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2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
, ,,(1) Spod działania przepisu art. 1 wyłącza się: 

1) zwierzęta, nie nadające się do chowu, 
2) zwierzęta, podlegające ubojowi z konieczności w ro

zumieniu art. 2 lit. c) pkt 1 i 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. 
z 1933 r. Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) 
oraz zwierzęta, podlegające zabiciu z urzędu w myśl 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych cho
rób zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 7.7, 
poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r . Nr 26, poz. 229, 
z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. _ 573 i Nr 67, 
poz. 622, z 1934 t . Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, 
poz. 245 oraz z 1948 r. Nr 49, poz. 373). 

( 
(2) Uznanie zwierząt za nadające się do chowu na

stępuje w drodze orzeczeń powiatowych władz admini
stracji ogólnej, wydawanych na podstawie oględzin, do
konanych przez powia towego lekarza weterynarii przy 
współudziale przedstawicieli: powiatowego Związku 

Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chlopska" i od
działu powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej."; 

3) w art. 3 ust. l otrzymuje brzmieni~: 

,,(1) Właściciele zwierząt, wymienionych wart. 1, 
podlegających zakazowi uboju, mogą je odsprzedawać 

do hodowli innym rolnikom za pośrednictwem spół

dzielni rolniczej "Samopomoc Chłopska."; 
4) wart. 4 wyrazy: "Ministrem Aprowizacji i Handlu" 

~ zastępuje się wyrazami: "Ministrem Handlu Wew
nętrznego"; 

5) wart. 5 ust. 2 skreśla się zdanie drugie: "Przed
mioty skonfiskowane przekazuje się na cele świad
czeń rzeczowych."; 

6) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 

się Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu 
. Wewnętrznego i Administracji Publicznej." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu Wew
nętrznego i Administracji Publicznej. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady MinistrÓw: J. Cyrankiewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kocioł 

Minister Handlu wewnętrzn~: T. _ Dietrich 

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolski 
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USTAWA 

z dnia 1 marca 1949 r. 

o zakładach utylizacyjnych. 

Art. 1. Zakładami utylizacyjnymi są wszelkie za
kłady, przerabiające zwłoki zwierząt padłych i ich 
części, tusze zwierzęce i uboczne produkty uboju, nie 
nadające się do właściwego użytku, oraz wszelkiego 
rodzaju odpadki pochodzenia zwierzęcego - na pro
dukty użytkowe, wolne od rozsadników chorób zaraź
l~wych, nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

Art. 2. Minister Przemysłu i Handlu w porozu
mieniu z Ministl'ami: Rolnictwa i Reforin Rolnych oraz 
Administracji Publicznej ustaia: 

1) sieć rozmieszczenia i plan uruchomienia zakładów 
utylizacyjnych z określeniem okręgów ich działal
ności - w zaleźności od warunków komunikacyj
nych, stanu pogłowia zwierząt i zdolności prze
twórczej poszczególnych zakładów, 

2) zakłady, które w ramach sieci, wymienionej w pkt 1, 
będą prowadzone jako państwowe bądź przez 
związki samorządu terytorialnego. 

Art. 3. Zakłady utylizacyjne mogą być prowadzo
ne tylko na podstawie koncesji, udzielanej przez Mi
nistra Przemysłu.i Handlu. Od obowiązku uzyskiwania 
koncesji zwolnione są przedsiębiorstwa państwowe oraz 
przedsiębiorstwa,. prowadzone przez związki samorządu 
terytorialnego w ramach sieci, ustalonej w myśl art. 2 
pkt 1.. 

Art. 4. 1. Minister Przemysłu i Handlu wykony
wa kontrolę i nadzór nad wszystkimi zakładami utyli
zacyjnymi zarówno w zakresie techniczno-organiza
cyjnym, jak i w zakresie produkcji oraz rozprowadza
nia produktów; kontrola i nadzór w zakresie organiza
cji nad samorządowymi zakładami utylizacyjnymi- będą 
wykonywane w porozumieniu z Ministr~m Administra
cji Publicznej. 

2. Minister Przemysłu i Handlu może powołać do 
współpracy osoby prawne prawa publicznego lub pry
watnegQ, czynne w gospodarce utyHzacyjnej, i zlecić 
im wykonywanie poszczególnych czynności regulowania 
i kontroli w ramach przepisów niniejszej ustawy. 

Art . 5. Mini.ster Przemysłu i Handlu-ustali w dr o
dze rozpor~ądzenia: 

1) tryb i warunki udzielania koncesji, 
2) sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad za

kładami utylizacyjnymi, 
3) w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform 

Rolnych, Administracji Publicznej, Zdrowia i Od
budowy -'- zasady wyboru miejsca, budowy i urzą~ 
dzeń zakładów utylizacyjnych. 

Art. 6. Kto prowadzi zakład utylizacyjny bez kon
cesji lub w inny sposób narusza przepisy niniejszej 
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ustawy bądź rozporządzeń, wydanych na jej podsta
wie - ulega karze aresztu do trzech miesięcy i grzyw
ny do 150.000 zł bądź jednej z tych kar. Równocześnie 

można orzec przepadek urządzeń oraz surowców i . ilrze
tworów przedsiębiorstwa. Do orzekania są powołane 

władze administracji ogóinej. 

Art. 7. 1. Ustawa niniejsza nie narusza Jjrzepi
sów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
,22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób 
zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 
i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. 
Nr 26, poz. 229, Nr 60, . poz. 573 i Nr .67, p0Z. 622, 
z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245 
i z 1948 r. Nr 49, poz. 373) ani też rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ba
daniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r. 
Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132). 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ushlwy 
tracą moc obowiązuj ącą wszelkie przepisy sprzeczne 
z niniejszą ustaWą, a w szczegókości przepisy art. 8 
i 16 prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) z późniejszymi zmianami 
Vi odniesieniu do przemysłu opraw czego (rakar .. kiego), 

o ile obejmuje on przeróbkę zwłok zwierzęcych, oraz 
w odniesieniu do zakładów przeróbki zwłok zwierzę
cych (oprawiska, rakarnie). 

Art. 8. Wykonanie niniejszej lJstawy porucza się 
Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mi
n istr ami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji 
Publicznej, Zdrowia i Odbudowy. 

Art. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

P.rezydent Rzeczypospolite j: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Minc 

Minister RolnicŁwd i Refonn Rolnych: J. Dąb - Kociol 

Minister Administracji Publicznej: Wl. Wolski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Od~udowy: M. Kaczorowski 

USTAWA 

z dnia 9 marca 1949 r. 

o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. 

Art. 1. Wart..5 ust. 4 dekretu z dnia 28 lipca 
1948 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 259) 
w brzmieniu dekretu z dnia 25, października 1948 r~ 
(Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 383) zdanie ostatnie oznacza 
się jako ust. 5 w brzmieniu: 
,,5) Rada Ministrów mQ~_e w drodze rozporządzenia zez

wolić także innym kategoriom najemców, choćby 

objętym przepisami ust. 1 lit. a) i b), na opłacanie 
czynszu bądź w dotychczasowej wysokości, bądź 
w wysokości połowy stawek, określonych w tabeli 
Nr 1". 
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 

Ministrom: Odbudowy, Administracji Publicznej i Skar
bu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą ()bowiązującą od dnia 1 września 
1948 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Odbudowy: M. KaczolOwski 

Minister Administfiłcji 'Publicznej: WI. Wolski 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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USTAWA 

z dnia 9 marca 1949 r. 

o nadaniu ustroju niiejskiegogminie wiejskiej "WireI{" w powiecie katowickim województwa śląskiego. 

Art . . l. Gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie ka
towickim województwa śląskiego nadaje się ustrój 
m iej ski z dniem 1 stycznia 1949 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Administracji Publicznej. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

p'rezes Rady Ministrów: J , Cyrankiev'licz 

Minister Ądministrac ji Publicznej: W l. .Wolski 


