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304.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

305.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 26 kwietnia 1929 r.

sprawie wznowienia działalności komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.

z dnia 29 styc.znia 1929 r .

W

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Weo urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych
i mię sa w kraju.

wnętrznych

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 lutego
1924 r. w przedmiocie stosowania na o bszarze woje:
Na podstawie art. 21 pkt. d) , e), f) i art. 41 rozwództwa śląskiego usta'w, dotyczących pań s twowe) .
p
o
rządzen
ia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
słu;bby cywilnej (Dz. U. R..p. Nr. 21, poz. 224) w zwi ą
zku z art. 3 ustawy z dnia 18 marca 19:;!5 r., zmi,e nia - 22 marc a 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych jI mię
sa: (Dz. U. R. P. Nr. 38, paz. 361) zarządza się co nającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lutego
1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze woje- stępuje:
wództwa śl ąskiego ustaw, dotyczących państwowej '
służby cywilnej (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz. 240) zarzą
I. Badanie przed ubojem,
dza się co następuje:
§ 1. Lekarz weterynaryjny, jak również oglą
§ 1. Osobom pozostającym w dniu' wejścia dacz, wyznaczony do ur zęd owego badania zwierząt
w żyde niniejszego rozporz ą dzenia w służbie pań rzeźnych i mięsa, wini'e n ro otrzymaniu zgłoszenia
stwowej, które na podstawie ustawy z dnia 13 lute- w ykona ć badanie z wierz ęc-i a jaknajśpieszniej .
go 1924 r. (Dz-. U. R. P. Nr. 21, poz. 224) i §1 ust.
Ba danie . n a le ży przep rowadzać przy świ'etle
ostatni rOZlporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lip- dziennem; w wyjątkowych wypadkach można badaca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 526) miały pra- nie wyk o nywać przy dosŁaŁecznem oświetleniu sztuczwo do zaliczenia do wysługi lat czasu poprzedniej nem.
służby lub pracy, lecz nie skorzystały bez własnej
winy z 'tego prawa 'w terminie, określonym w § 5 te§~, Badanie zwierz ąt należy wykonać możligoż rozporządzenia Rady Ministrów, cza s ten może
WIe bez paśrednio przed ubo jem.
.
być zaliczony do czasu służby, jeżeli a soby te zgło
Jeżeli ubój nie zostanie uskuteczniony w ciągu
szą swoje prawa w terminie sześciami esięcznym, li2 .. ch dni od chwili dokonan i'a urzę dowego badania,
cząc od dnia następującego po wejściu w życ ie nip osiadacz winien zwierzę zgłosić do PQnQwne~o ba.llie,jszego rozporządzenia.
. dania przed ub ojem.

§ 2. Celem wykonania: postan owienia § 1 niniejszego rozporz ądz enia wznawia się dz iałalność ko1l1isji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwo
wych województwa śląsk i ego, utworzonej rozparzą
dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz.
U. R. P; Nr. 75, poz. 526).
Wznowiona komisja dzi,ała na zasadach, ustallOnych rozporządzeniem Rady Ministrów ~ d~ia
15 lipca 1925 r. (Dz. U . R. P. Nr. 75, poz. 526), o Ile
z-a sady te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

fi 3.

Osoby, pragnące skorzystać z prawa,
w § 1, w~nny w terminie 'o znaczonym
w tymże paragrafie wnieść w d~odze służ~o:~vej nal~
życie udokumentowane podallla do komI sjl weryhkacyjnej przy ś'ląskim urzędzie wojewódzkim, udowadniając, że zaHczenia poprzedniej służby lub pracy nie dokonano bez ich winy.
Władza przed przesłaniem podania do komisji
weryfikacyjnej bada w razie potrzeby okoliczności,
przytoczone w podaniu na d?wód, że weryfikacji nie
dokonano poprzednio bez 'WIny proszące .~o .
określonego

§ 4. Rozporządzenie ninie'jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: Świta/ski
Minister Spraw

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

§ 3.

badaniem lekarz weterynaryjny,
winien przeclews:zystkiem ok re·'lić gatunek i płeć zwierzęc i a , w razi'e zaś spostrzeżenia objawów, wzbudzających podejrzenie o charobę, także wiek, maś ć , cdmiany maści' i szczególne
znaki zwierzęcia.
jak

Przed

r6wnież a glądacz ,

dzić,

§1. Przy badaniu przed ub ojem należy stwierczy zwierzę nie ak a zuje objawów choroby :
a) mogącej mi e ć wpływ na ocenę zdatności
mięsa do spożycia,
b) podlegającej obowi'ązkowi zgłaszania .

§ 5. Uwzględniając stan normalny zwierząt
zdrowych, okre ślony w załączniku Nr. 1 do ro~po
rządzenia n iniejszego, na, leży s zczegó lną uwagę zwracać na :
1) stan adżywienia badanego zwi erzęda,
2) jegO' wygląd zewnętrzny w stanie spoczynku, po spędzeniu, w razie zaś potrzeby przy pn:eprowadzanin lub przepędzaniu zwierzęda,
3) pawierzchnię ciida,
4) narządy oddechowe,
5) narządy trawienia oraz
6) jego narządy płciowe .
W razie zauw a żenia objawów, wskazujących na
zaburzenie w ogól nym stanie :zdrowia, należy zmiel"',l.yć w ka ż dym wypadku wewn ę trzną ciepłotę zwierzęola za:pomocą ciepłom ierza (termametru) .

