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OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 13 grudnia 1938 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo'rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
. 27 paźdżiernika 1933 r.w sprawie ,uregulowania obrotu zwierzęta/mi gospodarskimi i drobiem 

. . . oraz obrotu burtowego mięsem. 
. , . 

. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 sierp
nia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej w sprawie uregulowania 
obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem 
oraz obrotu hurtowego mięsem (Dz. U. R. P. 
Nr 59, poz. 458) - ogłaszam w załączniku do 
obwieszczenia niniejszego jednolity lekst 'roz

.porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 r. w sprawie uregulowania 
obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem 
oraz obrotu hurtowego mięsem (Dz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 639) w brzmieniu, zmienionym usta
wą z dnia 5 sierpnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, 
'poz. 458J. . 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. PoniatowskI 

. ' 
. 

Zarącznlk do obw.Min. Roln. i Ref. 
Roln. z dnia 13 grudnia 1938 r. (poz. 678). 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 27 października 1933 r. 

w sprawie uregulowania obrotu ' zwierzętami 
. gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego 

mięsem. 

Na podstawie art. 44 u~t. · 6 Konstytucji 
i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upo'Vażnie
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 

/ Nr 29~ poz. 249) pos~a,nawiam co następuje: 

I. Postanowienia og6lne. 

Art. 1. 

(t) Postanowieniom rozportądzenia niniej
. szego podlega obrót handlowy: 

a) bydłem rogatym, trzodą chlewną, koń
mi i owcami oraz obrót hurtowy mię-
sem z tych zwierzątj . 

b) kurami; kaczkami, gęsiami, indykami 
i perliczkami w stanie żywym i bitym. 

(2) Przepisom rozporządzenia niniejszego 
nie podlegają: 

al transakcje sprzedaży zwierząt i drobiu 
(ust. (1) p. a) i b)), dokonywane poza 
targowiskiem bezpośrednio między pro
ducentami rolnymi i hodowcami dla ce
lów hodowlanych i użytkowychj 

b) transakcje sprzedaży tychże . zwierząt 
i drobiu dokonywane poza targowiskiem 
dla celów bezpośredniej konsumcji; 

c) przymusowe licytacje publiczne. 

Art. 2. 

W rozumieniu niniejszego rozporządzenia: 

a) za producent6w rolnych i hodowców 
nie uważa się osób, które zajmują się 
zawodowo skupem zwierząt i drobiu 
(art. 1 ust. (1) p.a) i b)), ich opasem .{tu
czeniem) oraz odprzedażąj 

b) przez" ta'rgowisko" rozumie ' się : lo'k~1 
lub miejsce, w których zgodnie z, po
stanowieniami art. 60-68 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło
wym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) mogą 
odbywać się targij 

c) przez nazwę "mięso" rozumie . :s;,ę 
wszystkie, przeznaczone dCl spożycia 
przez ludzi, części zwierząt wymienio
nych wart. 1 ust. (1) p. a), nie poddane 
żadnym zabiegom z wyjątkiem chło-
dzenia. ' 

D. Normowanie obrotu bandlowe~o. 

Art. 3. 

(1) Minister Rolnictwa i Reform RolnycH 
W porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu po zasięgnięciu opinii samorządów gospo
darczych może w drodze rozporządzeń: 

a) zarządzić, że na obszarze poszczegól
nych województw lub powiatów bądt 
gmin wiejskich i miejskich dokonywa-
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nie transakcji sprzedaży wszystkich lub ' 
niektórych zwierzĄt, wymienionych w 
art. 1 ust. (1) lit. a), może odbywać się 
w zasadzie tylko na targowiskach lub 
spędach, 

b) ustalić rodzaje transakcyj sprzedaży 
zwolnionych od ograniczeń, wymienio
nych w lit. a). 

(2) W miejscowościach, w których odby
wająsię targi, dokonywanie . transakcyj sprze
daży zwierząt, wymienionych wart. 1 ust. (1) 
lit. a}, poza targowiskiem jest zabronione 
W dniu targu oraz w dniu poprzedniIll i następ
nym. 

(3)' Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
.w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dl9 po wysłuchaniu opinii właściwych izb rol
niczych ustali w drodze rozporządzenia warun
ki. jakim winny odpowiadać spędy. 

Art 4~ 

(t) Minister .. Rolnictwa i Reform Rolnych 
W porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Han-

. dlu oraz Spraw Wewnętrznych powoła specjal
t1e organa dla współdziałania z władzami pań
stwowymi w wykonywaniu bezpośredniego -nad
ZOru nad przebiegiem i organizacją obrotu arty
kułami objętymi rozporządzeniem · niniejszym 
oraż nad organiżacją targowisk, jak również 
określi szczegółowY I zakres działania tych orga-

. nów · i sposób ' ich współdziałania z władzami 
państwowymi. 

(2) Koszty tego nadzoru będą pokrywane 
z funduszów przewidzianych wart. 9. 

III. Organizacja obrotu targ~wego. 

'Art. 5. 

.. (t) Sprz~daź na targowiskach bydła · roga
tego, trzody chlewnej i owiec, przeznaczonych 
do uboju, może być dokonywana jedynie na 
podstawie wagi żywej lub bitej, stwierdzonej 
w sposób określony w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych. wydanym W po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

. (2) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu może w drodze rozporządzenia zezwolić na 
wyjątki od postanowień, przewidzianych w 
ust. (1). 

(3) Minister Rolnictwa I Reforrit Rolnvch 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu tooże wydawać zarządzenia, ograniczające 
dclprzedaż W tym samym dniu i na tym samym 
targowisku art-y-kułów wymienionych wart. 1 

ust. (1) p. al między osobami handlujĄcymi za
wodowo. 

~rt. 6. 

(1) Sprzedaż komisową zwierząt, wymie
nionych wart. t ust. (1), mogą dokonywać wy". 
łącznie komisanci koncesjonowani oraz spół
dzielnie ' i organizacje rolnicze, uprawnione 
w myśl ust. (3) niriiejszego artykułu. Te tylko 
osoby i organizacje mogą oddawać zwierzęta 
do uboju w celu sprzedaży mięsa na rachunek 
zleceniodawcy. Komisantom koncesjonowanym 
nie wolno dokonywać transakcyj na własny ra
chunek. 

(2) Sposób powoływania komisantów, wa
runki , jakim powinni odpowiadać, oraz ich pra
wa i obowiązki określi rozporządzenie Ministra 
Przemysłu · i Handlu, wydane w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa . i Reform Rolnych naj-

_pótniej w ciągu szdciu miesięcy od dnia wej
ścia w :tycie ustawy niniejszej. 

l 

(3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
Reform Rolnych, . wydane w porozumieniu 

z Ministrem Przemysłu i Handlu, określi wa
runki, jakim powinny odpowiadać spółdzielnie 
i organizacje rolnicze, uprawnione do sprzeda
ży na · rachunek własny i komisowy zwierząt, 
wymienionych wart. 1 ust. (l). 

(4) Minister Rolnictwa i . Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu po zasięgnięciu opinii samorządów gospo
darczych może zarządzić w odniesieniu do po
szczególnych targowisk, :te sprzedaż na tych 
targowiskach wszystkich lub · niektórych ga
tunkówzwierząt rzeźnych moż-e być dokony
wana wyłącznie przez producentów rolników 
oraz przez osoby, posiadające uprawnienia do 
prowadzenia komiso·wej sprzedaży. 

(5) Rozporządzenie to postanowi, iż odda
wać do uboju wszystkie lub niektÓre gatunki 
zwierząt w celu sprzedaży mięsa na rachunek 
zleceniodawcy mogą tylko osoby i organizacje, 
posiadające uprawnienia ,do prowadzenia ko-
misowej sprzedaży. . 

~rt. 7. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w po
rozumieniu z Ministrami . Przemysłu i Handlu 
oraz Spraw W(>wnętrznych. po zasięgnięciu 
opinii izb przemysłowo - handlowych i rolni
czych, może wydawać przepisy regulaminowe, 
dotyczące opłat tar~owych i obrołu targowego 
artykułami objętymi rozporządzeniem niniej
szym. Przepisy te będą stanowić składową 
część regulaminów targowych, przewidzianYCh 
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 7 cierwca 1927 r. o prawie przemy
słOWym. 
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IV. Urt_di~biA targowe. 

:Art. 8. 

(1) Minister Rolnictwa i Refprm Rolnych 
w porozumieniu z Minishami Ptzemysłu i Han

.dlu, Spraw Wewnętrznych oraz Opieki Spo
łecznej może w stosuhku do gmin posiadających 
~prawnienia targowe ustalać w drodze rozpo
;rządzenia obowiązki, dotyczĄce utrzymania 
i administrowania targowisk oraz zakładania 
i utrzymania urządżeń targowych, słUŻ4cych do , 
usprawnienia obrotu artykułami wymienionymi 
wart. 1 oraz wydawać prtepisy, jakim te urzą
dzenia winny odpowiadać. 

(2) W przypadkach, w których gmtna nie 
xnot~ zadosćuczynić obowiązkom l przepisOm, 
Wymienionym w ust. (1), zadania te może Mini- . 
ster R.olnidwa i Reform Rolnych w potożu
tnienlu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraż 
Spraw Wewnętrznych czasOwo prżck",zać in
stytucji społecznej lub . prywatnej bĄdż też 
przedsiębiorstwu prywatnemu, na wilrunk~ch 
przez siebie ustalonych. 

(3) 'Na targowiskach, kt6re w ciąl!u dw6ch 
lał od dnia wejścia w życie rozporządzeń prze
widzianych w uSt. (1 ) nie zostanĄ urządzone 
,zgodnie z obowiązującymi przepisami, obrót 
artykułami objętymi rozporządzeniem niniej
szym może być zabroniony na zasadzie zarzą
dzenia właściwego wojewoq.y. 

Art. 9. 

(1) Na pokrycie wydatków, związanych 
z zakładaniem, utrzymaniem, administracją 
i nadzorem targowisk i innych urządzeń tar
gowych [art. 4 i 8) oraz z działalnością komisyj 
notowań (art. 10). gmina ma prawo pobierać 
opłaty targowe, przewidziane w regulaminie 
targowym (art. 7) . Uchwały organów gminnych 
o pobieraniu tych opła t podlegają za twierdze
niu właściwej władzy nadzorczej gminy. 

(2) Dochody i rozchody targowisk oraz 
wszelkich urządzeń targowych, administrowa
nych przez gminy, winny być wydzielon~ 
z ogólnych bud-żetów administracyjnych związ
ków samorządowych, a nadwyżki dochodów 
nad rozchodami mogą być obracane do cZasu 
należytego urządzenia targowisk wyłącznie na 
c!le !włiłZ4tl4!! % tymi ut%tld%tnłamł. 

opinii właściwej izby przemysłowo-handlowej • . 
rolniczej tudzież rzetnieślniczej, oru właści
wej władzy Ilminnej, mote zarządzić rejestro
Wanie na poszczególnych tar.owiska"h zawar
tych na .nich umóW sprzedaży w zakresie obrolu 
bydłem rogatym, trzodą chlewną, owcami i mię
sem oraz powołać komisję nolowań dla ogła
ilżania spra woidań i kUrsóW targowych. 

(2) Działalność komisji notowań mote byĆ 
rozciągnięta poza jej siedzibę na targowiska 
i spędy okoliczne. 

(3) Szczegółowy zakres działania komisyj 
notowań ustali rozporządzenie Ministra Rolni
ctwa i Reform Rolrtydi wydlłtie w porozumie
niu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz 
Spraw Wewnętrzny oh. 

(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnycli 
w pdroztifi1ieriiu ź Ministrem Przemysłu i Hań
dlu może p6 wysłuchaniu opinij izb przemysłó
wb - hcłlidlowych, rolniczych i rzemieślniczyoli 
ustal iĆ w drodze rozporządzenia jednolitą no" 
ttienklaturę tOWaru i typowe warunki sprzeda" 
ży, któte mają stanowić podstawę notowań. 

(5) W skład komisji notowań winni wej~.s 
przedstawiciele samorządu terytorialnego; roł
nictwa i przemysł~ (art. 1 rozporządzenia Prt
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowym). 

(6) Szczegółowe przepisy o składzie i spo
sobie powoływania komisyj notowań oraz- za-

. kres ,ich działania ustali rozporządzenie Mini
stra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w po
rozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu 
oraz Spraw Wewnętrznych. 

(7) Zadania komisji noŁowań może Minister 
Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
ź Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw 
Wewnętrznych powierzy.ć w całości lub częś
ciowo giełdom mięsnym i kasom targowym. 

(8) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu może w tych miejscowościach, w których 
w myśl ust. (1) została wp·rowadzona rejestra
cja umów ' sprzedaży, nałożyć na rzeźnie pu
bliczne obowiązek przyjmowania do uboju wy
łącznie zwierząt rzeźnych , które stanowią wła
sność producentów rolników lub są doprowa
dzone do uboju przez osoby, posiadające upraw
nienia do PJowadzenia komisowej sprzedaży, 
albo zdstiiły nabyte na targowiskach ź zacho
Waniem prżepisów o rejestracJi umów sprze-

~. daży. 

V. Notoitaftld eeD. 

Art. 10. 

(1} Mjrtjśt~r Rolnictwa: i Refortn ' Rolttyc:)i . 
w porozumieniu 7. Ministrami Przemysłu i 1-tan
dlu otaz Spraw Wewnętrznych, po zasięgnięciu 

.... 

vt. ReJestrowanłe os6b handlujęcyc6. 

Art. 11. 

. (11 Minister Przemvsłu i Handlu w poro
zumienIu z Ministrem Rolnictwa t RefOttti Ról-
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nych m()że w drodze rozporządzeń wprowadzić 
na wszystkich lub niektórych targowiskach qbo
wiązek rejestracji osób, handlujących zawodo
wo artykułami, wymienionymi wart. 1 ust. (1) 
oraz ustalić warunki, jakim powinny odpowia
dać te osoby i tryb rejestrowania. 

(2) . Osoby niezarejestrowane nie mogą na 
wspomnianych targowiskach zajmować się za
wodowo handlem artykułami, wymienionymi 
wart. 1 ust. (1) . .. 

VII. Postanowienia karne. 

Art. 12. 

(1) Kto wykracza przeciwko postanowie
niom rozporządzenia niniejszego oraz przepi
som wydanym na jego 'podstawie, ulega w try
bie administracyjnym ' karze ' aresztu do 3 mie
sięcy i grzywny do 3.000 zł oraz odebtaniu 
uprawnień, przysługujących w myśl rozporzą
dZ,enia niniejszego na stałe lub na czas ograni
czony, bądź jednej z tych kar, o ile za czyn ten 
nie grozi kara surowsza w myśl innych prze
pisów prawnych. , 

(2) Za naruszenie przepisów ~.r~. 5 ~ust. (1) 
odpowiada zarówno sprzedawca, jak ,et , na.- , 
bywca. l ' " ' , 

' - , . 
-: ~ ; 'j vm. Postanowienia k06cowe: 

Art. 13. 

Wykonanie rozporządzenia niniejszego P.o- . 
rucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych w porozumieniu z właściwymi ministraIJ?l. , 

Art. 14. 

(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie na całym obszarze Państwa po upływie 
sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt
kiem art. 5 ust. (1), którego terminy wejścia 
w życie na poszązególnyoh obszarach Państwa 
ustalać będą rozporządzenia Ministra Rolni
ctwa i Reform Rolnych wydane w ' porozumie
niu ,z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz 
Spraw Wewnętrznych. ' 

(2) Równocześni~z wejściem w życie roz
porządienia ' niniejszego tracą moc obowiązu
jącą wszelkie przepisy dotyczące spraw, uregu
lowanych rozporządzeniem niniejszym. 

Tłoczono z p'olecepia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni ' Pailstwowej w W~rszawie. lOJSaO 
.Cena 75 gr 

Prenumerata Dz. U, R P , wynosi w kraju 8 zł 'k'wariatTile (32 ił rocznie). Władze, urzędy i 'instytucie państwo
we oraz władze samorządu terytoriałnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł ro~znre) Do ' prlinumeraly zagranicz
nej dolicza. się 4 ~I kwartalnie . (16 . zł ,wc,zmeJ , ,tytułem porta pocztowego, Prenumeratę wplacać nalety z góry 

, . " " przed początkiem. ' każdego kwartału, ,półrocza łub roku 
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu naletnojci. 
Reklamacje z powodu , 'nieolrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kołejnego numeru Reklam'acji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzględnia się. 

;Wszelkie wpłaty Da: Dz., U. R. P. WDOalĆ Dałeży ' za po6rednictwem P. K. O •• a konto ' czekowe. D .. Ustaw 30-130. 
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