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ROZPORZĄDZENIB PRBZBSA RADY MINISTRÓW 

" z dnia 22 stycznia 1945 r. 

o zakupie i ,przeda!y nabiału .przez zakłady mle~zarskie. 

Na podstawie art. 15 i 23 dekretu Pols ~ : § 3. Mleko dostarczone w myśl § .2 po-
kiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia I dlega dyspozycji i kontroli Ministerstwa Apro-
22 ~ierpnia 1944 r. o wojennycl?- świadczeniach I wizac.li i Handlu. 
~eczowych -obowiązkowych dostawach mięsa, I ." 

mleka i siana dla Państwa (Dz, U. R. P. Nr 3, § 4. ~V, zaleznośCl ?d ~a~unkow gOSp?-
poz. 10) oraz art. 3 i 18 dekretu Polskiego ~a~cz~cl~ MInIster AprowIz~cJ~ I Hand~u. moze 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego · z dnia 25 zmlemac normy pasz, wymIenIOne w § 2. 
października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji § S.Zezwala się zakładom mleczarskim 
i li?h'YY wojennej (Dz. U. R., P. Nr 9,. poz. 49), na zakup nabiału od rolników, którzy wywią
Zmlem?nego dekretem Pol,skleg~ KomItetu Wy- zali się z obowiązkowych dostaw mleka za 
zwolema Narodowego z dnIa 20 lIstopada ~944 r. bieżący i ubiegłe kwartały oraz na jego sprze
(Dz. U~ .R. P . Nr 12, poz. 63), zarządza SIę, co daż po cenach wolnego rynku, z doliczeniem 
następuJe: zysku nie przekraczającego . norm, ustalonych 

§ 1. Zezwala się rolnikom, którzy wy- przez Ministra Aprowizacji i Handlu. Tran
wiązali się z obowiązkowych dostaw mlecznych zakcje te winny być osobno uwidocznione 
za bieżący i ubiegłe kwartały, na dostawę do w prawidłowo prowadzonych księgach zakła
właściwych zakładów mleczarskich mleka na dów mleczarskich. 
zasadach, podanych w niniejszym rozporzą
dzeniu. 

§ 2. Dosta wca mleka otrzymuje: 
a) za każdy dostarczony litr mleka peł

nego cenę zł. 0,50 oraz 
"b) za każdą jednostkę tłuszczu w dostąr

czonym mleku - prawo do zakulm 
którejkolwiek z wymienionych pasz po 
cenach urzędowych w następujących 
ilościach : 

1 kg otrąb żytnich lub 
0,8 kg " pszennych lub 
0,5 kg makuchu lub 
1 kg wytłoków buracza'nych ~mszo

nych lub 
15 kg wywaru ziemniaczanego lub 
12 kg wytłoków buraczanych świe

życQ lub 
7 kg słodzin browarnianych. 

Za jednostkę tłuszczu przyjmuje się 1 % 
tłuszczu w 1 litrze mleka. Mleko o zawartości 
tłuszczu poniżej 2 % uważa się za zafałszowane 
i dostawca mleka o takim procencie tłuszczu 
nie uzyskuje prawa do zakupu pasz. 

§ 6. Kto wykracza przeciwko przepisom 
niniejszego rozporządzenia, podlega karze 
w myśl art. 11 dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 paździer· 
nika 1944 r. o zwalczaniu spekulacji i lichwy 
wojennej (Dz. U. R.-P. Nr 9, poz. 49), zmienio
nego dekretem Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. 
(Dz. U. R. 1;>. Nr 12, poz. 63), o ile czyn nie 
stanowi aktu sabotażu, zagrożonego surowszą 
karą z art. 5 dekretu Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z dnia 30 października 
1944 r. o ochronie Pań!9twa (Dz. U.R.P. Nr 10~ 
poz. 50). 

§ 7. Wykonanie niniejszeko rozporzą
dzenia porucza się Ministrowi Aprowizacji 
i Handlu . 

§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

, Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-Morawski 
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ROZPORZĄDZENIB PRBZBSA RAnY MINISTRÓW 

z dnia 25 stycznia 1945 r. 

G ponadkontyngentowy~h dostawach ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie 
zimy 1944/45 r. 

Na podstawie art. 10 i 15 dekretu Pols
kiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świad-

czeniach rzeczowych - obowiązkowych dosta
wach zbóż i ziemniaków ć:łla Państwa (Dz. U. 
R. P. Nr 3, poz. 9) zarządza się, co następuje: 




