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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRZEMYSŁU I HANDLU, ROLNICTWA I REFORM ROL-

NYCH ORAZ SKARBU ' 

z dnia 15 kwietnia 19~9 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Sp,raw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o okre
śleniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem 

świadczeń rzeczowych. 

Na podstawie art. 20 ust. (1) i (2) ustawy 
z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obo
wiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. 
Nr 30, poz. 200) zarz~dza się co następuje: 

§ l. Za ' przedsiębiorstwa .przemysłowe 
i górnicze w rozumieniu ustawy z dnia 30 mar
ca 1939 r. o powszechnym obowiązku świad
czeń rzeczowycit (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200) 
uważa się: 

1) wszelkie warsztaty pracy, w~obywają
ce surowce, wytwarza;jące i przetwarzające (fa
bryki, huty, kopalnie i inne , zakłady p,racy regu
lowane przepisami ustaw górniczych, gazownie, 
stocznie itp.) niezależnie od rodzajów sił, jaki
mi są poruszane lub z jakich korzystają oraz nie- ' 
zależnie od tego, czy są prowadzone w <:elu zy
sku czy też w innym celUj 

2) zakłady, wytwarzające, przesyłające lub 
rozdzielające energię elektryczną; 

3) zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. 

§ 2. Do przedsiębiorstw przemysłowych 
w rozumieniu wymienionej ustawy z dnia 30 
marca 1939 r. zalicza się również grupy i orga
nizacje przemy.słowe i rzemieślnicze o charakte
rze admini:stracyjno-goSipodar,czym (koncerny, 
syndykaty, kartele, związki i zrzeszenia prze
mysłowe, cechy rzemieślnicze itp.). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ' 
życie z dniem ogłoszenia. 

.Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

J. Poniatowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 

Cena numeru niniejszego 40 gr. Prenumerata Dziennika 
Ustaw R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł 
rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu te.rytorialnego opłacają 6 zł 
kwartalnie 124 zł rocznie). Do ' prenumeraty zagra
nicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) 
tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać na
lety z góry przed początkiem każdego kwartału, pół-

rocza lub roku. Zamówienia na prenumeratę iak rów
niet na numery pojedyncze wykonywa się jedynie 
po wpłaceniu należności. Reklamacje z powodu nie
otrzymania poszczególnych numerów wnosić należy 
do właściwych urzędów pocztowych , niezwłocznie, po 
otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Rekla
macji spóźnionych lub wniesionych niewłdciwie nie 

, uwzględnia się. 106505 

Wpłaty należy wnosić do P. K. O. na konto czekowe Dziennik Ustaw R. P. Nr 30-130 
lub do Redakcji Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie, ul. Dlu~a 50. 
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