
' t 

Poz. 304 i 305 810 Dżiennik Ustaw Nr 47 

rządem orga~ów państwowych, należy do tych 
organów. 

§ 10. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogtoszenia. 

(2) Jednocześnie traci moc obowiązującą 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu ko
rówki wełnistej (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 465). 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 15 maja: 1939 r. -

o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie ,będących czasopismami. 

Na podstawie art. 9 ust. (2) prawa praso- I 
. wego (Oz; U. R. P. z 1938 r. Nr 89, poz. 608) za

,r7.ądzam ,co następuje: 

§ 1. (1) Zezwoleń na uliczną s.przedaż dru
ków, nie będących czasopismami, udzielają po
wiatowe władze administracji ogólnej. 

(2) Na obszarze powiatÓw mieiskich zezwo
leń tych udzielają starostowie grodzcy, a na ob
szarze m. ' st. Warszawy - Komisarz Rządu. 

§ 2. (1) Zezwoleń na,uliczną sprzedaż dru-' 
ków, nie bę.dących czasopismami, uJdziela się 
przede wszystkim wówczas, gdy nie istnieją w 
danej miejscowości księgarnie, bądź gdy istnie
jące księgarnie nie z!łlwakajają dostatecznie po
tr7.eh czytelnictwa. 

(2) Zezwoleń udziela się na roczne okresy 
ka.iendarzowe lub na czas do końca danego roku 
kalendar~owego. 

(3) ZeZlwolen,ie ·raz udzielone można p.rze
dłużać na dals,ze okresy roczne. 

(4) Władza może udzieHć jednorazowego 
rzezwolenia na czas określony, nie dłuższy niż 6 
miesięcy, celem wyprzedaży druków, pochodzą
cych z prywatnych księgozbiorów lub z rema-
nentów księgarskich. . 

. 
§ 3. (1) Zezwolenie może zawierać warun

ki o charakterze porządkowym, których sprze
dawca winien przestrze,gać przy wykonywanip 
ulicznei sprzedaży druków. I 

(2) Warunki te mogą tyczyć się zwłaszcza 1 
miejs,ca i urządzenia ulicznej sprzedaży, wykazu 
i cennika druków, rodzaju druków. odznaki t 
sprzedawcy oraz innych szczegółówpodyktowa-
nych miejs,cowymi względami. ' . 

II 4. (1} Zezwolenia można udzielić tylko 
obywatelowi polskiemu, który jest pełnoletni, 
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatel
skich, ma stałe miej:sce zamieszkania w Pań
stwie. umie ~zytać i pisać po .polsku oraz daje I 
rękojmie uczciwego wykonywania zawodu i nie-
wyMaczania przeciwko prawu. J 

l 

(2) Zezwolenia należy O-:dmówić,temu, kto 
ukarany był więzieniem za zbrodnię lub wystę
pek, bądź też aresztem za występek z chęci zy
sku lub z innych niskich pobudek. 

,§ 5. (1) Zezwolenie uprawnia do wykony
wania ulicznej .sprzedaży druków tylko te.go. 
kto je otrzymał, i nie może być odstąpione ko
mu in.nemu w drodze aktu p.rywatnego ani prze
jęte 'W drodze S1'adkobrania. 

(2) Jeżeli ten, kto. otrzymał zezwolenie, nie 
może chwilowo z powodu choroby lub innej 
ważnej przyczyny sam wykonyw,ać sprzedaży, 
władza może wyrazić zgodę na ciasowe zastęp- ' 
stwo przez określoną osobę, wskazaną przez za
interesowanego; zastępca powinien odpowia
dać warunkom, wymaganym w myśl § 4, przy 
czym admini.stra,cyjne skutki jego działań ob
dążają również zaJstąpionego. 

(3) Zezwolen.ie nie upoważnia samo przez 
.s:ę do sprzedaży bieżących czasopism. 

(4) Nie wolno w związku z wykonywaniem 
sprzedaży na podstawie zezwolenia rozpo
wszechniać bezpłatnie jakichkohv'iek druków , 

§ 6. Zezwolenie można cofnąĆ przed upły
wem czasu, na który zostało udzielone, . jeżeli 
ten, kto je otrzymał: 

a) nie przestrzega warunków zezwolenia: 

b) nie odipowiada. lub przesłał odpowiadać 
warunkom określonym w § 4; 

c) nie wykonywa sprzedaży osabiście; 

d) sprze,daje bieżące czasopisma IUlb bez· 
płatnie roz,po'W'sze,chnia druki: 

e) wykonywa sprzedaż w sposób narusza
ia.cy porządek, spokój lub bellpieczeń
stwo publiczne . . 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi. 
w życie z dniem ogłQszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
SI awo iSki ad kowski 




