DEPARTAMENTOWY RADOM S Ii INro. 17.
W Rod o mi u dnia 2ógo

Kwietnia 1812.

Nro. 4°42* Prefekt Departamentu Radomskiego.
Q
^tosewnie do zalecenia JW. Miniflra Skarbu z dnia 24 Marca 1812 Roku Nro 1788 Inftrukcyą dla Władz Skarbowych względem poboru Podatku od rzezi Bydła wMiaftach 1
Kontrolowania takowego, llosownie do Dekretu Nayiaśnieyszcgo 1’ana dtto 14 Lutego r.
b- W dniu 17 Marca r. b nadępiiiąccgo brzmienia wydaną.

Intlrukcya dla Władz Skarbowych względem poboru Podatków od
rzezi bydła w Miafłach, i Kontrollowania takowego.
MINISTER PRZYCHODÓW i SKARBU!
Wskutek Dekretu Nayiaśnieyszego Pana pod dniem 14 Lutego roku bieżącego w Drezdnie .zapadłego, Minifter Przychodów i Skarbu naflępuiącą względem poboru podatku od
rzezi bydła w miaftach i kontrolowania onegoż wydalę Inftrukcyą.
J. Każdy wmieście na przedmieściu lub pofsefsyach zamieszkały, i pod kontrollę
czopowego pociągnięty, od rzezi bydła, mięsa, słoniny i sadeł bez różnicy Hanu podpa
da podatkowi konsumpcyjnemu > a to llosownie do uchwały Scymowey de data 23 Grudnia
roku zeszłego i Dekretu J. K. X Mci de data 14 Lutego roku bieżącego, które uflawy są
W brzmicuiu .nalłępuiąeym:

A. U ypis uchwały Seym-owey de data 23 Grudnia 1811.
MY FREDERYK AUGUST z llożey Laski Król Saski Xiąże Warszawski, &c.
w Wszem w obce i każdemu', komu o tóm wiedzieć należy, a mianowicie Obywąte-
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łom Xięftwa Naszego Warszawskiego, wiadomo czyniemy: iż Izba Poselska, flosownie do
przedftawionego iey w Imieniu Naszem proiektu. i po wysłuchaniu Mówców Rady Staną
i Kommifsyi, uchwaliła co naftępuie:
Podatek od Rzezi Rvd'a w miastach.
i. Opłaty Podatku od Rzezi Bydła w miaftach do Skarbu publicznego pobierane,
które Uchwałą posiedzenia Seytnu zeszłego dnia 24 Marca i8o<) roku zachowauemi zelłały, są od doia igo Czerwca 1812 roku uchylone, a ua ich miejsce naftępui^ce uchwalaią ,
się opłaty.
£. 2< Od dnia 1 Czerwca 1812 roku opłacany będzie w Miaftach do Skarbu publiczne
go podatek od rzezi bydła naflępuiący.
w MIASTACH
1 'i 2.— 3 4 i 5.
Rząnu. Rzędu

Z. gr.
21 ■7
15 —
3 —
2 i5
2 —
1 10

Od Wołu
.
•
od Krowy
'
.
.
«
od Wieprza, Świni, Prosiaka 1 .
od Cielęcia
.
od Kozła, Kozy, Koźlęcia
.
•
,
od Skopu, Owcy, Jagnięcia
.
•
.
•
od Mięsa wszelkiego ze Wsiów do Miaft sprowadzonego, iako to
od Mięsa świeżego, solonego, wędzonego, kiełbas, szynek, ozorów,
— 2
salsefsonów i podrobiów od każdego funta po
.
.
h. od Połcia słoniny z Wsiow do Miał! przywożonej .
1 —
i. od Bochna Sadła ze Waiow do Miałt przywożonego
— 20

ct.
b.
c.
d.
e.
fi

|Z. Igr
18
12 —
2 —
1 15
( 10
1
1
— 20
. — 15,

§. 3. Opłata od Rzezi bukatów, od dnia igo Czerwca j812 taż sama będzie iak od
wołów, a od iałowic iak od krów,
4. Wszelkie opłaty dodatkowe pod nazwiskiem Ibertragu, kwitowego bądź innym
pobierane tylko będą do dnia igo Czerwca 1812 roku, na przyszłość zaś są uchylone;
w njiaftach iednak, gdzie znayduiąsię Szlachtuzy publiczne, oplatana ich utrzymanie pobie

,

rana, ieft nadal zachowaną]
§. 5. Każdy, bądź to Rzeźnik, bądź inna osoba powinna wprzód opłacić za kwitem
do Skarbu należny od rzezi podatek, nim przylłąpi do zabicia bydlęcia opłacie podlegają
cego. inaczej za defraudanta uważaną będzie.
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J. 6. Kary tak na rznących bydło bez opłacenia wprzód należnego podatku, iako też na
wprowadzających potaiemnie do miaft artykuły wyźey ad lit. g. h. i, wyrażone rozciągane
będą w sposób nalłępuiący:
*■
.
,
Bydle skrycie zabite, lub artykuły potaiemnie do miaft wprowadzane, ^podpadają kon
fiskacie na zysk Skarbu, i oprócz tego ten, co skrycie bydle zabił, lub artykuły opłacie podpadające potaiemnie wprowadził, zapłaci pięć razy tyle, ile opłata wyźey prze
pisana wynosi,
§ 7 Miasta pierwszego rzędu są.' Warszawa, Kraków Poznań, drugiego rzędu są te,
które z przedmieściami więcey iak sześć tysięcy dusz ludności miią, za miafła zaś trzecie
go, czwafego i piątego rzędu uważane są te, które z przedmieściami mniey iak sześć ty•ięcv dusz ludności liczą.
<
B. Dekret Króla Jmci Saskiego, Xiążęcła Warszawskiego wydany w Drezdnie dnia
14 Lutego 1812. FREDERYK AUGUST z Rożey łaski Król -Saski Xiąże Warszawski &c.
„ W.zamiarze dopełnienia Prawa na .Seymie dnia a3 Grudnia i8il roku uchwalonego,
pod tytułem Podatek od rzezi bydła nr miastach, na przełożenie Minilłra Naszego' Przy
chodów i Skarbu, i po wysłuchaniu Naszey Rady Stanu poftanwiliśmy sllanowiemy;
§• 1. Miniftcr Nasz Przychodów i Skarbił wyda [Władzom Skarbowym lłosowne In-

flrukcye, względem poboru po datku "od rzezi bydła w miaftach, i KonlroIIe onego urządzi.
§. 2. Dla wiadomości każdego Kontrybuenta prawo wyż rzeczone niemniey Dekret
Kasz ninieyszy wywieszonym bydź ma na widok Publiczny w każdym Domu, gdzie zwy
kle podatek od rzezi bydła od Kontrybuentów do Skarbu publicznego pobieranym bywa.
§• 3. Officyalifta, któryby od Kontrybuenta wyższą nad przepis prawa pobrał opłatę,'
a tym bardziey, żeby tę na swoy zysk obrócił, zapłacić ma za pierwszym wykroczeniem
karę Zł. Pol. 100 i nadebraną opłatę zwrócić będzie powinien, leżeliby powtórnie tako
wego dopuścił się wykroczenia, W takim przypadku prócz zwrotu nadebranej opłaty, od

funkcyt oddalonym bydź ma.
§• 4. Bonifikacya podatku od Tzezi W sposobie, w iakim do tych czas ieft dawana ze

Skarbu publicznego Klasztorom Mendycantium i Szpitalom publicznym, tudzież Inftytutoru
Kadetów w Kaliszu i Chełmie nadal utrzymaną zeftaie;
5. Z kary pienięźney Prawem Seymowem poftartowioney, laka ściągnioną od ukara-
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nogo zoftanie, uftąpioną będzie połowa na zj^sk1 Denuuaj^ahta, a dwunafta część na nadgrO*

Skarbowe i Polieyine, flosownie do Inflrukeyi procćfsowey de data 20 LiflopaJa 1S09 Po-

Inlłruenta, pierwsze dochodzenie odbywającego,

ftępować sobie powinni, w celu rozcZągiiicnia kary prawem przepisaney.

§. 6 Jeżeli Sotnia, Wieprz lab Prosrak przez prywatną osobę na potrzebę domową
zakłute, okaże się bydź. węgrowatćin, wtedy połowa opłaconego podatku od rzezi zwróco
ną będzie tfltnn, kt-> podatek zapłacił, ic Inakże nip inaczoy iak za złożeniem od Officya-

lifly zaświadczenia, i-tko iftotnic .Świnia, Wieprz lub Prosiak był węgrowaty.
§, 7. Bydło chude dla zdarzonego przypadku iako to: naprzykład dla zlamaney nogi
[ t. d, zarznąć się inaiące na dotuową potrzebę podlega tylko połowic opłaty prawem prze-

pisań cy.
§. 8. Dobro Izieyfłwo wyżey

5 i 7 poftanowioiie, nie rozciąga się do Rzeźuikówf,

którzy przedażą mięsa zaLtndniaią się,
§. g‘ Od mięsa w mialtach 3. i. 3. rzędu iuż opłaconego^ gdy będzie za kwitem zaświadczaiąęym wprowadzone do miaft 1 lub 2 rzędu, opłata podatku od rzezi dawaną
bydż ma w proporcyą wyższości opłaty podatku Prawem Sey.nowein nałożoney na iniafta
1 i 2 rzędu,

§. 10. Moceii będzie Nasz Minifter Przykhodów i Skarbu puszczać w dzierżawę doched
z rzezi w mialtach gdzio to za zgodne z dobrem i bespieczeńftwem Skarbu osądzi.
5- 11. Wykonanio irłnieyszego. Dekretu, który w Dzienniku praw ma bydż umieszczo
ny, Naszym Miniftrom Nięftwa Warszawskiego, wjizem db którego należy, zalecamy,
("podpisano.) FREDERYK AUGUST, przez Króla Minifter Sekretarz Stanu Stanisław
Breza Zgodno z Oryginałem Minifter Sekretarz Stanu, \Stani.sław Breza. (L S.) Zgo
dno z Oryginałem Sekretarz Rady Stanu i Rady Miniftrów, Stanisław Grabowski.

§ II. Nikt aui sam, ani przez drugiego bez zameldowania ię Urzędowi Korsumpcyineinu micyscowemu i opłacenia Skarbowi przypadającego podatku, Bydła jakiegokolwiek
bądź rodzaiu na swoią potrzebę lub (przedaż rznąć, mięsa, [słoniny, sadeł, kiełbas, szynek,
ozorów, salsesonów i podrobiow, do miafta 'wprowadzić nie może. Wyżey umieszczona

Uchwała. Seymowa obeymuic Taryfię opłat Konsumpcyjnych dla miafl wyższego i niższego
rzędu, niemniey kary na Defraudantów. Gdy więc Offieyaliści Skarbowi i Policyini lub
też osoby prywatne, odkryją'popełnioną Dcfraudącyą od rzezi bydła, na len czas Władzo

JT, III. Miaftami pierwszego Rzędu są: a) Warszawa; b) Kraków; r) Tocnań.
Do drugiego Rzędu zaś należą: o) Kalisz; b) Leszno; c) Rawicz; d) Lublin.
Wszyflkie zaś inne Miafta należą do 3, 4 i 5 Rzędu z względu, że teraz w każdem
z nich nie znayduic się ludności sześć tysięcy dusz.
Urzędy Konsumpcyine przeto w Mialtach 1 i 2 Rzędu, gdy do takowych wchodzić
będzie mięso, słonina, sadło, kiełbasy, ozory, salccfsonyjpodrób za kwitami zaświadczaiącemi Urzędów Konsumpcyjnych Miafl 3, 4 i 5 Rzędu, dowodzącemi, że opłata Konsump
cyjna iuż niszczoną zoflala w micyscu wysiania; pobierać są obowiązane:

a) od każdego funta mięsa świeżego, solonego, wędzonego, kiełbas, szynek, ozorów',’
salcefsonów i podrobiow, grosz polski ieden;
b) ofl połcia sląiiiny groszy polsk. 10.
e) od bochna sadła groszy polsk 5.
Jeżeli zas obiekta.wyżey sub a. b. .c, wymienione wchodzą do Miafl: z zagranicy, wte
dy pomimo opłaconego nad granicą sła inwektowego flosownie do Inflrukcyi dla Esaktorów Konsumpcyinyęh pod dniem i Września 1809 wydauey pagina 68 Tytułu VII. Litt;
d. pobierać należy taką opłatę , iaką uchwala Seymowa wyżey umieszczona w §. 2 na mię-’
■so ze wsi do miafl sprowedzonę przepisuje.
tf. IV. Władz Departamentowych tak Skarbowych, iako też Adminiflracyinych i Poli
cyjnych będzie powinnością przekonywać się o iftotncy ludności miafl, a jeżeli się okaże,'
że w Mialtach do 2go Rzędu należących według powyższego wyszczególuienia nie masz
6000 dusz, lub też ieżcli w miaftacli teraz do 3 , 4 i 5 Rzędn policzonych, znayduic się
ilość ludności, któraby ich flawiała w rzędzie miafl drugiego Rzędu, w ten czas Mini Arowi
Skarbu o tein zarapportnią w celu zaftosowania wyższey lub niższey taryfly podatku od
Rzezi bydła.

JT, V. Bydle mło le iak tylko ma rogi, iuż nie za ciele, lecz za wolu lub krowę uwa
żane i opłacane bydż ma.
JT. VŁ Prosięta do sześciu niedziel są wolne od wszelkiey opłaty Konsumpcyiney, zaś

nad szesć niedziel niaiące, tak opłacać powinny, iak dorosło wieprzo lub świnię.
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jj'. VII. Rzcżnicy ieJeu drugiemu częściami mięso zą wiadomością tylko urzędu micy-

scowegó Konsumpcyinega uflępować ;ia wzaicrn mogą; nie wolno zaś dwom rzeźnikom iedney sztuki bydła, wieprza i t. d. wspólnie zabić, opłacać i mięsa przedawać,

JT, VIII. Ponieważ osobom prywatnym gdy świnią, wieprz lub prosiak ekaźesię bydź

węgrowatyi.-s, połowa opłaconego podatku od rzezi zwróconą bydź ma, przeto Urzędy
Konsumpcyine w takim przypadku łącznie z magiftralein mieyscowym' policyjnym przekony

wać się powinny: czyli zabita świnią, wieprz łub prosie, iilotnie ieft węgrowatc, a po
przekonaniu się wspólnie z Magiffratem wydadzą ftosowne zaświadczenie, na fundamencie
którego Urząd Konsiimjicyinytia!ychmiall zwrócić ma połowę opłaconego podatku interefsantowi, a ten z rzetelnego odebrania, pod wyźey rzeczonym zaświadczeniem kwitować

powinien, zwroty podobne uskuteczniane bydź maią z bieżącey percepty, i nie wchodzić,
ani do extraktów miesięcznych, ani też do rachunków rocznych, lecz zaświadczenia w po
wyższym sposobie zakwitowane dołączać maią Urzędy Konsumpcyjne do swych regeftrów,
w dowód uskutecznionego zwrotu podatku, a Kalknlatorowie przy rewizyi regeftrów do
chodzić legalności wspomnionyclr zaświadczeń: bo gdy te nie będą podpisane przez Exak—
tora Konsumpcyinego i Btirrniftrza mieyscowego Ittb też leżeli intere&aut z odebranych
pieniędzy nie kwitował, w tedy uskuteczniony zwrot ma bydź defektowym, a Esaktor
Konsumpcyiny przynaglonym, do zaftąpienia tegoż defektu Burmiftrze i Exaktorowie Konsumpcyini pod naysurowszą odpowiedzialnością i karą prawem na przeftępnych Officyaliflów Skarbowych przepisaną wydawaniu zaświadczeń wyżey wspomnionycli z nay większą
sobie poftępować powini rzetelnością.
Podobne zaświadczeuia także dołączane bydź muszą do regeftrów w tych przypadkach

gdzie osoby prywatne bydło chude dla zdarzonego przypadku iako to: dla złamaney nogi
i t. d. na swą domową potrzebę zarzynać muszą, i gdzie tylko połowę podatku, konsump

cyinego do Skarbu wnoszą,

§. IX. Osobom prywatnym nienaprzedaż bydło biiącym, Urzędy Konsumpcyine wydawaćsbędą kwity drukowane, z opłaconego-podatku, Rzeźnikom zaś książki drukowane kwi

towe. Officyalifta Konsumpcyiny, który się poważy wydawać Rzeźuikowi czyli raczey osobom
bydło na przedaź biiącym, 2amiaft książki kwitowcy; kwit;, uważany będzie za nieposłu-;
szuego, i ukaranym zoftanie popług zbioru przepisów i uftaw de data iG Października 1809

f

,

.

Książka kwitowa Rzeźnikowi udzielona, służyć będzie na e ry kwartał rachunkowy, wcią
gu którego tyle razy, ile rznąć zamyśla bydło, takową książkę podawać-powinien Urzę

dowi Konsumpcyjnemu, a Urząd Konsumpcyiny po riaftąpioney opłacie, zakwituic R/sżujka w książce, nie liczbami, lecz słowy.
Żaden Rzeźnik swey książki na Urzędzie
Konumij-cyiny n illużey zoftawiać nie powinien, tylko dopóki Exaktor kousiutfpcyiuy pie
niędzy należnych nie odbierze, po których odebraniu niezwłocznie zaciągnąć takowe do
swego rcgcftru i książki rzeżnika ieft winien , ta czynność nic wymaga więcey czasu iak
minut 3 przeto Exuktor lub Officyalifta Konsumpcyiny, któryby się trzymać, ośmielił książ
kę kwitową Rzeżnika dłużey w swych ręku, nad minut 3, za pierwszym doftrzczenicm,

wskazanym będzie na zapłacenie kary zł. 60, a w powtórnym przypadku, oddalonym Zo

ltanie zc służby Skarbowey.
Po ukończeniu zaś każdego kwartału rachunkowego, powi
nien Esaktor Konsumpcyiny, książki kwitowe odbierać od Rzeźników, wydawszy im no
we, a odebrane dołączać do'swych regeftrów odchodzących do rewizyi kalkulatorskioy.
Ten Rzeźnik, który swą książkę kwitową zagubi, zapłaci kary zł- 60, za którą mu
Urząd Konsumpcyiny w micysce zagubioney nową dzieli, a pieniądze w extraktach mie

sięcznych jad extraor.lvn.m-ya zaperceptuie.' Gdy tylko w przypadku zagubienia kwitowcy
książki, Rzeźnik płacić ma za powtórnie mu udzieloną; przeto Exaktor lub Officyalifta
Konsumpcyiny, który wydaiąe Rzeźnikom na początku każdego kwartału książki kwitowe
będzie się domagał, lub' pobierał, za takowe iakąkolwick opłatę lub daniny, oddalonym

Joftanie z służby Skarbowey.
S- X> Co do bonifikacyi podatku od rzezi dla klasztorów Mendicantium i innych w
Dekrecie J. K. X. Mci, de dato 14 Lutego roku bieżącego wymienionych Inftytufów ftosować się Urzędy Konsumpcyine maią do §. 8 Inftrnkcyi dla I isarzów Celnych i Exaktorów
Konsumpcyjnych pod dniem 1 Wsześnia 1809 wydaney, niemniey do karty 74 tytułn XI

teyże Inftrnkcyi czyli Tary ily jeneralney opłat Konsnmdcyinych,
§ XI. Regeftr bydła w celu konlrollowania podatku Konsumpcyinego ed rzezi zapro
wadzony i nadal Urzędy Konsumpcyine utrzymywać powinny, lecz tylko względem Rzeżnikow, fabrykant »śv trunków i Piekarzy. Obowiązkiem ieft każdego Rzeżnika fabrykan
ta trunków i 1’ieku-za nucyskiegc, bydło jakiegokolwiek bądź rodzaiu niaiącycb, a po
datkowi Konsumpcyjnemu

podpadające,

donieść

Urzędowi Konsumpcyjnemu wszelki

przychód i rozchód, a-Urząd .'Cj isn npcyiiiy zadeklarowane byli '. bez’wzg?ędii: czylilineldrT*

iący takowe kupił, nabył, lub czyli m i się zrodziło; albo tcź, czvli ie przedał, żabi/,
łub czyli innym sposobem 'odeszło, zapisać do regoftru bydła w którym każdy Rzeźnik *
fabrykant trunków, lub Piekarz conlo esobne mieć 'powinien. Na fundamencie tego rcgcflru Ofńcyaliści Konsupcyini^ u rzezników, Gorzelnych, Piekarzy i Piwowarów . co tydzień
uskutecznią rewizyą zapasu bydła.

Jeżeli zńaydą mniey bydła iak podług regellru bydź powinno, wtedy Intercfsantowi
ma bydź uformowany procels o potajemne ząbjcie, a ieżcli więcey pokaźe się bydła, na
ten czas procclś zrobić należy o zamiar defraudowania.
§. XII. Wszelkiejdawnieyszc przepisy w czem nie są przeciwne ninieyszey In(lrukcjri
Waią bydź zachowywane.

XIII. Nakoniec zaleca się wszyftkim Officyaliftoni Konsnmpcyinym, ażeby się iak
uayłagodniey i naygrzeczniey obchodzili z podatkuiącemi, a to pod surową karą.
W Warszawie dnia 17 Marca 1812,
MATUSZETFIC, Minffter Skarbu.
J, Czyżewski, Sckr. J. M S.

ninieyszym dla wiadomośei każdego ogłasza. Radum dnia 11 Kwietnia 1812.

'

(podpisano) Małachow s k i.
Ilafsutann, Sekretarz JcncraTny.

OBWIESZCZENIE.

Sprzedarzy z Nakyzu Sprawiedliwości.
Dnia 27 Kwietnia 1812 Roku o godzinie gtey z rana w wsi Rawiczy, Powiecie KozieJiieckim Departamencie Radomskim’ leżący sprzedawane będą więcey dającemu i Przybicie
otrzymniąccmu Meble, sprzęty, składaiącc się z krzeseł, kanap, szalT, etc,; oraz w malcy
ilości srebro, zegar, etc. tudzież konie i bydło zatradowane, na żądanie W. Wincentego
Dembińskiego W. Antoniemu Łapuszewskiemu

to za gotową zapłatę,

Dan w Rawiey dnia 1J Kwietnia j8ia,
j '*
' •
Antoni Stobiecki, Komorni!: Tryb, Cywil. Pierwszej
Instancji Departamentu Radomskiego,

