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USTAWA 

z dnia 1 marca 1949 r. 

o zmianie dekretu o Straży Leśnej 

Art. 1. W dekrecie z dnia ti lipca 1946 r. o Straży 
Leśnej (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 238) wprowadza się 
następujące zmi.any: 

1) art. l otrzymuje 1yzmienie: 

"Tworzy się Straż Leśną, podległą Ministrowi 
Leśnictwa. Organizację . Str ..lży Leśnej ustali Mi
nister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Bez
pieczeństwa Publicznego."; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Straży Leśnej przy wykonywaniu czynności 
służbowych służą: . 
1) uprawnienia organów administracji lasów pań

stwowych vi zakresie służby ochronnej , 
2) prawo legitymowania lub stwierdzania w inny 

sposób tożsamości osób, które dopuściły się prze
stępstw, przewidzianych wart. 2 pkt i li 3, oraz 
prawo zatrzymania winhego, schwytanego na go
rącym uczynku lub podejrzanego o dokonanie 
czynu przestępnego; zatrzymanego należy ' na
tychmiastdoprowadzić do najbliższego organu 
Milicji Obywatelskiej, gdy zaś zatrzymany jest 
osobą, pozostającą w czynnej służbie wojsko
wej . - do najbliższej jednostki wojskowej, 

3) prawo przeprowadzania rewizji u osób, podej
rzanych o przestępstwa, przewidżiane wart. 2 
pkt 1 - w zakresie uprawnień, służących orga
nom Milicji Obywatelskiej, 

4) prawo zatrzymania przedmiotów, pochodzących 
z przestępstwa, oraz narzędzi, służących do do
konania przestępstwa, 

5) pra'wo posiadania broni typu wojskowego na wa
runkach, określonych przez Ministra Bezpieczeń.

stwa Publicznego, 
6) prawo korzystania w wyjątkowych przypad

kach, podyktowanych miejscowymi warunkami, 
z podwód i kwater na zasadach, przewidzianych 
w przepisach szczególnych dla wojska, 

7) prawo do pomocy ze strony wszystkich władz 
i urzędów, 

8) prawo nakładania' grzywien w drodze doraźnych 
nakazów karnych za wykroczenia w zakresie 
szkodnictwa leśnego."; 

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

;,1. Funkcjonariuszom Straży Leśnej, uprawnio
nym do noszenia broni, służy prawo jej użycia 
w następujących .przypadkach: 
1) dla odparcia bezpośredniego bezprawnego za

machu na życie, zdrowie lub wolność fun kcjo
nariusza, uprawnionego do noszenia broni, lub 
też osób, pozostających pod jego opieką - po 
jednorazowym uprzednim wezwaniu do zanie
chania zamachu - chyba że wszelka zwJ:oka 
grozi niebezpieczeństwem dla życia, 

2) dla odparcia bezpośredniego bezprawnego za
machu na mienie publiczne lub pl'y'vvatne na 

terenie państwowego gospodarstwa leśnego -
po trzykrotnym uprzednim wezwaniu do zanie-
chania zamachu, I~ 

3) dla udaremnienia ucie~i niębezpiecznego prze
stępcy, schwytanego na gorącym u czynku, lub 
osoby, podej rzanej o popełnienie ciężkiego prze
stępstwa, vi szczególności jednego z przestępstw, 
wymienłonych wart. 215 , 258, 259 kodeksu kar
nego - po jednorazowym uprzednim wezwaniu 
do zaniechania ucieczki, zagrożeniu użycia broni 
i po oddaniu jednego strzału w powietrze, 

4) dla zapewnienia posłuchu prawnemu wezwaniu, 
wydanemu przez funkcjonariusza w czasie peł
nienia służby asystencyjnej, wartowniczej i kon
wojowej. 

2. Użycie broni może nastąpić jedynie w przypad
kach oczywistej konieczności, jeżeli nie da się zamie
rzonego celu osiągnąć innymi środkami."; 

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Straż Leśna składa się:. 

1) z funkcjonariuszów, powołanycn przez Ministra 
Leśnictwa na stanowiska: 
a) inspektora głównego Straży Leśnej, 
b) inspektora Straży Leśnej, 
c) komisarza Straży Leśnej , 

d) podkomisarza Straży Leśnej, 
ej aspiranta Straży Leśnej, ~ 

2) z funkcjonariuszów, powołanych przez dyrektora 
lasów państwowych na stanowiska: 
a) starszego przodownika Straży Leśnej, 
b) prżodownika Straży • Leśnej , 
c) starszego strażnika Straży Leśnej, 
d) strażnika Straży Leśnej. 

2. Stosunek służbowy funkcjonariuszów Straży Le
śnej zostanie ustalony według przepisów obowiązujących 
dla funk~jonariuszów administracji lasów państwowych 
w dekrecie z dnia 30 września 1936 r. o państwowym 
gospodarstwie leśnym (Dz. U. R. P . Nr 75, poz. 533)."; 

5) art. 7 otrzymuje brzmiepie: 

"Funkcjonariuszom Straży Leśnej przysługuje 
prawo do: 
1) uposażenia, 
2) wyekwipowania, 
3) zakwaterowania, 
4) pomocy leczniczej w ramach ubezpieczeń spo

łecznych."; 

6) art. 8 otrzymuje brzmienie : 

"Funkcjonariusze Straży Leśnej otrzymują 
z budżetu administracji lasów państwowych upo
sażenie zasadnicze wraz ze wszystkimi obowiązu

jącymi dodatkami funkcyjnymi, służbowymi i in
nymi w wysokości i n a zD.;':ldach, prżysługcdących 
pracownikom administracji lasów parlstwowych, craz 
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z dodatkien za ochronę lasów. Minister Leśnictwa 

w porozumien,iu z Ministrem Skarbu ustali wyso
kość dodatków funkcyjnych, służbowych i za ochro
nę lasu, zasady zaszeregowania funkcjonariuszów 
Straży Leśnej do odpowiednich grup uposażenia 

zasadniczego oraz zasady zryczałtowania diet." ; 
7) wart. 6, 9 i 10 wyrazy: "oficerom i szeregowym" 

zastępuje się wyrazem "fuQkcjonariuszom"; 
8) w art. 11 wyrazy: "ofice'rowi lub szeregowemu" 

zastępuje się wyrazem "funkcjonariuszowi"; 
9) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

" Wykonanie _iejszego dekretu porucza się 
Ministrowi Leśnict~ w porózum ieniu z Ministra
mi: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej , 
Bezpieczeństwa Publicznego i Skarbu." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 

Ministrowi Leśnictwa w porozumieniu · z Ministrami: 
Obrony Narod9wej, Administracji Publicznej, Bezpi~

czeństwa Publicznego i Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie zdnie>n 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1949 r. 

,Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Leśnictwa: B. Podec/1.'lcrny 

Minister Obrony Na.rodowej: M. Zymierskl 
Marszałek P olski 

Mini::ter Administrac ji Publicznej: Wł. WoIskl 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: ,St. Radkiewicz 

Minister Skarbu: K. Dqbrcwski 

Ut 
USTAWA 

z dnia 1 marca 1949 r . 

. o zamianie niektóJ:ych gruntów państwowych. 

Art. 1. Zezwala się na zamianę 

gruntów państwowych, pozostających w 
uistra Obrony Narodowej: 

następuj ących 

zarządzie lVIi-

1) części nieruchomości " Iwanowskie Sioło", a mia
nowicie gruntów, położonych w gminie Gołąb. po
wiatu puławskiego województwa lubelskiego
o powierzchni 59 ha 1631 m 2 i gruntów pod nazwą 
"Łąki Dęblińskie", położonych w gminie Irena po
wiatu garwolińs!tłego województwa warszawskie-
go - o powierzchni 1 ha 3678 m 2 , . 

2) gruntów, położonych w gminie Sieciechów powiatu 
kozienickiego województwa kieleckiego, wywłasz
czonych w 1867 r . ze wsi Łęk na rzecz twierdzy 
"Dęblin" - o powierzchni 43 ha 2390 m 2, 
- na grunty: 

1) położone we wsi Masów gminy Irena powiatu gar
wolińskiego województwa warszawskiego - ' 0 po
wierzchni łącznej 39 ha 8046 m 2 , zapisane w tabeli 
likwidacyjnej wsi Masów pod numerami od l do 2·1, 

2) położone w osadzie Bobrowniki gminy Irena po
wiatu garwolińskiego województwa warszawskiego 
- o powierzchni łącznej 4 ha 9511 m2~ zapisane 
w tabeli likwidacyjnej osady Bobrowniki pod nu
merami od 1 do 50, 

3) połDżone we wsi Żdż:lry gminy Irena powiatu gar
wolińsktego .... vojewćdztwa warszawskiego - o po
wierzchni łącznej 14 ha 54 i 4 m 2 , zapisane w b .beli 
likwidacyjnej wsi Żdżary pod numerami od 1 do 19. 

Art. 2 • . Minister Obrony INarodowej określi działki 
gruntów, podlegających zamianie z poszczególnymi 
właścicielami. 

Art. 3. W ykonanie nInIejSzej ustawy porucza się 
Ministrom' Obrony Narodowej i Skarbu w porozumie
niu z Ministrami Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform 
Rolnych. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrow: J. Cyrankiewicz 

Minister Obrony Nargdowej: M. ZymieTski 
Marszalek Polski 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

Minister Odbudowy: M . KaczoIOwski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J . Dąb - Kocioł 
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USTAWA 

z dnia 1 m arca 1949 r. 

o zmianie dekretu z ' dnia 22 grudnia 1945 r. o ochr~nie hodowli zwierząt gc~podarskich. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 22 grudnia 1945 r. 

o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U . R. P. 

z 1946 r. Nr 2, poz. 12) wprowad;a się następuj ące 

zmiany: . 

i 
1) wart. 1: 

a) v.r pkt 3 po wyrazie: "żel'lskiej" dodaje się wy
razy : "z wyj ątkiem trzody chlewnej", 

b) w pkt 5 s kreśla się wyrazy: "oraz macior, na
dających się do chowu"; 


