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władzy

skarbowej II-ej instancji zezwolić na sprzedaż
wyrobów tytoniowych importowanych konces jonarjuszowi, posiadaj ące mu już zezwolenie na sprzedaż specjalnych wyrobów tytoniowych.

§ 3. W ra"ie potrzeby Dyrekcja Polskiego Monopolu T ytoniowego może zobowiązać - pod rygorem
utraty koncesji koncesjonowane przedsiębiorstwa
sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej do prowadzenia sprzedaży wyrobów specjalnych, ewentualnie
i importowanych.

.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
z dniem l kwietnia 1929 r; Jednocześnie tracą
wiązującą wszelkie postanowienia, wydane w
unormowanych niniejszem rozporządzeniem
sprzeczne.

w życie
moc obosprawach
a Z niem

Minister Skarbu : G. Czechowicz

112.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

Nr. 13.

§ 2. Poszczególne sejmiki powiatowe (rady powiatowe) mogą uchwala ć p::zymus ubezpieczenia' 'Ży
wego inwentarza od wypadków śmierci, spowodowanych przez nieszczęśliwe wypadki lub choroby, Z wyjątkiem wypadków śmierci, spowodowanych przez choroby, podlegające zgłoszeniu na zasadzie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673). Przymus ubezpieczenia mo że dotyczyć koni, bydła rogatego i świń,
winien jednak obejmować obszar cale go powiatu. '
§ 3. 1. Poszczególne sejmiki wojewódzkie mogą
przymus ubezpieczenia plonów od gradobicia. Przymus winien obejmować obszar całego województwa.
.
2. Do plonów, które mogą być poddane przymusowi
ubezpieczenia od gradobicia, zalicza się tylko rośliny
polne. Od przymusu ubezpieczenia wyłączone są ogrodowizny, jak szparagi, ogórki, cebula, drzewa owocowe,
kwiaty, rośliny lecznicze i t. p.
.

uchwalać

§ 4. Uchwała sejmiku (rady powiatowej), wprowadzająca przymus ubezpieczenia (§§ l , 2, 3), może obejmować wszystkie gospodarstwa na terenie danego z-.viąz
ku samorządowego bąd ż też wszystkie gospodarstwa tylko o ograniczonym rozmiarze obszaru.

z dnia 31 stycznia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnę trznych oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie
przymusu ubezpieczenia od ognia ruchomości
w gospodarstwach rolnych, przymusu ubezpieczenia żywego inwentarza od wypadków śmierci oraz
przymusu ubezpieczenia plonów od gradobicia.
Na podstawie art. art. 73 i 74 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakła
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U" R. P. Nr. 46,
poz. 410) zarządza się co następuje:
Przedmiot przymusu ubezpieczenia.

§ l. 1. Poszczególne sejmiki powiatowe (rady po. wiatowe) mogą uchwalać przymus ubezpieczenia od
ognia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Przymus może dotyczyć tylko niektórych kategoryj mie. nia ruchomego, winien jednak obejmować obszar całe
go powiatu.
2. Do mienia ruchomego, które może być poddane przymusowi ubezpieczenia od ogni2, zalicza się:
a) plony, zboże w ziarnie, słomę i paszę oraz techniczne rośliny: len, tytoń i chmiel; wyłączeniu
ulegają: okopowizny, ziemiopłody na pniu, poślady, zgoniny, plewy, słoma roślin oleistych,
jak również nawóz,
b) inwentarz żywy: konie, bydło rogate, kozy, owce, trzoda chlewna, z wyłączeniem drobnych
zwierząt, np. królików, oraz ptactwa j pszczół,
c) inwentarz martwy: młocarnie, sieczkarnie, wozy, bryczki,· sanie, wagi, uprząż i t. p., z wyłą
czeniem przedmiotów drobnych, jak: motyki,
siekiery, łopaty, grabie, cepy, noże. worki i t. p.

Obowiązki właścicieli

mienia, podlegającego
przymusowi ubezpieczenia.

§ 5., l. Właściciel mienia, podlegającego przymusowi ubezpieczenia, jest obowiązany:
a) podać urzędowi gminnemu obszar całego gospodarstwa i użytkowany obszar gruntu oraz inne
informacje, żądane przez związek samorządo
wy w celu wykonania uchwały o przymusie,
b) uiszczać opłatę za ubezpieczenie w terminie,
wskazanym w uchwale sejmiku (rady powiatowej),
c) zezwalać organom zakładu ubezpieczeń, któremu poruczono wykonanie przymusu, na szacowanie i sprawdzanie mienia, podlegającego przymusowi ubezpieczenia, oraz sprawdzanie i ustalanie szkody, spowodowanej wypadkiem, prz;ewidzianym przez ubezpieczenie i
d) spełniać wobec zakładu ubezpieczeń, któremu
poruczono wykonanie przymusu, w czasie trwania ubezpieczenia jak również w chwili wypadku szkody i po jej zajściu obowiązki, określone
w warunkach ubezpieczenia (§ 14, ust. 2).
2. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. l pp. c) i d) może pociągnąć utratę
prawa do odszkodowania. Przepis ten nie będzie miał
zastosowania w tym przypadku, gdy właścicielowi mienia nie można przypisać złego zamiaru lub rażącego
niedbalstwa albo też, g,dy naruszenie obowiązków nie
wpłynęło ani na ustalenie przyczyn wypadku atJ,i n,a ustalenie lub rozmiar odszkodowania.
§ 6. 1. Opłaty za ubezpieczenie mają charakter
publicznych i winny b~ć uiszczane w urzędach
gminnych.
opłat
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2. Od zaległych należncści pcbiera się cdsetki za . wypadków ' śmierci, plonów od gradcbicia) i kategcrje
. zwłckę w takiej wysckcści, 'w jakiej je pcbiera Państwo. mienia, które ma być poddane przymuscwi .
'-. od zaległcści podatków gruntcwych craz kcszty egze2. Uchwały sejmiku (rady pcwiatcwej) w sprawie
kucyjne na zasadach,obcwiązujących przy pcbcrze pc- przymusu zapadają zwykłą większcścią głcsów.
. ' datków państw wych.
§ 12. L Uchwała sejmiku (rady powiatewej)
w sprawie przymusu ubezpieczenia winna zawierać:
Obowiązki urzędów gminnych.
a) redzaj ubezpieczenia przymusewege,
b)
cgólny maksymalny ob~zar pcszczególnegc gcspc§ 7. Pc uchwaleniu przez sejmiki (rady pcwiatcdarstwa rclnegc, cbjętegc przymusem ubezpiewe) przymusu urzędy gminne są cbcwiązane przeproczenia, wyrażcny w hektarach (§ 4), c ile uchwawadzić w gminie rejestrację mienia, pcdlegającegc przyła sejmiku (rady pcwiatcwej) nie ebjęła wszystmuscwi t;bezpieczenia, w terminie i w spcsób przez sejkich gcspedarstw na terenie związku samorzą
mik (radę pcwiatcwą) wskazany.
dcwege..
c) kategcrje mienia, które pcdlegać będą przymusc§ 8. Urzędy gminne pcbierają cd właścicieli miewi ubezpieczenia (§ l, ust. 2 i § 2),
nia, pcdlegającegc przymuscwi ubezpieczenia, w terd)
termin i spcsób rejestracji mienia, pcdlegają
· ,minie przez uchwałę sejmiku (rady pcwiatcwej) wskazacegc
przymuscwi ubezpieczenia (§ 7),
· .nym cpłaty za ubezpieczenie na pcdstawie rejestrów pce) spcsób ustalania sum ubezpieczenia,
· 'bcrcwych, nadesłanych przez związek samcrządcwy,
f) wysckcść cpłat za ubezpieczenie cd tysiąca su- a w razie nieuiszczenia przez właścicieli cpłat w termimy ubezpieczenia, przypadającą według taryfy
nie, wszczynają krcki egzekucyjne. Pcbrane sumy urzę
zakładu ubezpieczeń,
_"dy gminne będą cbcwiązane przekazywać w terminach
g)
termin
uiszczania cpłat za ubezpieczenie,
-' dwutygcdnicwych bądź de kasy związku samcrządc
h)
termin
przedkładania do. kontroli dcwcdów ubez.wegc, bądź do. kasy zakładu, któremu pcruczcnc wykepieczenicwych innych zakładów ube zpieczeń
: nanie przymusu, zależnie cd uchwały sejmiku (rady pc(§ 17, ust. 2),
wiatcwej).
i) upcważnienie dla crganu wykcn<1wczegc sejmiku (rady pcwiatcwej) do. zawarcia umcwy ubez§ 9. Urzędy gminne są dalej cbcwiązane:
pieczenia Z zakładem ubezpieczeń w celu wykca) przyjmcwać od właścicieli mienia, pedlegają
. nania przymusu ubezpieczenia w zakresie przez
cegc przymuscwi ubezpieczenia, zgłcszenia tego.
sejmik (radę pcwiatową) uchwalcnym.
mienia do. ubezpieczenia craz wnicski c cbniże
2.
Dla
każdego. redzaju ubezpieczenia Wlllna być
nie sum ubezpieczenia, Q ile zdaniem właściciela
pcwzięta cdrębna uchwała.
sumy te są wyższe od rzeczywistej wartcści ubezpieczcnegc mieąia, i zgłcszenia te względnie wnicski niezwłocznie przekazywać zakładcwi ubez- Wykonanie uchwały o przymusie ubezpieczenia.
pieczeń, któremu pcruczcnc wykcnanie przymusu,
§ 13. Wykcnanie przymusu mcże być pcwierzcne
b) zawiadamiać zakład ubezpieczeń, któremu pcru- publicznemu zakładewi ubezpieczeń bądź istniejącemu,
czcnc wykonanie przymusu, c wypadkach szkc- bądź też utworzcnemu w celu wykcnania przymusu, na
dy, zaszłych na cbszarze gminy i to. niezwłccznie ebszarze jednak działalncści Pewszechnego. Zakładu
pc dcwiedzeniu się,
Ubezpieczeń Wzajemnych wykenanie pr.z;ymusu może
c) przeprcwadzać kcntrclę ubezpieczeń, zawartych być pcwierzene tylko. temu zakładewi.
z. inne mi zakładami ubezpieczeń (§ 17).
§ 14. L Na pcdstawie uchwały e wprewadzeniu
§ 10; Za pcbieranie cpłat ubezpieczenicwych craz. przymusu ubezpieczenia ergan wykcnawczy sejmiku
za inne czynncści, związane z wykcnaniem przymusu, (rady p-Jwiatewej) zawiera z zakła dem ubezpieczeń umcurzędy gminne ctrzymują wynagrcdzenie w wysckcści
wę ubezpieczenia mienia, pcddanege przymusewi. Dla
3 % pcbranych sum craz dalsze l % do. 2 % na rem u- każdego. rcdzaju ubezpieczenia zawiera się eddzielną
'. neracje dla fukcjcnarjuszów urzędów w razie wykaza- umewę·
nia przez nich wyjątkcwej gcrliwcści przy wykcnywa2. U mcwa ubezpieczenia jest zawierana na pcdstawie
· niu wspomnianych czynncści.Pczatem urzędy gminne ególnych warunków ubezpieczenia dla ubezpieczeń obję
pcbierają kcszty. egzekucyjne według ncrm, obewiązu
tych przymusem, zatwierdzenych przez władzę nadzcrjących przy pcbcrze pc datków państwcwych.
czą nad ubezpieczeniami, warunków szczególnych, wynikających -z uchwały sejmiku (rady pewiatcwej) craz
Tryb podejmowania uchwał o przYQ1.usie ubez- pcstanewień niniejszego. rczperządzenia.
3. W umewie ubezpieczenia należy pcmieścić pcpieczenia.
stanewienia stwierdzające, że:
§ 11. L Wnicsek c pcddanie przymuscwi ubeza) zal-:bd ubezpieczeń będzie ponesić cdpewiedzialpieczenia mienia, znaj dującego. się na ebsz.arze związku
ność za szkedy bezpeśrednie przed właścicie
samcrządowegc, winien być zgłcszcny na piśmie przez
lami mienia, pedlegającego. przymusewi ubezpieorgan wykcnawczy sejmiku (rady pcwiatcwej) lub przyczenia, przez cały ckres trwania umewy ubeznajmniej przez 1/3 część cżłonków sejmiku (rady pcwiatcpieczenia,
wej).Wnicsek ma ckreślić rcdzaj ubezpieczeń (ubezb) zakład ubezpieczeń wystawi związkewi samerz.ą
pieczenia ruchomości od ognia, żywego. inwentarza od
dowemu zbicrewy dcwód ubezpieczenia, który
I."
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na żądanie z;wi~7ku będzie zawierał zestawienie
właścicieli ubezpie czonego mienia według gmin
i wiosek,
c)

d)

e)

f)

g)

h)

zakład ubezpieczeń będ zie dostarczał związko

wi samorządowemu wykazów opłat za ubezpieczenia, należnych od poszczególnych właści
cieli, oraz wypełnione formularze rejestrów poborowych dla poszczególnych urzędów gminnych
(§ 8),
.
zakład ubezpieczeó będzie miał prawo domagać
się wypełnienia przez właś cicieli mienia obowiązków określonych w warunkach ubezpieczenia, pod rygorami, przewidzianemi w § 5, ust. 2,
właściciel mienia,
podlegającego
przymusowi
ubezpieczenia, będzie mógł żądać obniżenia sumy
ubezpieczenia do rzeczywistej wartości w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest wyższa od
rzeczywistej wartości ubezpieczonego mienia;
w razie braku zgody między zakładem i właści
cielem co do wartości mienia właściciel będzie
mógł żądać ustalenia sumy oszacowania przez
komisj ę szacunkową, złożoną z rzeczoznawcy,
wyznaczonego przez właściciela, przedstawiciela
zakładu
ubezpieczeń oraz przedstawiciela wyd~iału powiatowego jako przewodniczącego; komisja ta decydować będzie wi~kszością głosów,
koszty zaś obci ążą zakład ubezpieczeń oraz wła
ściciela po połowie,
właściciel ubezpieczonego mienia będzie otrzymywał odszkodowanie bezpośrednio od zakła
du ube zpieczeń po potrąceniu zaległej opłaty
za ubezpieczenie,
właściciel ubezpieczonego mienia uprawniony
będzie dochodzić swych pretensyj o odszkodowanie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeó,
żakład ubezpieczeń wolny będzie od obowiązku
wypłaty odszkodowania, jeżeli odmówił wypłaty
odszkodowania, a właściciel mienia nie dochodzi
swych r06zczeó na drodze sądowej w ciągu roku od daty otrzymania zawiadomienia zakładu
o nieuznaniu roszczenia; w zawiadomieniu należy ~wrócić uwagę właścicielowi mienia na termin wniesienia skargi sądowej, na skutki prawne, połączone Z zaniedbaniem tego terminu.
UcłIylenie

przymusu ubezpieczenia.

§ 15. Przymus ubezpieczenia jest wprowadzany
w zasadzie na czas nieograniczony, sejmik (rada powiat-ewa) jadnakże będ zie władny(a) powziąć zwykłą więk
slością głosów uchwałę o uchyleniu przymusu. W tym
przypadku sajmik (rada powiatowa) będzie obowiązany(a)
wypowiedzieć umowę nie pó źniej niż na dwa miesią
.C8 pued upływem roku ubezpieczeniowego. Przymus
prze~taje istnieć z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpie",enla.
§ Iti. Zarówno lieiJPik (rada powiatowa) pa zasadzie

uchwały, ppwzięt~j W trybi~ przewidzianym w § 11, jak
i 7:aldad ubezpieczep mogą l1fl 5 miesięcy przed upływem
l'pkll ubęzpiec~ęl1iowego żądać listem poleconym wprowadzenia do umowy ubezpieczenia zmian. Jeżeli druga
ątn'ma VI t~rmil1ie AwuJPiesięc~nym przed upływe m

rokll ubl;~pi~!l~ęnięw~gQ na ~~iany tę

tUli

wyrazi zgo-
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dy, to umowa ulegnie automatycznie rozwi ązaniu Z koń
cem roku ubezpieczeniowegCI. W tym przypadku Z koń
cem roku ubezpieczeniowego przestaje również obowią
zywać przymus ubezpieczenia.
Ubezpieczenia w innych zakładach ubezpieczeń.

§ 17. L Z chwilą uchwalenia przez sejmik (radę
powiatową) przymusu ubezpieczenia mienie, podlegaj ące przymusowi, może być ubezpieczone w okresie obowiązywania przymusu tylko w zakładzie ubezpieczeń,
któremu powierzono wykonanie przymusu.
2. Umowy ubezpieczenia, dotyczące mienia, podle- ,
gającego przymusowi ubezpieczenia, zawarte Z innym
zakładem ubezpieczeń przed uchwaleniem
przymusu,
pozostają w mocy do upływu umownego terminu względ
nie do czasu rozwiązania umów zgodnie Z warunkami
ubezpieczenia. Właściciel mienia, ubezpieczonego w innych zakładach ubezpieczeń, będzie obowiązany przedstawiać corocznie w urzędzie gminnym w terminach"
ustalonych w uchwale sejmiku (rady powiatowej), dowody ubezpieczenia. Urząd gminny obowiązany jest
odnotować nazwę zakładu, numer dowodu ubezpieczeniowego, sumę ubezpieczenia oraz datę upływu termi- '
nu umowy i dane te w ciągu czternastu dni od upływu
wspomnianego wyżej terminu przesłać zakładowi ubezpieczeń, któremu poruczono wykonanie przymusu.
3. Dopóki istnieje ubezpieczenie w innym zakła
dzie ubezpieczeó, zakład ubezpieczeń, któremu powierzono wykonanie prz;:n nusu, ubezpiecza różniCE; pomię
dzy oszacowaniem, t1s~alonem na podstawie norm uchwalonych przez sejmik (radę powiatową) (§ 12, ust. l, p . e),
a sumą ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń.
4. O ile właściciel mi~nia, podlegającego przymusowi
ubezpieczenia, zataił przy rejestracji mienia fakt zawarcia umowy Z innym zakładem ubezpieczeó, to w przypadku szkody traci prawo do odszkodowania od zakładu, któremu powierzono wykonanie przymusu.
Zmiany w ubezpie czeniach przymusowych wywołane zmianą granic obs:z;ar\J związków samorzą
dowych.

§ 18. W razie dokonania zmian granic powiatów
(~oj~wództw) mają

zastosowanie następuj!ice postano-

Wlema:

a) w miejscowościach, w których przed dokonaniem zmian granic powiatu (województwa)
istniał przymus ubezpieczenia, przymus ten pozostaje tylko do końca bieżącego roku ubupieczeniowego, jeżeli jednak miejscowość wskutek
zmian granic powiatu (województwa) przechodzi do powiatu (województwa), w którylll również istnieje przymus ubezpieczenia danej kategorji mienia, przymus ten pozostaje nadal i po
upływie bieżącego roku ubezpieczeniowego na
zasadach obowiązujących w powiecie (województwie), do którego dana miejscowośĆ Z9~ta
la przyłączona,
h) w miejscowościach, w których przed ąokol1aniem
zmian granic powiatu (województwa) nie bylo
gt:~yPl\,1SU ubezpi~qełl~, ą ~tóre wskutek ~~b
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zmian przechodzą do powiatu (województwa),
gdzie przymus ubezpieczenia istnieje, przymus
obo,,:,iązuje od początku nowego roku ubezpieczemowego.

Postanowienia

§ 3.
z dniem

~

Rozporządzenie
ogłosze nia.

__

23'

~~~_=~==~"=4
_=
_ ~"_
._

nlnleJsze wchodzi w

Minister Refot'm Rolnych: Witold
Minister

przejściowe.

__

Sprawiedliwoś ci:

życie

Stanżewicz

St. Car

§ 19. Warunki umów ubezpieczenia, zawartyeh
związki samorządowe z Powszechnym Zakła.dem
Ubezpieczeń Wzajemnych przed wej ściem w życie rozporządzenia niniejszego, winny być dostosowane do postanowieil rozporządzenia niniejszego naj dalej do l lip-

-przez

Rozpouądzenie

ca 1930 r.

Postanowienie

§ 20.

114.

Rozporządzenie

w 30 dni po

z dnia 21 lutego 1929 r.

końcowe.

niniejsze wchodzi w

życie

ogłoszeniu.

Minister Skarbu: G.
Minister Spraw

Ministra Rolnictwa

CĘechowicz

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We ..
wnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi
i wzoru oznaki dla strażników łowieckich.
Na podstawie art. 23 ust. 3 rozporząd ze nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łov;i eckicm (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz;. 934) zarządza się co nai?tępuje:

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
§ l. Strażnicy łowieccy składają przed powiatową władzą administracji ogólnej przysięgę według następującej roty:

113.
Rozporządzenie

Ministra Reform Rolnych

z dnia 18 lutego 1929 r.

wydane w porozumieniu :z; Ministrem Sprawiedii ..
wości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów
ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie
przymusowym.
Na podstawie art. 57 rozporządzenia Prezydenta
Rzec~pospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o Ztliesieniu
służebności w województwach kieleckiem, lubelskiem,
łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74)
zarządzam co następuje:
§ l. Wartość drzewostanów, wydzielanych jako
wynagrodzenie za znoszone służebności , a uznanych
przez właściwe władze za ochronne, będzie ustalana w wysokości 50 % wartości tych drzewostanów, obliczonej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Reform Rolnych
z dnia 9 listopada 1927 r., wydane m w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym (Dz. U. R. P. Nr. 111, poz. 940).
§ 2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia bę
dą stosowane również w sprawach, wszczętych przed
wejściem w życie tego rozporządzenia, jeżeli do tej
chwili nie przystąpiono do opracowania projektu.

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że
obowiązki strażnika łowieckiego w powierzonym mi obwodzie łowieckim będę sprawował sumiennie i wiernie,
że będę czuwał nad prze~ trzeganiem przepiSjów Q ochro-

nie łow ie ctwa, że będę donosił władzy o· wszelkich dostrzeżonych naruszeniach prawa łowieckiego, że przysługujące mi uprawnienia' będę wykenywał sprawiedliwie.
T ale

mit Panie

Bo~e, cloporpó~".

§ 2. Oznakę dla strażników łowieckich stanowi tarcza z żółtej blachy, umieszczona pa op~ce suk~EHmej.
T afcza ma kształt owalny o wymiarach 10 cm clłu~
gości i 9 cm szerokości, pośrodku wytłoczony oq;ęł
państwowy, a wo)wlo napis: "Strażnik łowiecki' .
Opaskę tworzą dwa poziome, zsayti:l gę $~bą ~!M~y 1
górny koloru jasno-zielonego, dolny zaś żółtego-o szerokoś ci 6 cm każdy.
§ 3. Strażnicy łowieccy winni nosić oznakę na
lewym rękawie wierzchniego okrycia, tarczą nazewnątrz.

§ 4. Rozporządzenie
z dniem ogłoszenia.

niniejsze wchodzi w tycie

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Minister Spraw

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

