ' 

8. Warsztaty należy umieszczać w zabudowa
niach, wzgl<:ldnie ubikacjach, odpowiadających ich 
przeznaczeniu i potrzebom. . 

Szczegółowe przepisy, tyczące urządzeń, zaopa- ' 
trz~nla, oświetlania, opalania i zabezpieczenia zabu
dowań, względnie ubikacyj, opisanych w punktach ' 
od 1 - 8 niniejszego rozdziału, uregulują rozporzą~ 
dzenia Ministra Spraw Wojskowych. 

DZIf\Ł B. 

Zakwaterowanią władz, dowództw, zakładów 
wojskowy~h_ 

ROZDZll\L I. 

Władze i dowództwa wojskQwe. 

Władze i dowództwa wojskowe mają mieć od
, powiednie pomieszczenia wr'az z niezbędnem urz,,;. 
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dzeniem, . potrzebnem do ich sprawnego funkcjono
wania. Rozmiar pomieszc;l!enią. rodzaj i sposób urzą
dzenia; oświetlania i ogrzewania, stosoWnie do · za
kresu działania, oraz charakteru dotyczących insty
tucyj, normują szczegółowe rozporządzenia Ministra 
Spraw Wojskowych. . \ 

ROZDZlf\Ł II. 

Zakłady wojsł~owe. 

I. S k I a d y i w y t wór n i e. 

1. Postanowienia . działu F\ rozdziału 1Ił ustępu 6 
mają analogiczne zastosowanie do samodzielnych 
składów. .' 

2. Wytwórnie należy umieszczać w zabudo
waniach, edpowiadających ich przeznaczeniu i po
trzebom. 

Szczegółowe przepisy, dotyczące urządzenia, 
oświetlania i cgrzewania, zaopatrzenia i zabezpie
czenia zabudcwań przytoczonych w ustępach 1-2, 
ekreślają rozporządzenia Ministra Spraw Wojsko.wych. 

II. W I ę z i e n I a. 

Wi~zienia należy umieszczać w zabudcwaniach, 
odpowiadających przeznaczeni li. ' 

Typy więzień, ich urządzenie, oświethmie iogrze
wanie normują szczegółowe przepisy, dotyczące wię
'Ziennidwa wojskowego. 

III. S z P i t a I e I z a k I li d Y I e c z n I c z e. , 
1. Szpitale i zakłady lecznicze mają znajdewać 

si~ w budynkach, cdpowiadających w· zupełności 
wymaganiom sanitarnym, możliwie odosobnicnych 
i c łatwym dostępie. 

2. Budynki szpitali j zakładów leczniczych mają 
posiadać odpowiednią kanalizację, urządzenia wodo
ciągowe, względnie studnie, oraz podwórza, względnie 
ogrcdy, . przystcscwane do. potrzeb chorych i uzdro
wieńców. 
. 3. Każdy szpital i zakład leczniczy ma posia-
dać stosowną ilość pokojów de umieszczenia i le
czenia' chorych oraz ubikacyj dla administracji szpi

; talnej •. 
4. Pekcje i sale ~Ia' chcrych mają być odpc

wiednia cbszerne, suche, ' widne, przewiewne, łatwe 
' ;do odkażenia i zaopatrzone w odpcwiednie urzą
ązenia do cgrzewania i cświetlania, przyczem na 

. jedno. łóżko. przypadać ma co najmniej 8 012 prze
strzeni podłogi i 35 mB przestrzeni pewietrznej. 

5. Ubikacje, potrzebne dla administracji szpi
talnej, mają cdpowiadać swemu przeznaczeniu. 

6. Przepisy szczegółowe, dotyczące typów szpi
teJ! i zakładów leczniczych, położenie, wymagań sa
nitarnych, urządzenia, oświetlania i .' ogrtewania bu
dynków szpitalnych I zakładóW leczniczych, poszcze
gólnych ubikacyj, przeznaczonych do umieszczenia, 
leczenia chorych i dla administracji szpitalnej oraz 
określenia ileści i redzaju tychże ubikacyj' stcsownie 
do petrzeb - określą rozporządzenia Ministra Spraw 
Wojskowych. 

DZIAŁ. C. 

Zakwaterowanie oficerów i żonatych zawodo
wych podoficerów. 

1.' Rozmiar kwater, id), cgrzewanie i oświe
tlanie określa dla cfj~erów i żonatych zawodowych 

_, __ A_; · _~_ •. C . _ P ' . _ ~ •• __ e. S . . 

podofi<:erów Rada Ministrów W myśl art. lO tejże 
ustĘIwy'. 

2, Wszystkie do kwatery przynaleinę upikac;je 
mają znajdować się w bezp0$:rednie'j łącznQści,odp<>
wladać wymaganiom higIeny i być z~opatrzone 
w odpcwiednieurządzenia de ogrzew~nia. wodo
ciągi, względnie studnie, oraz ustępy, jako też w miarę 
możności łazienki i urządzenia do oświethmią. Kw~
tery nie mogą mieścić się w suterynach. Każdy po
kój winien posiadać przeciętnie 15 m2 powierzchni 
podłogi, a wysokość jego winna wynosić co najmniej 
dwa. i pół metra. . . . 

3. Kwatery stałe oficerów i żonatych podofice
rów ' zawcdowych winny się znajdować w l1'liar~ moi
ncści w bliskcści miejsca ich służbowego z2łj~cia. 

4. Na wypadek przejściowego. pełnieniat!łuiby 
przez oficerów i żonatych zawodcwych podoficerów 
poza miejscem ich stałego przydziału naleiy im się 
w miejscu przejściowego pełnienia służby kwatera 
pr2ejściowa, w wymiarach, ckreślonych w załączniku 2, 
zaś w miejscu stałego przydziału kwatera !tała. 

Załącznik drugi (poz. 681). 

KWRTERY PRZEJŚCIOWE. . 

DZIRt 1\. 

Zakwaterowanie oddziałów~ 
ROZDZłf\Ł I. 

Kwatery dla szeregowych. 

a) Wymiar kwater. 

1. Szeregowych i podoficerów do. plutonowego 
włącznie należy kwaterowesć wspó~ie, e ile mcżneści 
według norm, określonych w załączniku 1. 

'IN razie niemożności dostarczenia pokcjów, 
względnie izb oddzielnych, do zakwatercwesnia wspól
nego powyżej wymieniqnych szeregcwych w zebu
dawaniach wielcizbowych dopuszczCllne jest zakwate
rowanie szeregowych w budynkach jednoizbowych 
wspólnie z posiadaczem pomieszczenia w jedn~j 
izbie; względnie w miesiącach letnich . wspólne za
kwaterowanie szeregcwych w krytych zabudowaniach 
gospodarczych poza izbami mieszkalnemi, przyczem 
jednak kwaterunek nie może być przeszkodą do 
umieszczenia plonów w tych zabudowaniach. 

2. Sierżantów, starszych sierżantów, ogniomi
strzów, starszych cgniomistrzów, wachmistrzów i stor
szych wachmistrzów i zawodcwych pcdcficerów kwa
teruje sii:: w zasadzie po dwóch, nie więcej jednak 
niż c·zterech, o ile możności, w równych szarżach, 
w oddzielnych pokojach. 

- b) Urządzenie kwater dla szeregowych. 

1. Przy w!pc)lnem zakwaterowaniu szeregowych 
do plutonowego włącznie ma pcsiadacz pemieszcle
nia . dla kiilżdego szeregowego. doshlrczyć posłanie 
ze świeżej słomy w ilości 3 kilogramów, oraZ ko
nieczne sprzęty, umcżliwiające składanie, wzglt;dnie 
zawieszanie odzieży i rynsztunku. 

Vi razie broku słomy może posiadacz pomien
czenia dostarczyć odpowiednią ilość ściółki innego 
rcdzaju. 

Przy zakwi\Łercwaniu dluższem ściółka ma być 
zmieniona według wymagań higjeny. 

• 



.' , 
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2.' Podoficerom od sierżanta wzwyż oraz zawo
dowym podoficerom należy się przy zakwaterowaniu 
przejściowem kompletne łóżko jak dla szeregowych 
(załącznik 1) i jedno wieszadło. 

W razie niemożności dostarczenia lóżek · muszą 
zadoWolić si~ posłaniem, jak inni szeregowi. 'Ludności 
cywilnej należy pozostawić po jednem kompletne m 
łóżku -na osobę. 

, ROZDZIf\Ł II. 

Zakwaterowanie zwierząt. 

Zakwaterowanie przejściowe należy uskutecznić 
o ile możności w pomieszczeniach, zwyczajnie na ten 
cel używanych. 

Posiadacz pomieszczenia ma w tym wy'padku 
dostarczyć dla każdego zwierzęcia podściółki w odpo
wiedniej ilości i jakości do rodzaju i wielkości za
kwaterowanego zwierzę'cia. 

Dostarczona przez posiadacza pomieszczenia 
ściółka po jej zużyciu oraz nawóz pozostaje własnoś
dą posiadacza pomieszczenia. 

Postanowienia do rozdziałów I i II. 

W razie niemożności dostarczenia ściółki dla 
ludzi i podściółki dla zwierząt przez posiadacza po
mieszczenia obowiązek ten ciąży na władzach wojs
kowych. 

W tym wypadku nie otrzymuje posiadacz po
mieszczenia dodatkowego wynagrodzenia, przewidzia' 
nego w ustępie 3 art. 32 niniejszej ustawy. 

! ROZDZI'ł\Ł m. 
Zakwaterowanie kancelaryj, izb chorych, 'szkolnych, war
towniczych, inspekcyjnych, składów, warsztatów i innych 

niezbędnych pomieszczeń. 

Zakwaterowanie kancelaryj, izb chorych, szkol
nych, wartowniczych, inspekcyjnych, składów, war
sztatów i innych niezbędnych pomieszczeń uskutecznia 
się przedewszystkiem w zabudowaniach, na te cele 
zwyczajnię uzywanych. 

DZIRŁ B. 

Zakwaterowanie oficerów. 
ROZDZIIR I. 

Wymiar kwater. 

Marszałkowi przysługuje prawo do posiadania 
tytułem kwatery przejściowej co najmniej 2 pokojów. 

. Oficerowie innych stopni mają prawo do 1 po
kOJU. 

,W wyjątkowych wypadkach w razie stwierdzo
nej przez władze wojskowe niemożności dostarczenia 
przez zarządy gminne kwater w powyższym rozmiarze, 

'uprawhieni do otrzymania kwater muszą , zadowolić si~ 
pomieszczeniem mniejszem. W tym wypadku ' posia
dacz pomieszczenia lub zarząd gminy obowiązany 
jest w miar~ możności dostarczyć tyle łóżek z po
ścielą, ilu oficerów dany pokój faktycznie zajmuje. 
Posiada~z p~mieszczenia, względnie zarząd gminy, 
otrzymuJe wowczas wynagrodzenie za faktyczną ilość 
oddanych do zakwater0wania pokojów oraz · osobne 
wynagrodzenie za każde dodatkowo dostarczone 
łózko lub ściółkę. 

Ludności cywilnej należy zostawić po 1 komple
tnem Józku na csob~. 

ROZDZIl\Ł II. 

Urządzenie kwater oficerskich. 

Zarząd gminy, względnie na jego żądanie po
siadacz pomieszczenia, obowiązany jest dostarczać 
w miarę możnqści urządzenia według następujących 
norm: 

a) Sprzęty dla kwater jednopokojowych: 
1 łóżko z pościelą, 
1 umywalnia z miednicą dzba'nkiem na wo
dę oraz szklanką, 
1 SZafka, 
1 stół i 
2 krzesła lub sŁołki. 

b) Sprzęty dla kwater dwupokojowych (Rozdział 
l, ustęp 1). 

Poza . urządzeniem, wymienionem ad a), ma 
drugi pokój posiadać niezbędne urządzenie, zależnie 
od stanowiska służbowego i związanych z temże funk
cyj reprezentacyjnych. 

Postanowienie do działów f\ i B. 

. Pomieszczenia, dostarczone osobom wojskowym 
tytułem kwatery przejściowej, mają w miarę mo
żnosCl odpowiadać wymaganiom higjeny i być zao· 
P?trzone w . niezbędne oświetlenie i opał oraz prze
pisane sprzęty, ' a nadto posiadacz pomieszczenia 
nie _ może zakw~ter.owanemu przeszkadzać w korzy
stalllu z WOdOCIągOW, zleWów i ustępów ' orąz z ko
rytarzyi przedpokojów - dla przejścia. 

682. 
Na mocy art: 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 15 lipca 1925 r. 

., mierniczych przysięgłych. 

. I\rt. 1. Tyt~ł i. złączone z n.im prawo wykony
wan.la zawodu mIerniczego przyslęgłego może uzy
skac ten, kto odpowiada następ'ującym warunkom: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 
2) posiada odpowiednie studja, 

-. . 
3) odbył przepisaną praktykę, . 
4) zdał egzamin o charakterze praktycznym, 
5) nie jest pozbawiony praw wyborczych w myśl 

art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1922 f. (Dz. U. R. P. 
N2 66 poz. 590). 

Rrt. 2. Studja, wymagane w art. 1 p.2, udowa
dnia się bądź: 

a) dowodem uzyskania tytułu inżyniera mier
niczego w myśl postanowień ustawy w przed

t ' miocie tytułu inżyniera z dnia 21 września 
1.9~2 r. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 823) bądż: 

b) .swladectwem ukończenia jednej ze szkół kra
Jowych lub zagrąnicznych, uznanych przez 
Ministra Robót Publicznych w porozumieniu i 
z Mi~istrem Wyznań Religijnych i Oświecc- ' 
nia Publicznego za odpowiednie i jako takie' 
urzędowo ogłoszonych. " ' 

lirt. 3. Kandydaci; o których mowa 'Iw ' art. 2 
w ustępie pod a, winni odbyć 2-letnią praktyk~, inni 


