Poz. 193, 194 i 195

Dziennik Ustaw Nr 39
a) nazwiska i adresu osób lub p'rzedsię
b10rstw . handlowych, które oddały
/Zboże do przemiału;
b) rodzaju zbóż i procentu przemiału;
c) ilości zboża przyjętego do przemiału
na cudzy rachunek 'Oraz na zlecenie
państwowych władz apTowizacyjnych

§ 9.

w

życie

Rozporządzenie niniejsze
o-głoS'zenia.

wchodzi

z .dniem

wiz Minister Aprowizacji:
Kazimierz Sokołowski
w/z Minister

(§ 6);

Pr:zemysłu

i Handlu:
Eugeniusz Sz~r

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Jan Dąb-Kocioł

d) kwoty pobranych opłat przemiał?
wych (§ 5);
e) ilości wytwo~onych produktów głów
nych i ubocznych (§ 4).

Minister Administracji Publicznej:
Edward Osóbka-Morawski
Minister Ziem Odzyskanych:

§ 8. Minister Aprowizacji ustali sposób

Wład~sław Gomułka

kontroli wykonywania ' niniejszego . ro.zpofZ ą -':
dzenia i zarządzeń wydanych na jego podstawie.
I

",Minister Skarbu:
Konstallt~ Dąbrowski

19"
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ' ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
./

Z

dni'a 2 maja 1947 r.

_o utworzeniu gminy miejskjej Pynćw :w powiecie, brzozowskim województwie rzeszowskim.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 wrześ
§ 2. Z obsza:r ów gromad wymienionych
nia 1922 r. w przedmi'o cie zmiany granic oraz . w § 1 niniejszego rozporzadzenia tworzy się
rozwiązywania i. tworzenia
gmin wiejskich nową gminę Dynów z równoczesnym zalicze(Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) oraz art. 83 ustaniem jej do rzędu miast.
wy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustro ju samo:rządu terytorialn ego (Dz. U.
§ 3. Rozporządzenie mme]sze wchodzi
R. P. Nr 35, poz. 294) zarządzam, co następuje: w życie z dniem ogłoszenia z mor:ą obowiązu
jącą od dnia 1 kwietnia 1946 r.
§ 1. Wyłącza się gromady: Dynów i Przedmieście Dynowskie z obszaru gminy -wiejskiej
Minister Aciministracji Publicznej:
Dynów w powiecie brzozowskim województwa rzeszowskiego.
Edward Osóblw- Morawski

195
. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZIEM ODZYSKANYCH
'FUBLICZNEJ

I

MINISTRA

ADMINISTRACJI

z dnia 7 maja 1947 r.
wydane w P'Or'Ozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbud'Owy, Zeglugi,
i Obr'Ony Nar'Od'Owej w przedmi'Ocie komisyj klasvfi'Osadnictwa nierolniczeg'O na 'Obszarze Ziem Odzyskanych i b. W'Olnego Miasta Gdańska.
./

Leśnictwa, Zdr'Owia, K'Omunikacji
kacyjn'O ~ szacunk'Owych i komisyj

Na podstawie art. 24 i 38 ust. 2 dekretu
o przekazywaniu
przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta
Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. ;389) zarzą
dza się, co następuje:

z ; dnia 6 grudnia 1946 r.

§ 1. 1. Powołane w rozporządzeniu niniejszym:
1) artykuły bełZ bliż szeqo określenia
oznaczają artykuły dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Pań
stwo mienia nierolniczego na obszarze

