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nem uzyskanym z takiego zasiewu lub uprawy dokonanych na 
pobliskim gruncie takie j samej jakości, na którym :,zk.ody nie 
było. 

. '2. Przy ustalaniu różnicy~w plonie należy llwzql ędnić ja
e kość zasiewu lub uprawy i poczynione nakłady , jak fi(1v,:ożenie 
gruntu, koszt robocizI}Y itp. 

§ 2.1. Wartość ' pieniężną różniCy w plonach, ohli czoną 
zgodnie z § l, ustala się: 

l) dla ziemiopłodów objętych w danym roku dostawami obó
wiązkowymi: 

a) w odmesieniu do tej . części przewidyw.anych zbiorów, 
która podlega obowiązkowi dostawy - według cen 
pł~onych stosownie do przepisów o dostawach obo
wiązkowych, 

bl w odniesieniu · do p;zostałej części przewidyw,mego 
:) ' ·' 'zbiotu<'''-l''·wedhlg' cen'Płaeónych przez Państwo w sku- , 

pie rynkowym; . 

2) dla ziemiopłodów zakontraktowanych - według ten pła
conych w tej lub sąsiedniej miejscowości w okresie po 
zbiorach danego roku przez instytucję kontraktującą za 
dostawy tych ziemiopłodów nie zaliczone na poczet obo
wiązkowych dostaw; 

3) dla pozostałych ziemiopłodów - według cen płaconych 
przez uspołeczniony aparat sk.upu w tej lub sąsiedniej 

miejscowości w okresie po zbiorach danego roku. 

2. Orzeczona wartość różnicy w plonach, ustalona we
dług przepisu ust. 1 ,pkt l lit. a), ulega na wniosek poszkodo
wanego przeliczeniu według cen płaconych przez Państwo w 
skupie rynkowym. gdy poszkodowany przedstawi tlowód, że 

w danym roku nie podlega obowiązkowi dostawy lub nie uzy- . 
skał zwolnienia od obowiązkowej dostawy w związku z po
niesioną szkodą w plónach i uprawach na · skutek robót górni
czych albo też nie uzyskał zwolnienia w takim rozmiarze, jaki 
przyjęto w orzeczeniu · komisji do spraw szkód górniczych. 
O przeliczeniu postanawia przewodniczący właściwej okręgo- , 

wejkomisji do spraw szkód górniczych. 

3. W razie uszkodzenia zasiewów lub upraw w państwo
wych gospodarstwach rojnych odszkodowanie okręśla się we
dług aktualnych cen pobieranych przez państwowe gospodar
stwa rolne przy sprzedaży tych ziemiopłodów jednostkom gó
spodarki uspołecznionej . 

§ 3. W razie niemoiności ustalenia 'odszkod')wania za 
zasiewy i uprawyna ' zasadachókreślonych w §§ . 1 f 2 odszko
dowanie ustala się na podstawie . ogólnych zasad . szacunku 
szkód w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych, w drzewo
stanach na gruntach leśnych, zadrzewieniach na gruntach nie
leśnych i plantacjach roślin wieloletnich przy odpGwiednim 
zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych 
dla nieruchomości nabywanyc)J. w celu realizacji ' na~?1.l)w.xc~ 
planów gospodarczych (Dz. U, z 1952 r. Nr 52, poz. 339,
z 1953 r,. Nr 12, poz. 44 i z 1955 r. Nr 8, poz. 48)' z tą zmianą, 
że do wartości owocowych drzew i krzewów stl)suje się mnoż
nik 6,00, a nadto dolicza się średnią wartość jednorazowego 
plonu według cen określonych w § 2 ust. 1 pkt ~. niniejszego 
rozporządzenia. ' . 

§ 4. 1. Jeżeli szkoda górnicza w zasiewach i uprawach 
występuje na tym samym gruncie wskutek tej samej przyczy- . 
ny również w lalach następujących kolejno po roku, w którym 
wystąpiła po raz pierwszy, należy się odszkodowanie za szko
dy występujące także w następnych latach, nie dłużej jedll1.k 
niż za 3 kolejne lata. Wysokość tego corocznego odsżkccdo
wania ustala się według przepisów §§ l - 3. 

2. W razie dalszego powtarzania się określonej w usL l 
szkody górniczej w zas lewach.i uprawach poszkodl)wanemu 
przysługuje prawo do naprawienia szkody według przepisów-' 
art. 56 lub 58 p'rawa górniczego. ' , ; . 

3.' Upr.awnienie do określonego w ust. l corocznego od
szk,odowania gaśnie wtedy, gdy' dany grunt został przywróco
ny w myśl art. 56 prawa górnicżego do stanu poprzedniej uży
teczności lub gdy do tego gruntu został zastosowany przep'is 
art. 58 tego prawa. 

4. Przepisów ust. 1 i. 2 nie sto'snje się do Ilszkodzenia 
zasiewów lub upraw w państwowych gospodarstwach rolnych. 

§ 5. 1. Jeżeli wskutek złego stanu gruntu wywołanego 
szkodami górniczymi zasiew lub uprawa są gospodilrczo nie
celowe albo uzasadniona jest zmi.ma sposobu zagospodarowa
nia gruntu ze szkodą dla jego użytkownika, nalezy się za każdy 
rok odszkodowanie ustalone w stosunku do wartości plonów, 
które możną. było uzyskać przed uszkodzeni,ęm gruntu. 

2. Z kwoty odszkodowania potrąca się wartość pbnu 
uzyskanego w danym roku ze zmienionego sposobu zagospo
darowania gruntu. 

3. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Przedsiębiorstwo górnicze wypłaca odszkodowanie 
pieniężne za zasiewy i uprawy uszkodzone wskutek rqbót gór_i 
niczych nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnie
nia się orzeczenia komisji do spraw szkód górniczych, w przy
padkach Zaś określonych w § 2 ust. 2 ~ .od dnia wydania 
postanowienia przewodniczącego okręgowej komisji do spraw' , 
szkód górniczych. ,. 

§ 1. Wykonanie rozporządzenia porucza sią Prezesowi 
Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom. 

- . ~ ' . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J, Cyrankiewicz 
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lłOZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 24 września 1955 r. 
, 

. : ł 

~~ -. . . W sprawie .doz~rców , ~owłecklcb •.• 

Na po<lsŁaWie., ~ft. .21 usł, 3 dekretu z dnia: 29 paździe:l'n~ka 
1952 f.O prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r, Nr 44, poz. 300 
1 • 1955 l. NI 18, poz. lOS) zalzćldza ii~, co następuje: 

§ lo DOZOrcą ło~lęcJdni może . być pełnoletni . ohy~atel 
polsk( o nienagannej pqeszłości, posiadający zdolność do' (ą;ia
łań prawnych i uzdolniony fizycznie oraz umysłowo do pełnie..; . 



bowiązków służbowych dozorcy łowieckiego, a ponadto 
ający znajomość przepisów prawa łowieckiego i hodowli 

1. Dzierżawca, a w obwodach hiewydzier.i:awionych 
ządca obwodu łowieckiego zawiera z dozorcą łcwieckim 
ę o pracę według wzoru ustalonego przez Ministra Leś-

Zawarcie umowy o pracę z dozorcą łowieckim może 
ić po uprzednim wyrażeniu zgody na osobę Kandydata 
zorcę łowieckiego przez prezydium powiatowej rady na
ej (rady narodowej miasta stanowiącego powi'it) właści

e względu na miejsce zamieszkania kandydata i po zło
przez niego przed komisją powołaną przez wojewódzką 

radę łowiecką egzaminu ze znajomości przepisów prawa ło

wiec iego i hodowli zwierzyny. 

Osoba kandydata na dozorcę łowieckiego w ')b'wodzie 
za.wi ta.jącym' ponad 30% powierzchni leśnej będącej w zatzą
dz:je - aństwowego gospodarstwa leśnego lub zawiera1ącym 

30% powierzchni rolnej znajdującej się w zarządzie 
owych gospodarstw rolnych powinna byc uzgodniona 
zawarciem umowy o pracę Z" właseiwym terytoriiilnie 

rejon m lasów p1111stwowych lub zjednoczeniem państwowych 
gosp darstw rolnych, li w obwodach, do których zostilły włq
czon obszary pozostające w zarządzie lub terenowym wyko
rzyst niu organów wojskowych lub bezpieczeństwa publiczne
go, z łaściwymi organami wojskowymi względnie bezpieczeń
stwa publicznego. 

Dozorcy łowieccy są pracownikami o nien·')rrnowa
zasie pracy. 

Do obowiązków dozorcy łowieckiego nah~ży piecza 
wiskiem, a w szczególności: 

alczanie kłusownictwa i wnykarstwa, 

o hrona zwierzyny łownej w obwodzie 
ynności hodowlanych; 

wykonywanie 

ntrolowanie, czy spotkane w obwodzie łowieckim osoby 
z bronią myśliwską posiadają wszystkie dokumenty wy

agane do wykonywania prawa polowania i czy ('ostrzał 
z ierzyny odbywał się zgodnlę z przepisami praNa 10-

ieckiego; 

awiadamianie prezydium gromadzkiej rady narodowej 
( ady narodowej osiedla) oraz dzierżawcy lub zarządcy 

wodu łowieckiego o stwierdzonych naruszeniach prawa 
ł wieckiego i dostrzeżonych chorobach zwierzyny. 

§ 5. Dozorca łowiecki przy wykonywaniu swych czyn
ności jest uprawniony: 

J) d? ~pra:vdzania t~żsamo.ś~i osób sp~tkanych ~ cbwodzie 
ł wlecklffi- z bromą mysllwską lub mną bromą użytą do 
p lowania, narzędziami myśliwskimi .lub zwierzyną oraz 
ż dania okazania pozwolenia na broń, legitymacji Pclskie
g Związku Łowieckiego lub jego sekcji "Wojskowy Zwią
~. k Łowiecki" i upoważnienia do wykonywania polowania 

ydanego przez dzierżawcę bądż zarządcę danego obwodu 
ł wieckiego ; 

2) odbierania za pokwitowaniem broni myśliwskiej lub 
i nej broni użytej do polowania, narzędzi łowieckich i 
z ierzynyosobom bezprawnie polującym, pr~y czym ode
bana brOIl powinna być niezwłocznie przekazana najbliż
s emu organowi Milicji Obywatelskiej za pokwitowaniem, 

.. 
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a odebrana zwierzyna i narzędzia łowieckie przek,nane 
dzi~rżawcy, a w obwodach nie wydzierżawionych ...... za
rządcy obwodu łowi"eckiego; 

3) do zatrzymywania i przek-<1zywaniawłaściwym ·ąrgar.om 

osób, których tożsamości i miejsca za'rnieszkaniani.e moż
na ustalić, a które w powierzonym jego pieczy oIJwodzie 
łowieckim naruszyły przepisy prawa łowieckie90 lub które 
nie mogą usprawiedliwić posiadania broni, narzędzi ło

wieckich lub zwierzyny; 

4) sprawdzania, czy przenoszona lub przewoź ona bądź sprze
dawana w obwodzie łowieckim zwierzyna została ubita 
legalnie w czasie i sposobami. prawnie dozwolonymi. 

§ 6. 1. Wynagrodzenie dozorcy łowieckiego składa się 
z wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość ckreśla 

umowa o pracę, oraz z premii za zwalczanie kłusownictwa, 

wnykarstwa . i za tępienie drapieżników oraz od .ilości Qcstrze
lonej przez koło łowieckie z,w.ierzyny. Wysoko.śćwynagrodze

nia zasadniczego nie może wynosić miesięcznie mniej niż 2zł 
50 gr i więcej niż 5 zł za każde pełne 100 ha obwodu. łowiec
kiego, w pailstwowych zaś gospodarstwach rolnych -- najwy
żeJ 500 zł miesięcznie. Wysokość premii oraz zasady i tryb jej 
wypłacania określi Minister Leśnictwa. 

2. Członek Polskiego Związku Łowieckiego może wyko
nywać obowiązki dozorcy · łowieckiego za wynagrodzeniem w 
wysokości premii, o której mowa w ust. 1. 

3. Na terenach, na których ochrona zwierzyny łownej 
należy do obowiązkó'1 służbowych personelu terencwego 
(leśniczowie, gajowi itp.) podległego zarządcom obwodów ło

wieckich nie wydzierżawionych, . obowiązki dozorcy łowiec

kiego sprawuje wymieniony personel bez prawa do wynagro
dzenia zasadniczego, o którym mowa -w ust. 1. 

§ 7. Dozorca łowiecki na wniosęk dzierżawcy obwodu 
otrzymuje od prezydium powiatowej rady narodowej legi ty
macjęwedług wzoru obowiązującego dla pracowników insty
tucji .i przedsiębiorstw uspołecznionych. Dozorca łowiecki 

obwodu nie wydzierżawionego otrzymuje legitymację od za
rządcy obwodu. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę dozorca 
łowiecld zwraca legitymację. 

§ 8. 1. Dozorca łowiecki w czasie pełnienia czynności 
służbowych obowiązany jest nosić z lewej strony piersi t~rczę 
z blachy o wymiarze 50 mm X 10 mm z godłem państwowym 
po środku i napisem "Dozorca łowiecki" z numerem ewiden
cyjnym w otoku (odznaka służbowa) według wzoru stanowią
cego zldącznik do rozporządzenia. 

2. Odznakę służbową otrzymuje dozorca z prezydium 
powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stano
wiącego powiat) i obowiązany jest ją zwrócić w dniu rozwią
zania umowy o pracę. 

§ 9. Dzierżawcy obwodów łowieckich, a w obwodach nie 
wydzierżawionych - larządcy tych obwodów zwracają pre
zydiom powiatowych rad narodowych (nid narodowych miast 
stanowiących powiaty) koszty wydanych dozorcom łowieckim 
odznak służbowych. 

§ 10. 1. Dzierżawca, a w obwodach . nie wydzierż~wio
nych ':;"'zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest rozwią
zać umowę o pracę z dozorcą łowieckim, który przestał odpo
wiadać któremukolwiek z warunków wymienionych w § 1. 
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2, O rozwiązaniullmQ'wy o pracę C z dozorilł łowieckim Nadzór nad dozorcamI. ło~ieckiml wykonuje pr .. 

pracodawca obowiązany ' jestzawiaoom1ć w ciągu 1 dni pre- zydium powiatowej rady narodowej., 
zydiumpowialowej rady ,:naroaoweJ , (rady' narodowe)., mia~4 ! .. 
stanowiącego powiat). ' zwracając Illuodznakęsłużbową Ilegi
tymclLJ~ lwolnionego dozorcy, 

;: } . ~;' " ~ .f,": ': ~ '? . ", \ ~·t -}. " ,-~~ .ł. >~ .~. 'i ~ ; ',l-~ł ' ., 
f \:2. Rozpórządzenie: wchodzi 'w tyclezdiliem "cgłp.szep'la. ' 
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Minister Leśnictw&: w z. T • . Rykowskl 

..... t-------- 50 "';" ---------

Zał1\cznik do rozporządzenia Ministra 
Le~nictwa l dnia 24 wrześ[lia 1955 r. 
(poz. 250). 

otwór na rzemyk 
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flo<'1:ono z pole. e/liII PrezeSa Rady Ministrów w [)rukMO A.kcvdens{lwe i w WoHSl~W'" .. I r ~rr"~6 ., . 
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