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STARO STWA
Wychodzi dwa razy w
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L.4198427

S.
Jarosław,

dnia 30/11. 1927.

Poszukiwanie wlaścicie
la zatrzymanej klaczy.
DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
I WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
w POWIECIE.

Na polach wsi R6!aniec gm. Wola Roianiecka pow. Biłgorajskiego zatrLymana zoslała klacz
niewiadomego pochodzenia maści gniadej lat 3.
Klacz znajduje się na przytrzymaniu u Eugenju~za Krzyszychy we wsi Różaniec.
Podając

powyższe

pisma Starostwa w
L. 24923 polecam

do

Biłgoraju

zawiadomić

wiadomości

Komisarjatowi Policji państw. w Jarosławiu
i wszystkim Posterunkom Policji panstw.
w powiecie
do wiadomości z polecenif'm przeprowadzenia kontroli we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych
i p rzemysłowych, oraz restauracjach, czy właściciele
tychże zastosowali się do powytszego z!lfządzenia.
Niesłosujących sic:: do tego zarządzenia należy donosić Starostwu do ukarania.
Starosta Prezentkiewicz.

wskutek

z dnia 23/11. 1927
wszystkich

ców w to celem odszukania prawego

mieszkań

właściciela.

Starosta Prezentkiewicz.

,

dzenia, będą pociągani do surow~j odpowiedzialnoś
ci karno - administracyjnej.
Starosta Prezentłde:wic.z.

O dpiS.
Ministerstwo Spraw
Nr. Min. 453/27

Wewnętrznych

Warszawa, dnia 2/11. 1927~
W sprawie zadrzewiania miast, miasteczek i wsi .
DO P. P. WOJEWODÓW WSZYSTKICH

42900127

T.
Jarosław,

dnia 10112. 1927.

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
I WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
w POWIECIE.

Poniewai w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych i restauracjach nie ma cenników, oraz wiele właścicieli takich przedsiębiorstw,
nie ujawniają cen na poszczegblnych artykułach codziennego zapotrzebowania, polecam Magistratowi,
Zwierzchności gminnej przypotJlnieć tymże postanoWJema rozpon:ądzenia Ministra Spraw Wewn.
z 2012. 1923 Dz. U. Nr. 22 poz. 139 z nadmienieniem,
te za niestosowanie się do powyższego rozporzą-

Polecam w ciągu miesiąca marca i kwietnia 1928 roku dokonać zadrzewienia placów i ulic
miast, miasteczek i wsi. Zadrzewienie ma być przeprowadzone przez fachowców o ile możliwe drzewami już rozwiniętemi. Posadzone drzewa maja. otrzymać dostateczną ochronę przez ich uszkodzeniem.
Rynki i place, o ile nie przedstaw i ają wartości historycznej, mają być ze wszystkich stron obsadzone drzewami. ~rodek placu ma być również
obsadzony drzewami i użyty jako kwietnik. Celem
wykoOlU1ia tego należy obecnie wstawić odnośne sumy do budżetów gmin i przeprowadzić w ciągu zimy
prace przygotowawcze, jak zamówienie drzewek
nawott'nie ziemi, zakontraktowanie specjalistów i. t. d,

D Z l E N'N l KUR Z
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Stan tych przygotowań w okrrsie- zimowym
podczas inspekcJi.
:2'"l;Iam, bY\" akcja..;. poWJ*za nte była traktoOlo<
wUa jaJro.! skuteb wyma!s:zoneg,? 1 zartądzenia, lecz juko.;. świad'6_ dą~nłe ao zmiany wyglądu i pol~
sprawdzać będę

szenia

miast i wsi.
Pb*,dantłD: byłoby słwortenie obt:cnie w k~

pawłttrza

detl miejscowości .Komlsji Zaltnewitnia- ~ przeprat:
cowanie przez takowe planów zatwierdzonych przez
p. p. Staros1ó.w lub p. p. Wojewodów. Jako wytyczną

prac

Kó"łśJI1 popaół nałęf;y;.

wsaOzenie drzewami,

li

D' O W' Y '

Nt. 1.

pis odezwy SPółdzielni handlowej wzywając p; Na..
czelników gmin by porozumieli się z Wydziałem
powiatowy;n i przysł4PiH do zw~ani8 tej /choroby.
W zimie i na wiOSAę r. b. motylica wątro
bowa wyrządziła bardzo powathe straty w caIeA
Rzeczypospolitej, które wedł.g obliczeh' przeJITacz:aj-';
sumę przeszło 150 OOO.OOO l złotyob: Skutkie.. ~ lej za"..<
razy setki tysięcy bydła i około miljona owiec zginęło, albo też zostało sprzedanych na rui . Można
było przecież zapobieC' tej olbrzymiej" straci . .... ekonomicznej, gdyby w kraju leczono. mo1yłiclC' (

krzewami łub ' kWi~,. W7.~dme')ł'd śli nami pnącemi
kaidego miejsca gdzie jest to m oż liwe.
Rząd Czechosłowacji wyasygnował 1.000.000.000
2:ądam,
by po całkowitem oczyslczeniu- kor. c. na leczenie motylicy .Distolem-. Bawarski
w ciągu zimy miast , i wsi - z wiosną roku przysz- Urz ąd Zdrowia zakupił 3.800 kg. "Olslolu· , który
łeg() dzilfki zadrzewieniłv-zWorowiska ludzkie w Polnastępnie rozdzielił wsród hodowców za porowę c~
sce przypominały swym schludnym wyglądem miasta ny, chcąc w ten sposób uprzystępnić masowe leczej wsie po'1ski~ z czasów z przed niewoli.
ni e motylicy. Podobnie w Austrji i na Węgrzech poMinister: Sławoj Składkowski wr. czyniły rządy tych paostw szereg zarządzeń w kierun ku zwalczania motylicy, przez stosowanie .. Oistolu" za któ ry zwracano leczącym połowę ceny wyło
żonej na zakup leI.,arstwa.
Starostwo w Jarosławiu.
W niektórych Województwach i u nas uratowan
o
"Distolem"
wiele sztuk bydłCl i owiec, niestety
L.' 41934/27
zastosowano
tego środka Jeczniczl·go we
jedna
k
nie
T.
J arosłAW, dnia 10. grudnia 1927.
wszystkich miejscowościaoh dotkniętych tą klęską,
stąd td mamy tak wielkie straty i choroba ta rozMAGISTRATOWI miasta JAROSŁA WIA i wszystkim przestrzen ia się coraz bardziej.
ZWIERZCHNOŚCIOM GMINNYM W POWIECIE
Celem zapobieże-nia tej pladze ludności roldo wiadomości i zastosowania.
niczej, pozwąlamy sobie zwrócić się o pomoc przez:
Równocześnie polecam Magistratowi i Zwierz1) Wydanie okólnika d o przynależnych Urzę
chnościom gm innym do dnia 15. lutego 1928 donieść
dów Weterynaryjnych ze zwróceniem specjalnej uwaStarostwu o dOkonanych przygotowaniach mających gi na motylicę i uświadomienie ludności o mot. llości
na celu obsadzenie drzewami placów, ulic, dróg itd. leczenia jej za pomocą "Oistolu".
z wiosną 1928.
Na żądanie dostarczymy obfity materiał Pfl1Za ścisle wykonanie niniejszego rozporząpagandy
w postaci druków, afiszów. ulotek, gotowedzenia
odpowi:jdają
osobiście
pp. Kierownicy
go
materjału do odczytów, film popularno-naukowy
Zarządów gmin.
itp.
Starosta jarosławski: Pre!enłkiewiC:l
2) Poczynienie odpOWIednich stara n u Władz
Centralnych cel~m Wszcl.ęcia akcji rządow ej w rozpowszechnianiu le,'zenia chorych n3. motylicę zwieL. 41745/27
rząt.
Wp.
przy 50% bonifikaci~ rządowej, Pailstwa zagraniczne ochroniły użytku, wydatnie z ni ty liśtny ceJ arosław, dnia 20. grudnia 1927.
nę tego s pecyfiku.
DO MAGISTRATU miasta )AROSM WIA,
i wszystkich ZWIERZCHNOŚCI , GMINNYCH
w POWIECI E.
Z uwagi, te ' motylica i w ' po·wlecie tutejs'zYIlł '·
znaczne sprawia szllody - ogłaszam 'nihit'jszetn od- I

Poniewat najwłaściwszą porą do stosowania ,
.. Oi!jtolu" jest jesienI pr~imy przeto uprujmie o l a·
skawe możliwie rychłe zarząd~enie.
Starosta ·PruwkilZwiov'

D Z I E N N I K' U R' Z

Nr. 1.

Jarosław, dnia 12 stycznia 18'28: '

·L. 371/28
T
"Rozporządzenie

Prezydenta
Rz,eczyp.oepotitljl l Połs~
;% 3/12 1927 Dz. U. Rz. P.
Nr. 10 pot.. 934 o prawie
.łowieckim.

Do MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWI A
WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
i ZARZĄDÓW DÓBR w POWIECIE.
w życie z dniem 28112 1927
rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp. z 3/ 12 1927
.(ł prawle ' łowieckiem'. zajdzie potrzeba rejestra'Cji ob·wadów łowieckich w tutejszym powiecie.
W celu przeprowadzenia. wyt.ej wymienionej
njestracji, która ma nastąpić ~ najpóiniej do' dnia- 1.
marca 1928. podaję do wiadomości odnośne postaw
:nawienia na wstępie wspomnianego rozporządzenia.
Polowanie związane jest z własności", gruntu
i należy Idq właścjciela gruntu.
Właściciel polpwania mate je użytkować saofl1odzielnie, jeżeli jego grunt nie jest mniej~zy od
100 hektarów ciągłej powierzchni. Obszar taki po
:zarejestrowaniu go w Starostwie, stanowi obwód
.aowieckf własny.
Obwód łowiecki własny powstaje na czas
nieogranicwn)" i istnieje- tak długo ! jak tego sobie

Wobec

wejścia

:1yczv·' właściciel,

Obsza'fy .polowania, nie stano ..... iące- obwodu
-łowiecldegq własnegq mqgą być użytkowane jedynie
łą nnie z właścicielami in,~ ych obszarów polowania,
na obszan.e nie , moiejszym od 100 hektarów ciągłej
powierzchni. Obszar taki po zarejestrowanib go
w Starostwie, stanowi obwód łowi~c)d _wspólny.
Obwód łowiecki wspólny .ma obej ruowae ca ,ty obszar gminy, po wyłączeniu obszarów o bwodów
.łowieckich własnych, jeteli nie zajdą wypadk i przewidziane niżej.
Je1eli obstar gminy po wyłączeniu obszarów
.obwodów łowieckich własnych wynosi conajmniej 1000
hektarów ciągłej powierzchni moina w obr~bie tej
gminy utworzyć kilka obwodów łowieckich wspólnych,z których / każdy winien mitc conajmn iej 500
hektarów ciąglej powierzchni.
Gdy obszar gminy po wyłączeniu obszarów
-łowieckich własnych, nie stanowi ciągłej powierzchni
lecz składa się z kilku nieprzy legającyc h do siebie
.obszarów, z których każdy obejmuje conajmniej
100 hektarów, z każdego z tych obszarów mott- byc
utwtlrl.ony· osoliny obwód łowiecki wspólny.
Jeteli gmina skhtd ~~z pewnej liczby wsi
(kolonji: zaścianków) to z wsi, kfóre po wyłączeniu
.obszarów obwodów łowiecki ch własnych mają co-

Ę

DO W Y

najmniej 250 hektarów ciągłej powierzchni mogą
być tworzOne osobne obwody łowieckie wspólne.
Obwód łowiecki wspólny moie być utwonony/'D z obszarów kilku gmin . (po wyłączeniu\ ob,..
szarów obwodów łowieckich własnych) jeleU zatem
oświadczą się w każdej gminie właściciele gruntów
stanowiących więcej niż połowę obszarów.
Właściciel polnwania, które ze wzgl~du na
swoje, poloienie nie może ,być włączone do obwodu.
łowieckiego wspólnego w tej samej gminie i nie
odpowiada warunkom utworzenia własnego obwodu
łowieckiego, moie swoje polowanie przyłączye.
wspólnego obwodu łowieckiego innej gminy z kt6rym tworzy ono obszar ciągłej powierzchni, lub wydzieriawić je wła ścicielowi przylegającego obwod4
łowieckiego własnego lub wziąć w dzierżawę przylegający obwód łOWiecki własny i użytkować swoje
polowanie łącznie z polowaniem na tern obwodzie.

publiczne, lądowe
drogi , prywatne na których właścic iel gruntu - drogą przedzielonych ma służebność przechodu, nie stanowią.
przerwy w ci"głości powierzchni obszaru ich j~dnak
nie wlicza się do obs13rów tworzonego obwodu ~o
wiec kiego i nie mogą one stanowić osobnych obwodów łowieckieJ !.
(
Wody publiczne, drogi

i wodne oraz tory kolejowe, jak

również

Jeżeli

utworzeniu wspóJnego obwodu ło
gruntów stanowiąeych mniej nii połowę obszarów niezb(dnego
do utworzenia obwodu, to na wniosek właścicieli
gruntów stanowiących więcej nit połow~ tego obszaru obwód wspólny b~dzie utwon.ony.
wieckiego

sprzeciwiają si~ właściciele

Wyżej

wspomniany wniosek ma być wyrawspólnego obwoclu łowieckiego
ze szczegółowe m wymienieniem gruntów i ich właś
cicieli, którzy należ eć b~dą clo spółki łowieckiej obwodu oraz ze wskazaniem gruntów, których właś
ciciele s przeciw iają s i~ utworzeniu wspólnego obwodu ł owieck iego.
żony

w

zgłoszeniu

Właścici e l gruntów objętych wspólnym obwodem ~owieckim stanowią s p 6 ł k ę ł o w i e c ~ ą
która posiada osobowość prawną. Spółka ta działa.
na podstawie statutu nadanego przez Starostwo jednocześnie z zarejestrowaniem obwodu łowiecki ego.
Zgłoszenie obwodu łowieckiego dokonuje się .za pośrednit:twem Zw ierzch ności gminnej, która stwierdza
czy wiadomości podane w zgłoszeniu są tgodrte
z rzeczywistości~ or8.! zaśwładcza totsamośĆo osó.b
podp'isanych , na zgłoszeniu. Sprawdz.one i potwierdz(),11& zgłoszenia pJledkłacljl Zwierzchność gminna
Starostw\t.

Jeżeli
znajdujące s ię

obwód łowi ecki ma obejmować grunta
w granicach kilku gmin, zghłszenie

•
DZIE· NNIK

URZĘDOWY

następuje
za pośrednictwem Zwierzchności każdej
gmjny w której leźy część zgłaszanego obwodu.
Obwód łowiecki wspólny może być utworzony conajmniej na 6-letni okres czasu, jeże-li jednak
znajduje się obecnie w dzierżawie, do końca terminu
w dziertawie.
Wszyscy zatem właś ci ciele polowania o ile
te nie są wydzieriawione aD końca stycznia 1929
i dalej, mają natychmiast zgłosić utworzenie obwodów polowania do zarejestro wania. O ile bowiem
odn oś ne tereny nie zost a n ą przed 1/3, br. zarejestronie wolno będzie na nich wy konywać po-

•

może być wydzierżawione tylko
zawarta na czas krótszy jest nie-

~: ~:~~I~I(~;~;~y spółki łowieckiej
~

który

załatwia

odnoszące się do interesów spÓłki

na 6 lat. Po

upływie

tego ('zasu wybiera

zarząd.

przy wyborach Zarządu spółki łowieckiej
i rozstrzyganiu innych spraw spółki na walnych
zgromadzeniach, wspólnicy posiad ają ilość głosów
zależną od obszaru ich posiadłości w ten sposób,
że obszar do 2-ch hektarów uprawnia do jednego
głosu a następne p e ł II e dwa hektary uprawniają
do jednego głosu więcej.
Zaden... ; ednak \'!Sp..1 It';'; nip "n"ie posiadać
więcej g,łosów nit o jeden mniej od pozostałej liczby głosów. Spółka łowieck a może użytkować polowanie w swoim wspólnym obwodzie jedynie przez
wypuszczeuie polowania w dzierżawę. Podział dochodu spółki uskutecznia za lząd stosownie do obszaru gruntu należącego do poszczególnych wspólników. W celu uniknięcia nieporozumieri. zaznaczam,
że przy zgłaszaniu wspólnego obwodu łowieckiego,
najeży w zgło szeniu samem lub w osobno sporzą
dzonem jako załącznik do zgłoszenia w wykazie wymienić każdego właściciela polowania (!;!runtu) podając przy nazwisku tegoż obszar posiadanego przez
niego gruntu w h e k t a r a c h, a r a c h i m et r a c h (nie w morgach). Zgłoszenie mają wszyscy
właściciele
polowania podpisać a Zwierzchność
gminna - jak ło jut wytej nadmieniono stwierdza
ich podpisy oraz ilość posiadanego przez nich
gruntu.
Do zgłoszenia należy dołączyć: szkic sytuacyjny odnoszący się do gruntów w całej gminie,
sporządzony przez ewidencję katastru podatku gruntowego. Jeżeli szkic taki znajduje się jut w Starostwie należy o tern wspomnieć w zgłoszeniu. Dalsze
zarządzenia co do wykonania wymienionego na wstę
pie rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp. a to co
do wydzierżawienia obwodów łowieckich wspólnych
Nakładem Stą,rostwa w Jarosłąwiu.

Nr. l

zatwierd7:anią dzierżawców straty łowieckiej, wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzynę itd.
nastąpią we właściwym czasie.

Starosta Prezentkiewia.

•

ODPIS.

•

Ministerstwo Rolnictwa .
Warszawa 29/11. 1921..

Nr. 4297 W. J.
Sprawa: Świadectwa zdrowia
psów wywożonych na obszar
Wolno miasta Odaliska.
Według zan:ądzeń

Senatu Wolnego Miasta.
z dula 5/9. 1927. świadectwa wysławione
przez pow. lekarzy weterynafyjnych dla psów przewożonych na obszar W. M. Odaliska winny zawierać klauzulot stwierdzająct".
Gdańska

a)

a w

że

pies jest \\' ulny od chorób
od . ~.• ~i e k li l ny

zaraźliwych

s zczeg ó ln ośc i

b) że w miejscu pochodzenia psa oraz w promieniu IO-cio kilometrowym nie panuje ani w ostat...
nich 3 miesiącach nie panowała wścieklizna.
Ministerstwo Rolnictwa prosi o wydanie zaaby lekarze weterynaryjni przy wystawiania
weter. świadectw zdrowia dla psów wywożonych na
obszar W.M . Odaliska zamieszczali powyżej wyszczególnione klauzule, celem uniknięcia utrudnieri. czynionych osobom podróżującym z psami na obszar W.
M. Gdańska.
rządzeri.,

Starostwo w

Jarosła.wiu.

L. 63128

Jarosław,

Wp.

dnia 9/t. 192&

MAGISTRATOWI w JAROSŁAWIU i wszyslkim
ZWIERZCHNOŚCIOM GMINNYM w POWIECIE

do

wiadomości.

Starosta Pruentkłewicz.

Drukarnia S. Littmana w

Jarosławiu.

