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Zaznajomiwszy siE: z powyższą 
konwencją, uznaliśmy ją i u":naje
my w imieniu Rzeczypospolitej Pol
skiej o raz Wo lnego Mi~sta Gdań
ska za słuszną zarówno w całości 
jak i każde z zawartych w niej po
stanowień , oświadczamy, że jest 
przyj ęta, ratyfikowana i zatwierdzo
na i przyrzekamy, że będzi e nie
zmiennie zachowywa na. 

Na dowód czego wydaliśmy 
f\kt niniejszy, opatrzony piec zęcią 
Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dn. 10 czerwca 1927 r. 

(-) . l. , Mościcki 

Przez Prezyde nta 

8 
Rzeczypospolitej 

Prezes Rady 

L ~ Ministrów: · 
. . o. (- ) J. Pilsudski 

Minister S praw 
Zagranicznych: 

(-) August Zalesk; 

Dziennik Ustaw. Poz. 920, 921 i 922. 1547 

f\pres avoir vu e t examine ladiŁe Convention, Ńous I'avons 
approuvee et approuvons au nom de la Rep ubliqu e de Pologneet 
pour le. Ville Libre de Dantzig en toutes et chClcu ne des dispositions 
qui y sont. contenues; declarons qu'elle est acceptee, ratIfiee et con
firm ee, e t promettons qu'ell e sera in vio labl ement observee. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les Presen tes, revetues du · 
Sceau de la Republique. 

R Varsovie, Je 10 juin 1927. 

( -) l. Mościcki 

PZlrle, President de la Republique 

Le President du Conseil des Ministres 
(-) J. Pilsudski 

Le Ministre des Rffaires Etrangeres 
(-) August Zaleski 

921. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 28 września 1927 roku 

W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, 
podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 34 miE:dzynarodowej konwen cji 
dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dn ia .19 lutego 1925 roku , dokument ratyfikacyjny powyższej 
konwencji złożony został w imieniu Polski i W. M. Gdańska dnia 16 czerwca 1927 r. w Sekretarjacie 
Generalnym Ligi Narodów. 

Minister Spraw Zagrani,cznych: August Zaleski 

922. 

Rozporządzenie 
Prezydenta · Rzeczypospolitej 

z dnia 19 listopada 1927 r. 

O zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu 
chwastów i szkodników roślin. 

Na podstawie art. 44 " ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 "t. o upoważnieniu Prezy-

denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządz~ń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz . 443) po· 
stanawiam co następuje: 

Postanowienia ogólne. 

f\rt. 1. W rozumieniu niniejszego roz p orządze-
nia wyrażenie: . 

1) "z\'valćzanie chorób roślin" oznacza zaró wncr 
zapobieganie chorobom roślin, jak ich tłumienie; 

2) "tę pie nie chwastów i szko dni kó w roślin ~ 
oznacza zarówno zapobieganie szerzeniu się chwastów 
i szkodników roślin, ,iak ich niszczenie; 
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3) "rośliny" oznacza rośliny w stanie świeżym, 
ich części i nasiona; 

4) "rośliny ~odejrzane" oznacza zarówno rośliny 
podejrzane o chorobę lub o opanowanie przez szkod
nika, jak rośliny, co do których istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że stać się mogą rozsadnikami cho
roby lub szkodnika; 

5) "grunt zarażony" oznacza grun:t, na którym 
rośliny dotknięte zostały chorobą lub opanowane 
przez szkodnika; 

6) "grunt zagrożony" oznacza grunt, przylega
jący do gruntu zarażonego, a także grunt, co do któ
rego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jest 
zarażony. 

flrt. 2. Stosownie do . przepisów nIniejszego 
rozporządzenia będą zwa lczane lub tępione choroby 
roślin, chwasty i szkodniki rośliri, wskazane w roz
porządzeniach Ministra Rol nictwa. 

f\rt. 3. W celu zwalczania chorób roślin oraz 
tępienia chwastów i szkodników roślin mogą być 
stosowa ne następujące środki: 

]) zakaz przywożenia z zagranicy, wywożenia 
zagranicę i przewoże nia przez obszar Państwa roślin 
chorych, opan owanych przez szkodnika i podejrza
nyctl. szkodników roślin, a także wszelkich przed
miotów, które mogą być rozsadnikami chorób i sZKod
ników roślin; 

2) ustalanie warunków, którym winny odpowia
dać zarówno rośliny przyv/ożone z zagranicy, wywo
żone za granicę i przewożone przez obszar Państwa, 
jak ich opakowanie i sposób transportu; 

3) ustalanie stacyj graniczny~h, prlez; które ' 
może odbywać się przewóz rośl in; 

. 4) wprowadzanie obowiązku niszczenia roślin 
chorych , opanowanych przez szkod nika i podejrzanych 
roślin nieuprawnych, a także obowiązku niszczenia 
chwa stów i szkodników roślin na określonym przez 
wład zę obszarze; 

5) wprowadzanie opowiązku wykonywania w ołue
ślonym przez włi3 d 7 e terminie czynności, zapobi ega
jących pojawieniu się i szerzeniu się chorób i szkod
ników ro ślin, w szczególności zaś obowiązku oczy_ · 
szczania i odkażania gruntów zarażonych i zagrożo
nych, wszel kich pomieszczeń i urządzeń, w których 
znajdowały si ę rośliny chore, opanowane przez szkod
nika lub podejrzane, oraz wszelkich prze'dmiotów, 
króre mogą być rozsadnikami chorób i szkodników 
roślin; 

6) ograniczanie sposobu zużytkowania roślin 
chorych, opanowanych przez szkodnika i podęjrza
nych; 

7) wzbronienie niektórych sposobów oczysz
czania i przerobu roślin chorych, opanowanych przez 
szkodnika i podejrzanych; 

8) zakaz przewożenia i pr;zenoszenia roślin z miej
sca, w którem na roślinach tych zostały dostrzeżone 
oznaki choroby lub szkodnika, bądź objawy, wzbu
dzające podej rzenie pojawienia się choroby lub 
szkodnika, a także uzależnienie możności przewoże
nia j przenoszenia takich roślin od dopelnienia 
określonych przez władze warunków; 

9) wprowadzanie obowiązku zaopatrywania ro
ślin, znajdujących się u osób handlujących niemi, 
w świadectwa zdrowotności lub świadectwa miejsca 
pochodzenia; , ' , 

10) ograniczanie na ·określonym przez władze . 
obszarze obrotu roślinami i wszelkiemi przedmiotami, 
które mogą być rozsadnikami choroby lub szkodnika; . 

11) zakaz uprawiania poszczególnych roślin na' 
gruntach zarażonych i zagrożonych; 

12) zakaz uprawiania roślin, które mogą być 
rozsad nikami chorób i szkodników roślin, a także 
uzależnienie moż ności upra wiania takich roślin od 
dopełnienia określonych przez władze warunków; 

13) wprowadzanie obowiązku powiadamiania 
władzy w określonym przez nią terminie o każdym 
wypadl~u wystąpienia objawów, wzbudzających po~ 
dejrzenie pojawienia się chorób i szkodników roślin. 

Sposób zwalczania poszczególnych chorób roślin 
oraz tępienia poszczególnych chwastów i szkoclnikóVi 
roślin wskazanemi wyżej środkami określą-z uwzględ-, 
nieniem postanowień zawartych w niniejszem roz-,' 
porządzeniu-rozporządzenia Ministra Rolnictwa. ' 

f\rt. 4. Minister Rolnictwa może: 

1) zezwalać zakładom, instytucj om i osobom; 
prowadzącym badania naukowe, na postępowanie 
od mienne od przewidzianego w rozporządzeniach wy
danych w wykonaniu aft 3 w zakresie niezbędnym 
dla prowadzenia tych badań; 

2) normować w sposób specjalny postępowanie 
przy zwa lczaniu chorób roślin oraz tępieniu chwa
stów i szkodników roś lin na gruntach, stanowiąCYCA 
w łasnpść Państwa , a ta kże na gruntach, użytkowanych.' 
przez państwowe zakłady naukowe. 

f\rt. 5. W wypadkach niewykonania przez osd~ . 
by do tego obowiązane zarządze rl, wyda nych z mocy 
niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń na niem 
opartych , właściwa władza może przeprowadzić wy
konanie wspomnianych zarządzeń na koszt tych OsÓP. 

flrt. 6. Państwo ponosi koszty czynności władz, 
powołanych w myśl niniejszego rozporządzenia i roz
porządzeń na jego podstawie wydanych do zwalcza
nia chorób roślin oraz tępienia chwastów i szkodni
ków roślin. 

I .. ~' 

Minister Rolnictwa w porozumieni u z Ministrem ' 
Spraw Wewnętrznych władny jest powolać właściwe . 
związki samorządowe do współudziału w pokrywaniu 
kosztów czynności władz, związanych ze zwalczaniem 
lub tępieniem na obszarze ich działania chorób 
roślin, chwastów oraz szkodników roślin. 

flrt. 7. Właścicielom roślin i właścicielom gnm
tów lub ich faktycznym posiadaczom, którzy ścisłem 
stosowaniem się do przepisów niniejszego rozporzą
dze nia i rozp orządzeń na jego podstawie wydanych 
oraz do zarządze ń, wydanych z mocy tych przepisów, 
przyczynili się do opanowania choroby roś l in lub 
wytępienia szkodników roślin. ponosząc przytem , 
dotkliwe straty gospodarcze, t/linister Rolnictwa może · 
przyznać według swego uznania stosowną zapomogę;' 
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o władząch i postępowaniu. 

J\rt. 8. Zwalczanie chorób roślin i tępienie 
chwastów i szkodników roślin na podstawie prz~pi
sów niniejszego rozporządzenia należy do Ministra 
Rólnićtwa, wojewodów, starostów oraz zarządów gtnin 
w zakresie, jtlki ella władz tych ustalą rozporządr:enia 
Ministra Rolnictwa, przewidziane wart. 3. 

Przez wyraz "starosta" rozumieć należy powia
tową władzę adm inistracji ogólnej, a przez wyraz 
"wojewoda" - wojewódzką władzę admini~tracji 
ogólnej_ 

Minister Rolnictwa może powołać do współdzia
łania z wymienionemi wła dzam i odpowie d ni techniczny 
personel państwowych urzędów i zakła dów, zwią zków 
samorządowych oraz organizacyj społeczno-roln ic zych. 

f\rt. 9. Państwowy histytut Naukowy Gospo
darstwa Wie jskiego ora z in stytucje, które Mi niste r 
Rolnictwa do tego powoła , udzielać będą w ładzom 
wymienionym wart. 8 technicznych wskazań w za
kresie zwalczania chorób roślin oraz tępie n ia chwa
stów i szkodni ków roślin. 

Rozporządzenia f\'inist ra Rolnictwa, przewid ziane 
wart. 3, określą w szczeg ólnośc i, któ re z o rze czeń 
i zarządzeń wła dz będą wydawane jedyni e na pod· 
stawie i z powoła n i em s ię na ws kaza nia Pańs t 'vvo wego 
Instytutu Naukow ego Gospo darstwa Wi ejskiego lub 
instytucyj, które Ministe r Rolnictwa do tego powoła . 

f\rt. 10. W celu wykonywania nad zoru nad sta
nem zdrowotności roślin oraz nad przestrzeganiem 
przepisów niniejszego rozporządzenia i rozporząd z erl 
na jego podstaw ie wyd anych, t udziei: nad wyko na
niem zarządzeń , wyda nyc h z mocy tych przepisów, 
władze wYlnienione wart. 8. przedstawic iel e Pań· 
stwowego Instytutu Naukowego Gos podarstwa W ieJ· 
skiego i instytucyj przewidzi anych wart. 9, a takżę 
powolani do tego pracownicy państwowych urzędów 
i zakładów, związków samorządowych i organ iz ac yj 
społe::zno-roln iczych (art. 8) malą prawo: 

1) wstępu na grunty oraz do wszelkich pomiesz
czeń i miejsc przechowywan ia , przerobu i sp rzedaż y 
roślin; 

2) badania roślin · na g runcie i we wskazanych 
wyżej pomieszczeniach i m ie jscach, bad ania tych po· 
mieszczeń i miejsc. Zl ta kż e bada nia urz ądze ń, służą· 
cych do przerobu roślin, oraz środków ich przewoz u 
i przenoszenia; 

3) bezpłatnego brania próbek roś lin w ilości. 
niezbędnej dla ich zbadania; 

4) żądania potrzebnych informacyj od osób, 
w których posiadaniu znajd ują s i ę grunty i określone 
wyżej pomieszczenia. miejsca i urządzenia; 

5) kontroli wszelkich prac związanych z oczys~
czeniem roślin, gruntów, pomieszczeń i urządzeń, 
a także prac związanych z przerobem roślin; 

6) kontroli transportów roś lin na st~cjach kole
jowych i przystaniach wodnych oraz zatrzymywania 
ty<;;h transportów w razie stwięrdzenia, że nie odpo
wiadają one warunkom ustanowionym w niniejszem 

rozporządzeniu i rozpo rządzeniach, wydanych na jego 
podstawie. 

Szczegółowe przepisy, dotyczące wykonywania 
n adzoru, określą rozporządzenia Ministra Rolnictwa. 

flrt. 11. Wniesienie odwołania od ortetzeń 
i zarządze ń władz, wydanych z mocy nini ejszego 
rozporządzenia oraz rozporządz er'i na jego podstawie 
wydanych, nie wstrzymuj e wykonania tych orzeczeń 
i zarządzeń. 

Przepis ten nie ma zastosowa nia do odwolai'l 
od orzeczeń karnych (art. 17). 

flrt. 12. · Wsze lkie należności wynikłe wskutek 
dokon ani a pn:ez władze czynności, p(zewidz ianych 
w a rt. 5, ści ągane będą przez z i'! fządy gmin wiejskich 
i miejskich w trybie przewidzi a nym dla egzekucji 
bezspornych n ależ nośc i skarbowych. 

Koszty i op łaty egzekucyjne z tytułu przymuso
we go ści ągni ęcia powyższych należności pobierają 
na własny rachunek odnośne gminy. 

Przepisy karne. 

l\rt. 13. Winn i naruszenia prz.episów rozpo
rządzeń wyd a ri ych na podstawie nin ie jszego rozporzi3,
dzenia będą kara ni , - o ile czyn nie. sta nowi prze
st ę pstwa za g rożonego ci ęższą karą - e reHte m do 
sześciu tyg odni i grzywną od 10 do 10.000 złotych 
lub je dną z tych ka r. 

PodżegBnie, pomoc i u si łowanie u l egają ka rze. 
W orzecze niu skażują cem nEl grzywne: na l eży 

orzec na wyptldek ni e możności jej ści ągn ięcia . ka r~ 
zagtępqego are sz tu według s łu sznego uzn anIa, jednak 
nię powyżej sześciu tygodni. 

J\rt. 14, Równocześn ie ze sk aza nie m za bez
prawny przywóz z zagra nicy lub bezprawne wysianie 
za g ranicę, a tBkże za be zp rawny przewóz i przeno
szenie ro ś lin chorych , opanowGlnyc h przez szkodnika 
i podejrzany ch, szl~o d ni l<ów roślin ora z w$ze U,\ich 
prze dmiotów, które mog q być rozsadnikami chorób 
i szkodnikó\v roślin, należy orzec konfiskatę odnoś
nych tra nsportów roślin, szkodników roślin i przed
miotów. 

Konfiskatę orzec nal eży również w wypadkach, 
gdy śc i ganie karne z jakichkolwi e k powodów jest 
niewykon alń e lub gdy wydano orzeczenie albo wyrok 
uniewinniający. 

Orzeczenie o konfiskaci e, niepo!ączone z orze
czeniem skazującem lub z wyrokiem wydaje wład za 
lub sąd, właściwe do o rzekania o czynie kar~lnym; 
orzeczenie to może być za sk arżo ne w tym sIl mym 
trybie, co orzeczenie o karze. 

l\rt. 15. Szczegółowe przepisy, dotyczące po- ' 
stępowania ze skonflskowanemi roślinami, szkodni
kami rQślin i p rzedmiotam i, określą rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa, przewidziane wart. 3. 

P\rt. 16 . . Orzecznictwo w sprawach o narusze
nie przeplsow rozporządzeń, \ .... ydan ych na podstawie ' 
niniejszego rozporządzenia, naj eży do starosty. 

, 
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I1rt. 17. Przeciwko orzeczeniu sta rosty możn a 
w ciągu 14 dni od d nia doręczenia orzeczenia wnieść 
na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy wła
ściwemu sądow i powiatowemu (pokoju), który postą pi 
według przeplsow postępowania obowiązujących 
w I instancji sądowej. 

Wyrok sądu okręgowego wydany w II instancji 
jest prawomocny. 

!'la obszarze mocy obowiązującej ustawy post~
powania karnego z 1877 r. stosuje się przepisy o po
licyjnych rozporządzeniach karnych. 

Postanowienia końcowe. 

flrt. 18. Z dniem wejścia w życie mmeJszego 
rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszystkie 
przepisy w sprawach uregulowanych tern rozporzą
dzeniem, w szczególności zaś: 

1) artykuły 189-193,204-210 ustawy o gospo· 
darstwie wiejskiem (Zb. Pr. Ces. Ros. tom Xli cz. 11 
wyd. 1913 r.); 

2) ustawa z dn. 3 kwietnia 1875 r. o środkach 
przeciwko rozszerzaniu się mszycy winnej (F\ustr. Dz. 
u. p. N2 61); 

3) ustawa z dn. 17 lutego 1885 r. o tępieniu 
kanianki i szkodliwych ostów (Dz. Ust. kraj. N2 41); 

4) ustawa z dn. 24 października 1907 r. o tępie· 
niu myszy polnych (Dz. Ust. kraj. z 1912 r. N2 137); 

5) ustawa z dn. 27 lutego 1878 r. o środkach 
przeciwdziałania szerzeniu filoksery (Zbiór Ust. prus. 
str. 129); ~ 

6) ustawa z dn. 6 lipca 1904 r. o tępieniu filo· 
ksery (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 261); 

7) rozporządzenie Rady Związkowej z dnia 
30 sierpnia 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 745); 

8) ustawa z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie 
zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 407). 

flrt. 19. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Rolnictwa oraz innym mini
strom stosownie do ich zakres/ ania. 

Rozporząd ze nia Min istra Ro ln ictwa, przewid ziane 
w nin ie jsze m r o z po rz ą dz e ni u, mo 'VI b y ć wy d awane 
dla ca ! e~ o o bsza ru Pa ń :s twa lub dl ~ poszczególnych 
jego c z ę ści. 

W sprawach, doty czących zakres u dzi ", lania in
nych mir'istrow, ro z porzą dze nia te b ę dą wydawane 
w porozumie niu z zainteresowanymi mini strami. 

I1rt. 20. Ro z porządzenie ninie j<; ze wchodzi w ży
cie na całym o bs ' ar ze Rzeczypos poli tej z wyj ątkiem 
województwa śląs k i ego z dniem 1 stycznia 1928 r. --

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Sk:ladkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
. Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. NiezabytoV/ski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: MoraczewskT 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Iv\inister Reform Rolnych: Witold Stani&wicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Spra'''o'l cd!iw oścl. 3S032 P 
----------------------

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności NI! 3013.0. Cena 1 zł. 20 gr. 

OD RDMINISTRRCJI: Rdministracja Dziennika Ustaw R. P. zawiadamia P. P. prenumeratorów, że prenume
rata Dziennika Ustaw w pierwszym kwartale 1928 r. wynosić blldzie 7 zł.; dla urzt;d6w i instytucyj państwowych-i zł. 

Prenumeratę uiszczać należy kwartalnie zg{,ry. 


