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w wysokości odpowiadającej skalom cennika 
ogłaszanego przez władze administraeji ogól
nej II instancji. 

Art. 17. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
ezypospolitej z dnia 10 czerwca 1921 r. o wy
konywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. 
R. P. z 1934 r. Nr 4, poz. 32), uzupełnionym 
art. 1 pkt 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 91, poz. 628) wprowadza się następujące 

zmiany : 

1) art. 13 - 24 uchyla się; 

2) wart. 25 skreśla się słowa "oraz nad wy
konywaniem czynnoscl uprawnionych 
techników dentystycznych i techników 
dentystycznych" ; 

:: ) w ~rt. 26 skreśla się słowa: "tudzież przez I 
uprawnionych technikówtlentystycznych"; 

4) w art. 29 cytatę. "art. 1, 2 20" zastępuje 
się cytatą "art. 1 i 2". 

Art 18. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Zdrowia. 

Art. 19. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Os6bka-Morawski 

wiz Minister Zdrowia: 

Tadeusz Michejda . 

M~nister ()ś\viaty: 

Czesław W,ycech 
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DEKRET 

Ż dnia 23 stycznia 1941 r. 

o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów pos tanawia , a Prezydium Krajowej Ra
dy Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. ()dpadkami użytkowymi w rozu
mieniu dek rew niniejszego są: 

1) wszelkie porzucone lub nie nadające się 
. do dalszego . użytkowania przez posiada
cza przedmioty zużyte, zepsute, zniszczo
ne lub uszkodzone; 

,) resztki surowców i innych materiałów, po
zostające w zakładach pracy, a nie znaj
dujące w nich dalszego produkcy-jnego 
zastosowania; 

3) uboczne produkty poubojowe, których 
wyodrębnienie i przerób . podyktowane 
jest wz~lędami racjonalnego wykorzysta
nia. 

Art. 2. Celem należyteg6 gospodarczego 
wykorzystania odpadków użytkowych Rada 
Ministrów może: 

1) w stosunku do poszczególnych ich rodza
jów w dródze rozporządzeń nałoży~ na 

osoby fizyczne i prawne o,bowiązek za
bezpieczenia przed zniszczeniem oraz zao
fiarowania ich do zbiórki w sposób i na 
warunkach, ustalonych w rozporządzeniu; 

2) wprowadzić obowiązek uzyskiwania kon
cesji na dokonywanie zbiórki odpadków 
użytkowych, nie podlegających . wyłącz
ności,przewidzianej wart. 3 pkt 2), usta
lać warunki udzielania, wygasania i cofa
nia koncesji oraz wskazywać władze wła
ściwe do orzekania w tym przedmiocie. 

Art. 3. Minister Przemysłu w odniesieniu 
do odpadków, wymienionych w pkt l) i 2) 
art. 1, zaś Minister Aprowizacji i Handlu w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych w odniesieniu do odpadków, wymie
nionych w pkt 3) art. l, mogą w stosullku do 
poszczególnych ich rodzajów w drodze roz
porządzeń: 

l) regulować obrót, sposób zbierania, obrób
ki, sortowania, konserwowania, przecho
wywania, znakowania i przewozu odpad
ków użytkowych; 

2) powierzyć gospodarowanie odpadkami 
użytkowymi osobie prawnej 'prawa pry-
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watnego lub publicźnego na:iasadz~e wy
.łącznosci w ,odniesieniu do grup lub posz
czególnych odpadków użytkowych na te- I 

renie całego Państvva lub poszczególnych I 

jego obszarów. ! 

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi 'w .zycie 
z dniem oglosz-enia. 

Art. 4. Dokonywanie 'Obrot<Ów odpadkami : 
użytkowymi przez osoby lub instytucje, które : 
nie 1:l.zyskają odnośnych upravmień na m ocy ; 
art. 2, jest zabronione. ' 

Art. 5. Kt'O wykracza prz-eciw prze.pisom . 
niniejszego dekretu i 'rozporządzeń, wydanych ! 
na jego podstawie., ' . 

podlega karze aresztu do 3 miesięcy ; 
i grzywny do 300.000 zł , bądź jednej z tych ! 
kar. : 

Do orzekania właściwe są powiatowe w1a- ' 
dze administracji ogólnej. 

Art. 6. Wykonanie runiejszego dekretu ' 
porucza .się Prezesowi Rady Ministr-ów i wła- I 

ściwym .minis.tr,Om. · l 
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Prezydent Krajow.ej Rady Narodo,wej: 

BoLesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward O.s6blw-Morawskl 

wiz Minister Przemysłu: 

Eu.geniusz Szsr 

Minister Administracji Publicznej: 

Wlad~sław Kiernih 

wiz Minister Ziem Odzyskanych: 

Jan TVasilewski 

Minister Aprowizacji i Handlu~ 

Jerz~ SZlaclzelski 

DEKRET 

'Z unia 3 luteg-o f947 r. 

o podatku od nabycia . praw majątkowych. 

Na podstawie , ustawy Z dnia 3 ,stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
~stawy ·(Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

DZIAł. l. 

Przedmiot opqda:łkowania. 

Art. 1. 1. Podatkowi podle2a nabycie praw 
majątkowych. . 

2.. .JeŻieł4 nabywca prnwa mają1kowego 
oświadczy 'następ m e., 'Że .nabył je na rzecz oso
by i:l4ecJei, mtbyde prawa przez osobę trzecią 
w wyniku tego o.świadczenia podle:~aodręb
DeIDU opodatkowaniu. 

3. Przy dwustronnym nabyciu 'praw ma
jątkowych opodatkowaniu podlega tylko na
byc-ie jednej re 's,tron, a mianowkde t-o naby
-c;ie, -od którego pnypa-da wyższy podatek. 

Art. '2. 1. Od podatku wolne są: 

l} Skarb Państwa, zv,viązki samorządu tery
toriainego i instytucje _ ubezpieczeń spo
-lecznych - z wył-ączeRiem przedsię
bi-o,r·slw państwowych i samorz,ąd'owych, 
niezależnie od tego,cz.y p.osiaolająodręb 
ną losobow,oś.ć praW1'ląi 

2~ z zaslr,zeieniem wzajemnoSci państwa ob 
ce - co do nabycia prawa własności lul 

. dzierżawy i najmu ni:eruchoIl1l.oś ci , znaj
dującej się w kraju, dla celów u.r:cędowa 
nia przedstawicielstwa dyplomatycznegt 
~lub k-onsularnego, jak również ,6soby ko 
rzys-tające w myśl prawa międzynarodo 
wego z prawa zakrajDwości Oiraz konsula 
wie tych państw, jeżełi ni-e są obywatela 
m,i Rzeczypospolitej - co do najmu lokal 
mieszkalnych i 

3) osoby prawne, których .docbód zg.odnie z< 
statutem obracany jest w .całości na Cel , 
ogólnej użyteczności, naukowe, oświato 
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