Nr. 13.

Dziennik Ustaw. Poz. 112, 113 i 114.
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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
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Rozporządzenie
ogłosze nia.
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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

