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§ 7. Wykonanie rozporządzenia mmeJ
szego porucza się Ministrowi Odbudowy w po-
rozumieniu z właś-oiwymi ministrami. 

§ 8. RO:2lporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef C)}rankiewicz. 

Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 8 kwi~tnia 1947 r. 
wydane w porozumieniu z MhJ.istrami: Oświa ty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych 
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót PubJicznych z dnia 2G lutego 1926 r. 

do art." 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia kresie art. 4 lit. a) i b) ustawy o ~iemiczych 

15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych przysięgłych wynosi 4.500 zł, za egzamin zaś 
(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 46, poz. 454) zarządza w zakresie art. 4 lit. b) - 2.500 zł." 
się, co następuje: § 2. Rozporządzenie niniejS!ze wchodzi 

, § 1. W rozporządzeniu Ministra Robót P;p_ w.życie z d~iem oglos~enia z mocą obowią-
blicznych z dnia 26 lutego 1926 r. w porozu- zU]ącą od dma 1 styczma 1947 r. 
mieniu z MiBistrem Wyznań Religijnych Prezes Rady Ministrów: 
i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Re- Józef C)}rankiewicz 
form Rolnych do art. 2, 3 i 5 ustawy o mier- Minister Oświaty: 
niczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 33, Stanisław Skrzeszewski 
poz. 203), z pozme]szymi zmianami (Dz. U. Minister Skarbu: 
R. P. z 1937 r. Nr 47, poz. 364 i z 1945 r. Nr 57, Konstant~ Dąbrowski 
poz. 326) - § 23 otrzymuje brzmienie: Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

,,§ 23. Opłata za egzamin w pełnym za- Jan Dąb-Kocioł 

15'ł 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 
z dnia 8 kwietnia 1947 r. 

w sprawie zmiany rozponządzenia Prezesa Rady Ministrów z. dnia 10 maja 1946 r. 
o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych. 

Na podstawie art. 3 dekretu Polskiego zbóż i o opłatach przemiałowych (Dz. U. R. P. 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia ,Nr 24, poz. 156) w brzmieniu ustalonym roz-

\, 25 października 1944 r. o zwalczaniu speku- porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
lacji i lichwy wojennej (Dz. U. R. P. Nr 9, 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P" Nr 34, 
poz. 49) w brzmieniu ustalonym dekretem poz. 211) uchyla się przepisy §§ l, 2, 3, 4, 7 i 9. 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 20 listopada 1944 r. (Dz. U. R. P . Nr 12, § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
poz. 63) zarządzam, co następuje: , -w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale L 
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Prezes Rady Ministrów: 
Józef C)}rankiewicz. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 
z dnia 14 stycznia 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Public:mej oraz Ministrem Ziem Odzy
skanyCłl w sprawie rejestracji dzieł -sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości arty

stycznej, historycznej lub kulturalnej. 

Na podstawie art. :2 ust. 1 dekretu z dnia -t 1) wszystkie datowane ruchome dzieła sztu-
marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu ki plastycznej · i przedmiloty o wartości 
dzieł s'ztuki plastycznej or:az przedmiotów artystycznej, historycznej lub kulturalnej, 
o wartości artystycznej, historycznej lub kul- powstałe do 1830 r. włącznie; 
turalnej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 99) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Obowiązkowi rejestracji dzieł sztuki l 
P"la>stycznej oraz przedmiotów o wartości arty
stycznej, historyczne i lub kulturalnej podle
gają: 

2) wszystkie niedatlQwane ruch'Ome dzieła 
sztuki plastycznej i przedmioty o wartości 
artystycznej, historycznej lub kulturalnej, 
powstałe od czasów p'rzedhistorycznych 
do 'Okresu Cesarstwa ("Empire") włącznie; 


