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,,(2) W przypadkach podróży służbowej lub 
delega'cji - diety, zwrot kosztów przejazdu 
i noclegów p'owinna wypłacać ta władza, któ
ra zarządziła podróż służbową lub deleRii-c j ę."; 
18) ust. 1 § 44 otrzymuje brzmienie: -

,,(l) Zolnierzom udającym się w podróż 
służbową służy prawo do zaliczki ni epr7.ekra
czającej przypuszczalnych kosz tów przejazdu, 
noclegu i należnych diet."; . 
19) § 45 otrzymuje brzmienie: 

"W przypadkach, w których podróże 
służbowe trwają dłuż-szy okres czasu lub stale 
się powtarzają, Minister Obrony Narodowej 

-może przyznać za zgodą Ministra Skarbu, za
miast kosztów pnzejazdu, noclegów i diet -
ryczałt, płatny z góry wraz z uposaż,eniem."; 
20) § 46 otrzymuje brzmienie: 

"Do należności za podróże slużbowe,od
komenderowania (delegacje) i przeniesienia 
poza granicami kraju - stosuje -się odpowied
nio przepisy rozporządzeń, regUllujących te 
należności w odniesieniu do funkcjonariu
szów państwowych."; 
21) § 47 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniej-

szego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, 
Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi 
Skarbu. 

§ 3. ROZlporządizenie niniej'sze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
Jącą od dnia 1 marca 1947 r. z tym, że za 
okres od dnia 1 marca 1947 r. do dnia wejścia 
w życie n inie jsze go ro~porządzenia: 

1) kwota dzienny.::h diet, określonych w § 13, 
wynosi 250 zł, a przy podróżach do m. st. 
Wars7Jl'N y , do m. Gdańska, do m. Gdyni 
i powiatu morsk iego oraz na teren Ziem 
Od_zyskanych - 300 zł; . 

2) kOS:lty noclegu .zwraca się tylko do wyso
kości 120 zł za każdą noc, a w przypad
kach nieprzedłożenia rachunku hotelowe
go wypłaca się ryazałt w wysokości 50 żł 
za każdą noc. 
Prezes Rady Ministrów: 

Józef ClJrankiewicz 

wiz Minister Obrony Narodowej: 
Marian SplJchalski 

w/z .Minister Skarbu: 
Leon Kurowski 

27' 
ROZPORZĄDZENIE , MINISTRA O$WIATY 

z dnia 21 kwietnia 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych 
o rejestrach tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie. 

Na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia _ lejności wpływu. Do księgi inwentarzowej na
to marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. leży założyć skorowidz alfabetyczny. 
R. P. Nr 31, poz. 274) zarządza się, co nastę- § 4. Reje str centralny i rejestry wojewódz-
puje: kie zawierają następujące ruhryki: , 

§ 1. Wprowadza się na:stępujące rejestry 
tworów przyrody, ktÓTe władza państwowa 
uznała za podleRaj·ące ochronie: 

a) rejestr centralny, obejmujący twory 
przyrody na całym obszarze państwa, 

b) rejestry wojewódzkie, obejmujące two
ry przyrody, znajdujące się na obsza
rze poszczególnych województw. 

§ 2. Rejestr centralny prowadzony jest 
przez Delegata Ministra Oświaty do Spraw 
Ochrony Przyrody, rejestry wojewódzkie -
przez poszczególne urzędy wojewódzkie (Za
rządy Miejskie m. st. Warszawy i m. Łodzi). 

§ 3. Rejestr centralny dzieli się na działy: 
a) rezerwaty, 
b) pomn*i przyrody. 
Rejestr centralny prowadzi się systemem 

kartotekowym z podziałem na ' województwa, 
powiaty i gminy. 

Rejestr wojewódzki prowadzi się w for
mie księgi inwentarzowej. Księga inwentarzo
wa powinna być oprawiona i stI10ny jej ponu
merowane. Wpisy do rejestrów wojewÓdzkich 
należy dokonywać według chronologicznej ko-

1) numer porządkowy rejestru wojewódzkie-
RO~ 

2) datę i numer prawomocnego zarządzenia 
o uznaniu tworu przyrody za podlegający 
ochronie oraz nazwę władzy, która zanzą
dzenie wydała, 

3) określenie tworu przyrody oraz ewentu
alnie jego nazwę, 

4) określenie położenia tworu przyrody (wo
jewództwo, powiat, gmina, gromada, miej
scowość, bliższe określenie położenia, licz
ba parceli katastralnej, numer mapy hipo
tecznej; na. obs:zarze lasów państwowych: 
nadleśnictwo, leśnictwo i numer oddziału 
lasu), 

5) opis tworu przyrody, nadto jego obszar, 
wymiary, stan zachowania, 

6) imię, nazwisko i adres właściciela tworu 
przyrody (ewent. własność państwowa), 

7) spis literatury, dotyczącej tworu przyrody, 
8) ,-\wagi. 

§ 5. Wszelkie zmiany, dotyczące danego 
tworu przyrody, notuje 'Się w odpowiednich 
rubrykach rejestru. 
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§ 6. Wp-js do rejestru następuje po upra
womocnieniu się lZIarządzenia, uznającego da
ny przedmiot za twór pI1zyrody podlegają
cy ochronie. 

Skreślenie z rejęstru następuje na podsta
wie za'rząrl'zenia uchylającegp ochronę, wyda
nego po wysłuchaniu opinii Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody. ' _ 

§ 7. Każdy wpi'S lub skreślenie w rejestrze 
wojewódzkim powinno być w przeciągu 7 dni 
prze:słanc w odpisie do rejestru centralnego. 

Poz. 274, 275, 276 i 2~7 

§ 8. ROIZiporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

. MiI).i'1:iter Oświaty: 
Slanisław Skrzeszewski 

Minister Administracji Publicżnej: 
Edward Qs6bka-Morawski 

' Minister Ziem Odzyskanych: 
Wład~sław Gomułka 

275 
ROZPO~ZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 20 maja 1947 r. 

wydane w porozumieniu z :Ministrem Skarbu w sprawie wykopania art. 9 dekretu z dnia 
19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór suro

wych omz niektórych fabry!. obuwia i pasów transmisyjnych. 

Na podstawie art. 10 dekretu z dnia 19 
sierpnia 1946 r. o koncesjonowani.u gaTbarń, 
zakładów do s'Olell'ia i suszenia skór suro!,Vych 
oraz niEJktórych fabryk obuwia lub pasów trans
misyjn)"ch (Dz. U" R. P. Nr 43, poz. 250) za-
rządz· ;J. się, co następuje: • 

§ 1. Prze dmioty, 00 do których sąd na,. 
podstawie art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 
1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów 
do solenia i suszenia skór surowych oraz 
niektórych fabryk obuwia lub pasów transmi
syjnych (Dz. U. R. P. Nr 43, pOiZ. 250) orzekł 
ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, prze-

kazuje się Centralnemu Zarządowi ' Przemysłu 
Skórzanego. 

§ 2. Przekazywanie przedmiotów wskaa:a
nych w § 1 następuje odpłatnie według zasad 
UJst,alonych przez Ministra Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. -

§ 3! Rozporządzenie . niniejslZe wchodzi 
w życie z dniem og~oszenia. 

Min~ster Przemysłu Handlu: 
Hilar~ Minc 

Minister Skarbu: ' 
Konslanl~ Dąbrowski 
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ROZPOIłZĄDZE~JIE MINIS1'RA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 7 czerwca 1947 r. 

wydane -w porozumIeniu z Ministrami: Admin istracji Publi~'lnej i Ziem Odzyskanych w spra-
wie urzędowego badania co do wiośni dzików i świń. . 

Na podstawie art. 7 i 41 ro~porządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o ba,daniu zwierząt rzeźnych i mięsa 
(Dz. U. R. P. z 1933 r. Nt 60, poz. 454 i z 1938 r. 
Nr 18, poz. 132) zanądza się, co następuje: 

§ 1. Na obszc;rze województw: pomorskie
go, poznańskiego, gdańskieqo, olsztyńskiego, 
białostockiego, szczechlskiego, ś;ląskiego 
i wrocławskiego wprowadza się urzędowe ba
danie co do włośni dzików, a także świń, pod
dawanych ubo jowi w celu spożycia we włas-

./ nym gospodarstwie domowym. 
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie 
tracą moc 'Obowiązującą rozporzadJzenia: z dnia 
6 lutego 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr 11, poz/ 95). 
z dnia 31 g<fUdnia 1929 r. (Dz. U. R.P. z 1930 r. 
Nr 2, poz. 8) oraz z -dnia 30 lipca '1946 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 230). 

Minister Ro}n:ictwa i Reform Rolnych: 
Jan Dąb-Kocioł 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward . Osóbka-Morawski 

Mini'ster Ziem Odzyskanych: 
I -, Wład~sław Gomulka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 12 czerwca 1947 T. 

o przyzna~in Międzynarodowym Targom w ' Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, 
wzorów i ' znaków towarowych. 

Na p'odstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 warowych (Dz. U. R. P. Nr 39, porz. 384y z póź
i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta niejs:zymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1933 r. 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Nr 10, poz. 63 i z 1945 r. Nr 58, poz. 334) za
oo~hronie wynalazków, wzorów i znaków to- rządzam, co następuje: 


