Dzie r: nik Ustaw. Poz. 612 i 613.

·Nr.82.

Za zwierzęta pooiągowe należy uważać: konie,
i woły.
Za zwierzęta wierzchowe uważa się konie, za
zwierzęta juczne - konie, muły .i osły.

612.
ROZPORZĄDZENIE

muły, osły

RADY MINISTRóW

z dnia 2 grudnia 1929 r.
o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach
Rzeczypospolitej.
Na podstawie art. 12 punkt b. i c. rozpor~ądze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia
19261". ' o cudzoziemcach (Dz. U. R. P. Nr. 83,
poz. 465) zarzą,dza się co następuje:
§ . 1. _Mo,c ohowiązującą rozporzą,dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rze,c zypospolitej (Dz. U. R. P . Nr. 107, poz. 917) przedłuża się
do dnia 1 stycznia 1932 r.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sław6; Składkowski

613.
ROZPORZĄDZENIE

WNĘTRZNYCH

..

MINISTRA SPRAW WEI M!NISTRA SPRAW WOJSKOWYCH

z dnia 19 października 1929 r.

w porozumieniu z Ministrami Roln.ictwa i Skarbu
o obowią·zku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową,
oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem.
Na zasadzie art. 4 i 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1927 r.
o obowiązku dostarczania środków przewozowych
na ,r zecz wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 102,
poz. 883) zarząJdz~ SJię co następuje:
Do art. 1.

§ l. Za wozy należy uważać:
a) wozy gospodarcze, jednokonne i parokonne,
czterokołowe (szerokotorowe) o żelaznych
lub drewnianych osiach i żelaznych obrę
czach;
h) wozy gosp o,darcze jednokonne i parokonne,
czterokołowe (wąSkotoTo' we) o żelaznych
lub drewnianych osiach i żelaznych obrę
czach;
c) sanie jednokonne i pa,r okonne;
d) bryczki zwykłe i tym podohne pojazdy
otwarte, osobowe, czterokołowe, jednokonne i pawkonne.

§ 2. Obowiązek świadczenia · wozów obejmuje
zarazem obowiązek do,s tarczenia za.przęgu · z.wierzę
cego, t. j. zwierząt pociągowych w,r az z uprzężą.
Ilość zwierząt pociągowych określa się w stosunku
do typu danego wozu.
Obowiązek świadczenia zwierząt pociągowych

obejmuje zarazem obowiązek dostarc.zenia uprzęży.
Zwierzęta wJierzch(}we i juczne ' do,s tarcza się
wraz z up.rzężą (rzędem). Jako zwierzęta wierzchowe nie mogą być przedmiotem ' świadczenia konie
poniżej 4 lat życia.
.~

Do art. 3.

§ 3. Obowiązek utrzymywania przez obsługę
przewozowego w ' cżasie drogi w stanie zdatnym do użytku- dotyczy również ohowiązku utrzymywania w stanie zdatnym do użytku zaprzęgu zwierzęcego, uprzęży pociągowej, względnie rzędu (na
zwierzętach wierzchowych oraz jucznych) za~eżnie
od dostarczonego środka przewozowego.
ś,rodka

§ 4. Koszt utrzymania środka przewozowego
. w stanie zdatnym do użytku, tudzież wyżywienia ohsługi oraz zwńerząt przez czas trwania ohowiązku
świadczenia, obciąża osobę obowiązaną do dostar-.
czenia środka przewozowego.

.

.,

Do art. 4.

§ 5. Urzędy gminne, z wyjątkiem wskazanych
w § 11, o bowiąu ne są założyć i utrzymywać w stałej ewidencji wykaz y alfabet; czne wszystkich posiadaczy znajdujących s ię w gminie następujących środ
ków przew c' z~' wych:
a) wozó w z zaprzęgiem zwierzęcym,
b) zwierząt z uprzężą 'podągową,
c) zwierząt wierzchowych z rzędem,
d) zwierząt jucznych z rzędem.
Wykazy alfabetyczne sporządza się oddzielnie,
dla każdego rodzaju środków przewozowych, wymienionych pod a) - d).
W gminach składających się z w~ększej ilości
miejscowości (wsi, osad), wykazy te sporządza się
osobno ,d la każ,dej miejscowości (wsi,osady).
§ 6. Na podstawie wymienionych w § 5 wykazów alfabetycznych, urzędy gminne sporządzają co
roku, celem zapewnienria kolejności .i równomierności przy powoływaniu do świadczeń, listy kolejności
osób obowiązanych do dostarczenia środków przewozowych, wymienionych w § 5 punkty a) - d), a to
oddzielnie dla każdego rodzaju wymienionych środ
ków- przewozowych.
W gminach , składających się z więk,szej ilości
miejscowości (wsi, osad), listy kolejności powinny
być prowa,dzone dla każdej miejscowości zosobna,
a każdy sołtys powinien otrzymać odpis hsty ko'l ejilOŚci swej wsi.
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