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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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----------------------------------------------------------------------------§ 7. W Mstach kolejnosci wykazruje si~ wszyst'k ie osoby, posiadajqce wymienione w § 5 srodki przewozowe, z yjqtkiem tych osob, ktore w mysl art. 5
UJst~p pie,r wszy punkty 1 -:- 3 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listOipa.da 1927 1".
(Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 883) zwo,l nione Sq od
obowia,zku dostarczalliia srodkow przewozowych na
rzecz wojska w czaS'ie pokoju (§ 12), oraz z wyjqtkiem tych osob, kto,re posiadaja. wyla,cznie srodki
przewozowe, wylqczone w mysl art. 5 U5t~p drugi
punkty 1 - 10 tego rozporzqdzenia r z pod obowiqzku takich swiadczen.
NatomiGtst osoby, kt6re posiadaj"l, pr6cz srod, k6w przewozowych zwolnionych od obO'w~"l,zku
swiadczen~a na rzecz w01ls ka, rowniez srodki przewozowe od tego obowia.zku nie zwolnione, po'winny bye zamieszczone w lisi ach kolejnosci, a przy
ich nazwiskach nalezy obok srodkow prze"'!"ozo'w ych
podlegajq,c ych obowliC\zkowi swiadczen, wykazywae
w osO'bnych rub.rykach takie ilose ! rodzaj srodkow
przewozowych zwolnionych ad tego obowia,zku.

§ 8. Przy ukladaniu list koleinosc.i przez urza,d
,gminny. nalezy przestrzegae nast~pujqcych postanowien:
a) pierwszefistwo przed innymi otrzymujq w Iisoie kol,ejnoscJ, trudniqcy si~ zawodowo
-p,r zewozem os6b lub rzeczy;
b) posiadac,ze dwu lub w.i~cej srodk6w przewa ...
z,o wych tego sarnego typu, wyprzedzajq
w liscie koleinosci posiadac,zy jednega s.rodka p,rzewoz'owego;
c} posi-adacze STo,d k6w przewO'zowych uzywanych dla celow handlowych lub przemyslowych, wyprzedzajq posiadac'z y s.rodkow
prz,e wozowych utrzymywanych dla celow
gospo,d arstwa rolne,ga.
Lista kolejnosc.i sporza,dzaniJ. na rok nast~pny
powinna, ze wzgl~du na koniecznct c-ia,glose kol ejno,s ci
we wzywani u dO" swiadczen, nawiqzywae dO' listy z roku poprze,dniego.
Urz~dy

gminne spar2qdzaja, Hsty kolejnonast~pny w takim
terminlie, azeby najp6tn~ej dnia 15 g,rudnia mogly bye
podane dO' pawszechnej wiadamosci.
Podanie do powszechnej wiadomo'sc-i nast~puje
w sposob w danej gminie przyj~ty, oraz przez wywie.zenie w urz~,dzie gminnym.
W ciqgu dwoch ty,godni od dnia podania do
powszechnej wia,domosci, asoby zainteresowane
!llOga, wnosic do urz~du gminnego reklamacje. W razie uwzgl~dnienia reklamacji, uTza,d gminny poprawia odpowiednio list~ kolejnosci., w -razie zas nieuwzgl~dnienia, 0 He osoba reklamuja,ca nada>} reklamacj~ podtrzymuje, przedktada ja, do decyzji powiatowei wladzy administraeji og6lnej.
Przedlozenie
reklamacji nie wstrzymuje wejscia w iycie listy kolejnosci z dniem 1 stycznia danego roku kalendarZO'wego.
§ 9.

tci z koncem kazdega roku na rok

§ 10. Przy wydawaniu nakaz6w dostarczenia
§-rodk6w przewozowych na rzecz wojska w ctasie pokoju, na,l ezy przestrzegae porz,\dku ustalone,go -w li-

scie kolejnO'soi dla Id anego radzaju srodka przewozowego.
Wyja,tki Sq doptIJszczalne bqdito z pawo,dow,
kt6re pow1staly po sporzqdzeniu listy kolejnosci, ba,ditez z uwagi na objekt p odlegaj,\cy przewiezieniu, oraz
w o,d niesieniu do rolnikow w okresie prac wi osen.
nych, zniw oraz prac jesiennych. W tych wypadkach
w miejsce osoby zwolnionej ad ,do starczenia srodka przewozowego, powinna bye po'ciqgni~tCl: do tego
swiadczenia osoba, znajdujCl:ca si~ w liscie kolejnoki pod na'S t~pnq liczbq kolejnCl:.
Osoba z'wolniona ad swiadczenia, po ustaniu
powadu zwolnienia, pCJWinna bye pociCl:gni~tq do
swiadczenia bezposrednio przed osopa" na ktorq wedIe Hsty kolejno's ci przypadalaby kalejnose swiad·
czenia.
§ 11. Przepisy §§ 5 ~ 9 0 ukla,d aniu wykaz6w
alfabetycznych i list kolejnosci osob abowia,zanych
do dostarczenia srodkow przewozowych na rzec,z
wojska w czasie pokoju, nie majq zastosowania do
miast wydzielonych dla celow administracji samo'rza,dowej, tudziez do miast 0 liczbie l'lldnosci ponad
25.000 miesz-kancow.
W miasta'c h tych wykazow alfabefycznych i Hst
kolejnosd nie prowadzi si~, natomiast do swiadczen
powoluje sl~ w pierws zym rz ~dzie te osoby, kt6re
zawodowo tnidniq si~ wykonywaniem przewozu as6b
lub rzeczy, nast~pnie zas posia,d aczy dwu lub wi~cej
srodkow przewozawych.
Do art. 5.

§ 12. Sradki przewozowe, b~d<l:'ce w po:siadaniu funkcjonarjuszow panstwowych lub osob b~dq
cych w czynnej sluzbie woj skowej i uzywane przez
te osoby ce,l em wykonywania sl'llzby, zostajq zwolnione od obowiqz ku sWliadczen. W ymienione srodki
przewozowe tych os6b nie maja, bye umieszczane
w listach kolejnosci (§ 6) os6b powolanych do swiadc'zen.
o niezb~dno'sci §radk6w przewozowych, b~,d~
cych w posiadaniu i uzywaniu runkcjonarjusz6w samorzacdowych, celem wykonywania sluzby, tudziez
b~da,cych w posiadaniu i uzywaniu duchownych uznanych przez Panstwo wyznan religijnych celem wykanywania poslug religijnych, decydu je powiatowa wladza administracji ogolnej, na wniosek wladzy przela'zonej funkcjonarjusza samorza,dowego, wzgl~,dnie na
'Prosb~ danego d'llchownego.
§ 13. Zarejestrowanemi przez Ministerstwo
Rolnictwa stacjami, pol ami do swiadczalnemi oraz fermami., w mysl punktu 6 U5 t~pU drugiego art. 5 Sq takie osrodki rolnicze, ktore posiadaja, wydane przez
Ministelistwo Rolnictwa zaswia dczenia a uznaniu danego osro,dka rolniczego za sta,cj~ r olnicza" pole doswiaclczalne lub ferm~.
§ 14. Zaswiald czeniami uznanemi przez Mini.
sterstwo Ro-lnidwa, w mysl punktu 7 ust~pu drugie.
go art. 5, 84 ~wia,dectwa wystawiane przez Minister.
stwo Rolnictwa 0 wpisaniu konia do jednej z na·
s t~pujqcych ksia,g stadnych:
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a) polskiej księ gi stadnej koni pełnej krwi an.gielskiej
b) polskiej księ g i stadnej koni wysokiej pół
krwi angielskiej,
c) pol.skiej księ g i stadnej koni arabskich.

•

§ 15. Przez klac ze zarodowe rozumieć należy
klacze, ktÓ're posiadają świadectwo zarejestrowania,
wystawione przez organizacje społeczno-r ol nicze
i 'i zby rolnkze, wymienione w rozp or ządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 października 1926 r. w sprawie reje stracji klaczy zarodowych (Dz. U. R P.
Nr. 104, poz. 608).
Do art. 7.

§ 16. Dokumentem ma·r szowym przewi dzianym
dla oddziałów woj sko wych je:st pisemny rozkaz wykonania pew nej .podróży, lub uskutecznienia przewozu
osób lub rzeczy, wystawiony przez dowódcę (komendanta) jednostki administracyjnej (równorzędne g o lub
wyższego) względnie przez inną upoważnioną wła dzę
lub organ wo jskowy.
Na dokumencie tym umie szcza się klauzulę
następującej treści: "Dowódca oddziału . . . . . . . .
(stopień, imię i nazwisko)
......... . ... .
pułku (batalj onu, baterji, kompanji i t. d.) uprawniony jes t wraz z oddziałem do korzystania
ze środków przewozowych w m y śl rozporządz enia
Prezydenta RzeczypospoHtej z dnia 12 list opada
1927 r. o obowiązku dOiS tarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju (Dz. U. R P.
Nr. 102, poz. 883) . Zapotrzebowanie zgłoszone za
L ... ' dnia.... w " . (nazwa władzy)" .
Klauzulę powyż szą p odpisuje uprawniony dowódca (ust. pierwszy § 16) przy wyciśnięc,iu pieczę
ci urzę.dowej.
Dla oddz,iałów pomiarowych woj skowego Instytytu Ge ograficznego dokumentem ma,r szowym jest
legitymacja wojskowej służby geograficznej wedle
wzoru ustalonego przez M inistra Spr.aw Wojskowych
W porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

§ 17. Poszczególne osoby,

pełniące

czynną

służbę wojskową, mogą korzystać

ze środków przewozowych na podstawie rozkazu wyjazdu wystawionego wedle obowią zu j ący ch w tej mierze przepisów
wojskowych. Na ro zkazie wyj.a zdu umiesz'c za wskazany w § 16 dowódca (władza lub organ wojskowy)
klauzulę analo g i'czną w treści do klauzuli wskazanej
w § 16, opatruj ą c ją ,również podpisem i pieczęcią
urzędową.

Dla oficerów wojskow ej służby geograficznej
. rozkazem wyjazdu jest legityma:cja w ojs kowej słu żby
geograficznej wedle wzoru ustalone,g o przez Ministra Spraw Wojskowych w porO'zumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych.

§ 18. Dokument ma,r szowy, rozkaz wyjazdu,
leg.itymacja wojskowej służby geo graficznej, wystawione w sposób przewidziany w §§ 16 i 17
są dokumentami
legitymacyjnemi wobec władz,
u których zgłoszono zapotrzebowanie, oraz wobec
posiada,c zy przydzielonych środków przewozowych.

Poz.

613.

powołana do wystawienia dokumentu marszowego,
roz ka zu wyjazdu lub legHymacji wojskowej służby
geograficznej, - w s zczególności zaś, władza wojskowa decy duje, czy zachodzi podróż służbowa, s łużbo
wy prz ewóz rzec zy, wz ględnie przewóz osób lub rzeczy w związku z podróżą służbową.
Za służbowy przewóz rzeczy, względnie przewóz rzeczy w zwią z ku z podró ż ą służbową, uważa
s!ię również przewóz instrumentów, narzędzi oraz
materjału do budowy ~ygnałów i wież trjangulacyjnych.

Do art. 8.

§ 20. PrawO' wystawienia zapotrzebowania celem dostarczenia środka przewozowego posiadają dowódcy (komendanci) jednostek administracyjnych
(równorzędni i wyżsi), 'Wzg lędnie ,i nne upow.ażnione
władie lub organa wojskowe.
Dowódcy ci (ust. pierwszy) są również uprawnieni do wystawia nia na dokumentach marszowych,
rozkazach wyjazdu, względnie legitymacjach wojs.kow ej służby geograficznej zezwoleń na bezpośrednie wy.stawianie zapotrzebowań na śro,dki przewozowe, a to w czasie trwania stanu wyj ą tkowe
go, w w y padk ach klęsk żywiołowych, oraz w wypadkach zarząldzen.ia asystencji wojskowej (ust. 3, ad. 8).
Do art. 10.

§ 21. Uprawniony, który w warunkach przewidzianych wart. 10 zwraca się bezpośrednio do posia,dacza środka przewozowego z żądaniem jego dosta,r czenia, 'w ystawia pisemny nakaz dostarczenia
ś-ro,dka przewozowego, któ'r y pO'Winien zawierać następujące elane:
a) wymienienie dokumentu marszowego, ,r ozkazu wyjazdu, względnie leig.itymacji wojskowej służby geograHcznej, uprawniające
go do korzystania ze środków przewozowych , przy oznaczeniu władzy, która gO' wystawiła oraz wskazaniu daty i liczby;
b) wskazanie osoby, którą wezw,a no do dostarczenia ś,rodka pnewozowego;
c) oznaczenie ilości i jakośd śmdków przewozowych;
d) oznaczenie potrzebnej obsług,i, zdolnej do
prowadzenia środków przewozowych;
e) oznaczenie czasu, przez który środek przewozowy będzie przypuszczalnie używany;
f) czytelny po'dpis uprawnionego, oraz wskazanie formacji do jakiej uprawniony przynależy.
Na żądanie wezwanego do dostarczenia śmdka
przewozowego, należy okazać mu dokument legitymacyjny (§ 18).

względnie

Do art. 15.

§ 19. O p otrzebie korzystania ze śro,dków przewozowych w myśl art. 7 decyduje władza wojskowa

Przy ustalaniu stawek wynag,r odzenia.
koszty utrzymaprzez okres czasu, liczony od chwili wyruszenia z miejsca zamieszkania do wyzna'czon'ł-go miejsca, aż do chwili powrotu do miejs·ca zamieszkanią posiadacza..

§ 22.

należy brać pod uwagę rzeczywiste
nia środka przewozowego i obsługi
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§ 23. Wynagwdienie za spełnienie obowiązkI.!
dostarczenia środka przewO'zO'wegO' obciąża budżet
Ministerstwa Spraw WO'jskO'wy,c h.

614.
ROZPORZĄDZENIE
WEWNĘTRZNYCH

MINISTRA SPRAW

Do art. 16.

§ 24. Zgłaszający pretensję D odszkodO'wanie
z powO'du utraty, zniszczenia lub uszkO'dzenia środka
przewO'zO'wego, powinien dO'łączyćdO' tegO' zgłO'szenia
nakaz dO'tgtarczenia środka przewO'zowego, tudziez
pDtwierdzenie o kO'rzystarńu z tegO' środka, przewidziane wart. 14 rO'zporządzenia Prezydenta RzeczypO'spolitej z dnia 12 listO'pada 1927 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 102, pO'Z. 883).
Dla ustalenia O'kO'licznO'ści, mających być pO'dstawą rO'zstrzygnięcia, pO'wiatO'wa władza administracji O'gólnej przeprowadza rO'zprawę ustną w trybie
O'kreślonym wad. 44 - 48 rozpO'rządzenia Prezydenta Rzeczypospol:itej z dnia 22 marca 1928 r. o postę
powan:iuadministracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36,
poz. 341).

z dnia 19 pa:hdziernika 1929 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie wyzn~czenia terminów licy- .
tacji majątków nieruchomych.
§ 1. Na mO'cy art. 1142 ustawy pO'stępowania
cywilnego wyznacza się na lata 1930, 1931 i 1932 dO'
sprzedaży przez licyta,cję~ majątków nieruchomych
następujące terminy:
L Dla nieruchomości miejskich:
1.
2.
3.
4.
5.

§ 25. 'Wyplata O'dszkodowania z tytułu zniszczenia, utraty lub usz,k6dzenia środka przewozO'wegO' O'bciążabudżet Ministe'r stwa Spraw WojSkO'wych.

§27. RoZ!porządzenie niniejszę wchodzi w .ży
cie w 3 miesiące pO' ogł0szeniu.
Minister Spraw

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski

2
2
2
2
2

do
do
dO'
do
do

18
18
18'
18
18

stycznia włącznie,
ma,r ca włącznie,
maja włąćznie,
Września włącznie,
włącznie.

listopard a

II. Dla nieruchO'mości ziemskich:

Do art. 17.

§ 26. Gdy kO'rzystający ze środka przewO'zO'wego wynagrodzenia nie zapładł (ust. 2 art. 17),
powinien D tern · bezzwłocznie złO'żyć meldunek swej
wła,dzy przełO'żonej, która spowO'duje natychmiastowe
przekazanie tej należności przez płatnika dO' p'iiwiatowej wła,dzy ardministracji ogólnej, właśdwej ze
względu na tniej1
s cezamieszkania świadczącegO'.

od
od
od
Ord
od

1.
2.
3.
4.
5.

od
od
od
od
ód

2
2
2
2
2

dO'
do
dO'
do
dO'

18
18
18
18
18

lutegO' włącznie,
kwietnia włącznie,
czerwca włą,cznie,
października włącznie,

grudnia włącznie.

§ 2. Rozporządzeni'e niniejsze obowiązuje na
·o bszarze st. m. Warszawy :i województw: warszawskiego, łódzkiegO', kiele,c kiego, lubelskiego, białO'
stockiego, wileńskiego, nowogródzkiegO', pO'IeskiegO'
i wołyńskie,go.
Mini:ster Sprarw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski

Minister RO'lnictwa: K. Niezabytowski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewsk4

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maiusz2wski

Minister Sprawiedliwości: St. Cal'

Warszawa.

Drukarnia

Państwowa .

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Tłoczono

Oszcze;dności

z polecenia Ministra

N2 30130.

Sprawiedliwości.

48314 ' p '

, Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy
i instytucje państwowe opłacać ' będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęćiem każ·
dego kwartału.
.
.,
Reklamacje z powodu nieótrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
oocztowych niezw'łocznie po otrzymaniu następnego kolejnego DUmeru.

