
DZIENNIK USTAW" 
RZECZYPO SPOL I TE J POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 1949 r. 

Nr 21 
T R E S c: 

Poz.: 

USTAWY: 

135 - z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich prze-
twórstwie . . . . . " . 

136 - z dnia 9 m arca 19'19 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczę-- dzania 
ROZPORZĄDZENIA RADY MINJSTROW: 

137 z dnia 18 marea 1949 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki 
oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1949 

" 138 z dnia 26 marca 1949 r . o wprowadzeniu ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, 
Sobieszew o, Kępa Oksywska i Westerplatte 

ROZPOR4ĄDZENIA: 

139 - Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1948 r. o włączeniu niektórych archiwaliów do Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie . • .. . .... . 

140 - Ministra Żeglugi z dnia 9 m arca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów na pol-
skich morskich statkach handlowych , • • • . . . . • 

141 - Ministra Pracy i Opieki Społt)c:mej z dnia 14 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Obrony Narodowej, Spraw Zagr:micznych, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Kultury 
1 Sztuki, Żegiugi, Leśnictwa, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Zdrowia oraz Odbudowy w spra
wie wY'Konania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim • .••..... 

142 - Ministra Administracji Publicznej . z dnia 15 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Rolnictwa i Re:lorm Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Skarbu w sprawie określenia przecięt
n C:!go przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla 
celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1949 " . . 

143 - Ministra Leśnid\va z dnia 22 marca 1949 1'. o ochronie niektórych zwierząt . łownych . . • 
144 - Ministra Odbudowy z dnia 24 marca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów policyjno-budo

wlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w powieCie węgrowskim, w wejewództwie war
szawskim . . . . . . , 

145 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie organizacji. zakresu dzia
łania i uprawnień inspektoratów mleczarskich oraz trybu pobierania opłat od zakładów mleczarskich 

OBWIESZCZENIE MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIiARBU 
146 - z dnia 15 marca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. 

o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego 

OŚWIADCZENIA RZ,\DOWE: 
147 - z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej 

o zwalczaniu f<>lszowania pieniędzy, wraz z Protokółem, podpisanej w Genew ie dnia 20 kwietnia 
1929 r.. ...... .• . 

H8 - z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Międzynarodowej Konwencji Sani
tarn-ej , dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietrtia 1933 1'. 

149 - z dnia 2 m arca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę; Paragwaj i Liban Konstytucji 
Światowej Organizacj i Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r . . 

150 - z dnia 23 marca l fl49 r. w ~prawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskie.i , Republiki FilipiJ'l
skiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia 
na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. 

135 
USTAWA 

z dnia 10 lutego 1949 r. 

'o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie. 

r. . PRZEPISY OGÓLNE. 

339 

343 

344 

344 

316 

354 
358 

359 

3511 

3G[) 

3Gl 

362 

362 

362 

Art. 1. Przepisom niniejszej u stav/y podlega: 

usługowe, a w szczególności targowiska zwierzęce, 
hale mięsne i rzeźnie. 
Art. 2. Przepisom niniejszej ustawy nie podlegają: 

1) obrót zwierzętami g Jspodarskimi w stanie żywym 
i bitym, ich mięsem, tłuszczem i produktami mięs
nymi, 

2) przetwórstwo mięsa, tłuszczu i produktów mięsnych, 
pochodzących z uboju zwierząt gospodarskich, 

3) śViiaclczenie usług w zakresie obrotu zwierzętami go
spodarskimi i przetwórstwa produktów, pochodzą
cych z uboju tych zwierząt, "przez przedsiębiorstwa 

1) umowy kupna - sprzedaży zwierząt, dokonywane po
za targowiskiem zwierzęcym w celach hodowlanych 
i użytkowych bezpośrednio między producentami 
rolnymi i hodowcami lub za pośrednictwem organi
zacji rolniczych, w szczególności na specjalnie orga
nizowanych przetargach, 

2) umowy kupna - sprzedaży zwierząt, dokonywane 
poza targowiskiem zwierzęcym dla użytku w gospo
darstwie domowym, 
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3) licytacje publiczne, 
4) obrót tłuszczami i przetworami mięsnymi, dokony ... 

wany ubocznie przeż przedsiębiorstwa przemysłu ga
stronomicznego i przedsiębiorstwa handlu detalicz
nego. 

Art. 3. W rozumieniu niniejszej ustawy: 

1) "zwierzęta gospodarskie", zwane w dalszym ciągu 
"zwierzętami", oznaczają: bydło, świnie, owce, ko
nie, kozy, króliki i drób, jak: kury, gęsi, indyki, 
kaczki i perliczki, . 

2) "targowisko zwierżęce'" oznacza przedsiębiorstwo 
usługowe, wyposażone w odpowiednie urządzenia, 
służące do dokonywania obrotów handlowych zwie
rzętami na określonym miejscu, 

3) "spęd rolniczy" oznacza dostawę zwierząt przez pro
ducentóvl rolnych dla jednego lub więcej określonych 
odbiorców na określone miejsce, 

4) "hala mięsna" oznacza przedsiębiorstwo . usługo
we, służące do dokonywania hurtowych obrotów 
mięsem, 

5) "rzeźnia" oznacza przedsiębiorstwo, w którym doko
nuje się uboju zwierząt oraz wszelkich czynności 
przygotowawczych, związanych z 'wprówadzeniem 
produktów uboju do obrotu, 

6) nie uważa się za producentów rolnych i hodowców 
tych osób, które - wykonując zawodowo handel 
zwierzętami - zajmują się ich opasem (tuczeniem). 

II. REGULOWANIE I KONTROLA OBROTU HANDLO
WEGO, PRZETWÓRSTWA I ŚWIADCZENIA USŁUG. 

Art. 4. 1. Obrót, przetwórstwo i świadczenia usług, 
objęte art. 1, podlegają regulowaniu i kontroli i mogą 
być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Ministra Handlu ·Wewnętrznego. 

2. Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są 
przedsiębiorstwa państwowe, państwowo-spółdzielcze 

i centrale spółdzielczo-państwowe. . 
3. Regulowanie i kontrola wykonywane są przez 

Ministra Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz z innymi wła
ściwymi ministrami i obejKlUją w szczególności: 

1) regUlowanie techniki obrotu, j~k ustalanie zwycza
jów handlowych, jednolitej nomenklatury towarów 
i standartów w przetwórstwie i obrocie, 

2) ograniczanie prawa dokonywania obrotów poza tar-
\ gowisR"ami zwierzęcymi, spędami rolniczymi i hala

mi mięsnymi oraz ograniczanie prawa uboju poza 
wyznaczonymi rzeźniami, 

3) wykonywani.e kontroli pod względem administracyj
no - porządko'wym, fachowym i gospodarczym w sto
sunku do przedsiębiorstw i osób czynnych w gospo
darce mięsnej w zakresie, uregulowanym niniejszą 
ustawą i rozporządzeniami, wydanymi na jej pod
stawie. 
4. Minister Handlu Wewnętrznego może powołać do 

współpracy osoby prawne prawa publicznego lub pry
watnego, czynne w gospodarce mięsnej i zleeić im wy
konanie poszczególnych czynności regulowania i kontroli 
VI ramach przepisów niniejszej ustawy. 

5. Ustalenie sieci targowisk zwierzęcych, rzezni pu
bliczny~h i hal mięsnych nastąpi w drodze zarządzenia 
Ministr:l Handlu Wewnętrznego, wydanego w porozll
mieniu z Ministrami: · Administ-r~cji Publicznej oraz Rol
nictwa i Reform Rolnych. 

III. ORGANIZACJ4 O~ROTU I PRZEDSIĘBIORSTWA 
USŁUGOWE. 

A. Obrót targowy zw erzętami 
i t a r g o w i s k a z w i e r z ę c e. 

Art. 5. Dla obrotu bydłem, świniami, owcami i koń
mi przeznaczone będą targowiska zwierzęce, działające 

na zasadzie niniejszej ustawy. 

Art. 6. Na targowisku zwierzęcym dozwolone jest 
w czasie targu zwierzętami, wymienionymi wart. 5, do
konywanie obrotu kozami, królikami i drobiem; doko
nywanie innych obrotów jest zabronione. 

Art. 7. 1. Targowiska zwierzęce mogą być zakłada
ne i prowadzone przez osoby prawne prawa publicznego 
lub prywatnego. 

2. Osoby prawne prawa prywainęgo, posiadają:-:e 

uprawnienia do prowadzenia targowiska zwierzęcego, 

nie mogą trudnie. się zawodowo obrotem zwierzętami. 

Art. 8. 1. Dotychczasowe uprcrwnienia targowe 
związków samorządu terytorialnego w zakresie obrotu 
bydłem, świniami, owcami i końmi pozostają w mocy do 
czasu uzyskania przez te związki uprawnień do prowa
dzenia t argowiska zwierzęcego. 

2. Gmina, na terenie której r~a być urządzone lub 
istnieje targowisko zwierzęce , posiada piervvszeństwojo 
uzyskania zezwolenia na jego prowadzenie, jeżeli zgłosi 
wniosek w terminie, oznaczonym przez właściwe władze. 

Art. 9. 1. Minister Handlu Wewnętrznego w poro
zumieniu z Ministrami; Administracji Publicznej, Rol
nictwa i Reform Rolnych oraz Zdrowia wyda rozpo
rządzenie w sprawach urządzania, utrzymania i admi
nistrowania targowiskami zwierzęcymi. 

2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z Ministrami: Handlu Wewnętrznego i Admini
stracji Publicznej może w drodze zarządzenia nakazać, 
aby upravvniony do prowadzenia targowiska urządził 
specjalne targowisko zvvierzęce dla obrotu zwierzętami 

hodowlanymi. 

Art. 10. Na pokrycie wydatków, związanych z za
łożeniem, utrzymaniem, administrowaniem i nadzorem 
targowiska zwierzęcego, będą pobierane przez uprawnio
nych do ·prowadzenia targowiska od uczestników obrotu 
opłaty, ustalone przez właściwe władze. 

Art. 11. 1. Minister Handlu Wewnętrznego wyda 
w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i. Reform Rol
nych oraz Administracj i Publicznej w dr:odze rozporzą
dzenia ramowe przepisy regulaminowe w sprawach or
ganizacji obrotu i sposobu pobierania opłat na targowi
skach. 

2. Każde targowisko zwierzęce winno posiadać regu
lamin zgodny z rozporządzeniem, przewidzianym 
w ust. 1, wydany prz·:=z uprawnionego do prowadzenia 
targowiska, a zat~vi2rdzOl,y przez władze przemysłowe 
II instancji. 

Art. 12.. 1. SprzedD.ż na targowisk2.ch bydła , świń, 
owiec i lwni, przeznaczonych na ubój, może być doko
nywana wyłącznie n R podstawie wagi żywej lub bitej, 
stwierdzonej w sposób, określony rozporządzeniem Mi-
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nistra Handlu Wewnętrznego, wydanym w porozumie
niu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

2. Minister Handlu \Vewnętrznego w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych może w dro
dze rozporządzenia rozciągnąć przepis ust. 1 n a umow y 
sprzedaży kóz, k rólików i drobiu. 

Art. 13. 1. Czynno§ci pośrędnictwa komisowego na 
targowiskach zwierzęcych mogą wykonywać wyłącznie 

komisanci, którzy posiadają Właściwe zezwolenie . 
2. Warunki, j akim powinni odpowiadać kom isanci, 

oraz ich prawa i obowiązki określi rozporządzenie Mi
nistra Handlu Wewnęrznego, wydane w porozumieniu 
z Min istrem Skarbu. 

A r t. 14. 1. Minister H andlu Wewnętrznego w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 
wyda w drodze rozporządzenia przepisy w sprawie noto
wania cen zwierząt, ogłaszania sprawozdań z kursów 
t a rgowych, jako też obowiązku r ejestracji umów kup
n a - sprzedaży. Rejestracja może być połączona z przy
musem rozrachunku za pośrednictwem instytucji, upo
ważnionej przez Ministra Handlu Wewnętrznego .. 

2. Instytucja rozrachunkowa, przewidziana w ust. 1, 
może przejąć ubezp ieczenie ' zwierząt gospodarskich 
i mięsa, będących przedmiotem obrotu w zakresie, 
omówionym wart. 1, na zasadach dekretu z dnia 3 stycz
n ia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i oso
bowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 23). 

Art. 15. Władza admiilistracyjna II instancji może 
przekazać na określony czas prowadzenie targowiska 
zwierzęcego osobie prawa publiczn ego lub prywatnego -
jeżeli posiadacz targowiska nie wykonuje obowiązków, 

nałożonych przez niniej szą ustawę i wydane na jej pod
stawie rozporządzenia, i jeżeli w terminie, ustalonym 
przez władze , nie doprowadzi targowiska do należytego 
stanu. 

Art. 16. 1. W przypadkach, przewidzianych wart. 
15, udział posiadacza targowiska we wpływach, u zyski
wanych z opłat t argowych, ustalony będzie na podsta
wie bezpośredniego porozumienia między nim a osobą, 

której przekazano prawo prowadzenia t argowiska. 
2. W razie sporu między stronami, wymienionymi 

w ust. 1, Minister Handlu Wewnętrznego w porozumie
niu z Ministrem Administracji Publicznej ustali wymie
n iony wyżej udział posiadacza targowiska z uwzględnie
niem kosztów amortyzacji, r enowacji urządzeń oraz bie
żących jego wydatków. 

B. S p ę d y r o l n i c z e. 

Art. 17. Minister Handlu Viewnętrznego w porozu
mieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ad
ministracji Publicznej i , Zdrowia wyda rozporządzenie. 
dotyczące sposobu urządzania spędów rolniczych, oraz 
warunków, jakim winn~T one odpowiadać. 

C. R z e ź n i a. 

Art. 18. 1. Rzeźnie mogą służyć do użytku publiczne
go (rzeźnie publiczne) lub do użytku własnego (rzeźnie 
przemysłowe). 

2: Rzeźnie, w których posiadaczom zwierząt przy
sługUJe prawo korzystania z urządzeń w celu dokonywa-

nia czynności ubojowych we własnym zakresie bądź 
przez funkcjonariuszów rzeźni, są rzeźniami publicz
nymi. 

. 3. Rzeźnie oddzielne lub stanowiące część składową 
przetwórni mięsnych, w których dokonuje się uboju 
zwierząt wyłącznie dla posiadacza rzeźni, są rzeźniami 

przemysłowymi. W wyjątkowych przypadkach l'"linister 
H andlu Wewnętrznego może udzielić zezwolenia na do
konywanie w rzeźniach przemysłowych uboju zwierząt 
dla innych osób. 

Art. 19. Gmina, na terenie k tórej ma być urządzo
na lub istnieje rzeźnia publiczna, posiada pierwszeństwo 
uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie, jeżeli zgłosi 
wniosek w terminie, oznaczonym przez właściwe władze . 

Art. 20. 1. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrami: Handht Wewnętrznego, 
Zdrowia i Administracji Publicznej wyda w drodze roz

. porządzenia przepisy, dotyczące urządzenia rzeźni, ich 
utrzymania i administrowania . 
, 2. Rzeźnie publiczne powinny posiadać regulamin, 

wydany przez uprawnionego do prowadzenia rzeźni i za
twierdzony przez władze przemysłowe II ins tancji. 

Art. 21. Na pokrycie wydatków, związanych z za
łożeniem, utrzymaniem, administracją i nadzorem rzeźni 
publicznej, pobierane będą przez zarządy rzeźni od 
osób - korzystaj ących z urządzeń rzeźni - opłaty, usta
lone przez właściwe 'władze. 

D. O b r ó t h u r t o w y m i ę s e m i h a: l e 
m i ę s n e. 

Art. 22. 1. Obrót hurtowy mięsem może odbywać 

się tylko w halach mięsnych . Sprzedaż mięsa z własnego 

uboju przez rzeźnie przemysłowe oraz zakup mięsa przez 
fabryczne zakłady przetwórstwa mięsnego na cele prze
robu we własnym zakresie nie podlegają przepisom 
art. 4-31, jeżeli odbywają się w obrębie danego zakładu. 

2. Hala mięsna może być prowadzona jako składowa 
część rzeźni lub jako odr~bne przedsiębiorstwo usługowe. 

3. Termin wejścia w życie przepisu ust. 1 będzie 
ustalony w drodze zarządzenia Ministra Handlu Wf'
wnętrznego w stosunku do poszczególnych miejscowości. 

Art. 23. 1. Zezwolenie na prowadzenie rzeźni pu
blicznej upoważnia do prowadzenia przy niej hali mięs
nej. 

2. Osoba prawna prawa prywatnego, posiadaj ąca 
uprawnienia do prowadzenia hali mięsnej, nie może 
trudnić się zawodowo obrotem przedmiotami, wymienio
nymi wart. 1 pkt 1. 

3. Gmina, na terenie której ma być założona hala 
mięsna, posiada pierwszeństwo do uzyskania zezwolenia 
na jej prowadzenie, jeżeli zgłosi wniosek w terminie, 
oznaczonym przez właściwe władze. 

Art. 24. Minister Handlu Wewnętrznego w porozu
mieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ad
ministracji Publicznej or az Zdrowia wyda w drodze roz
porządzenia przepisy o urządzeniu hal mięsnych. 

Art. 25. Na pokrycie wydatków, związanych z za
łożeniem, utrzymaniem, administracją i nadzorem hali 
mięsnej, będą pobierane przez zarządy hal mięsnych od 
uczestników obrotu opłaty, ustalone przez właściwe 
władze. 
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Al"t. 26. l . lVIhister Handlu Wewnętrznego w poro
zumieniu z Ministrami : Rolnictwa i Refor m Rolnych 
or az Administracji Publicznej wyda w drodze rozporzą
d zenia przepisy r egulaminowe, dotyczące zasad organi
zacji hal mi~snych oraz sposobu pobierania opłat. 

2. H ala mięsna p owinna posiadać r egulamin zgodnie 
z rozporządzeniem, przewidzianym w ust. 1, wydany 
przez je j posiadacza i zatwierdzony przez władze prze
mysłowe II instancji. 

Art. 27. 1. Czynności pośrednictwa komisowego 
w halach mięsnych mogą ''Tjkonywać wyłącznie komi
sanci, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie. 

2. Rozporządzenie, przewidziane w art. 13, ustali 
również sposób powołania komisantów dla hal mięsnych, 
warunki, jakim powinni odpowiadać, ich prawa i obo
wiązki. 

Art. 28. Rozporządzenie, przewlCizlane wart. 14: 
uwzględni również przepisy, dotyczące notowania cen 
mięsa, ogłaszania sprawozdań i cen targowych, jako też 
obowiązku r ejestracji umów kupna - sprzedaży co do 
obrotów, dokonywanych w hi lach mięsnych. Rejestracja 
może być połączona z przymusem r ozrachunku za po
średnictwem instytucji, upoważnionej przez Ministra 
Handlu Wewnętrznego. 

IV. PRZEPISY K ARNE. 

Ar t. 29. 1. I(to w ykracza przeciwko przepisom ni
niejszej u stawy lub rozporządzel'l, w ydanych n a jej pod
stawie, podlega k arze ar esztu do t rzech miesięcy i grzyw
n y do 150.000 zł lub jednej z t ych k<łr, j eżeli przepis 
szczególny n ie. stanovli inaCZej. 

2. VI r azie skazania orzec można przepauek przed
mIOtu przestępstwa. 

3. Do orzekania powołane są powiatowe władze ad
ministracji ogólnej . 

v. PRZEPISY KOŃCOWE. 

Art. 30. Minister Handlu Wewnętrznego w porozu-
. mieniu z Ministrami: Rolnictw a i Reform Rolnych, Leś

nictwa oraz Zdrowia może w drodze rozporządzenia pod
dać przepisom niniejszej ustawy obrót dziczyzną or az jej 
przetwórstwo. 

Art. 31. 1. Do czasu uregulowania na now ych za
sadach budżetowania związków samorządu terytorialne
go przychody i rozchody targowisk oraz rzeźni, będą

cych w posiadaniu związków samorządu t erytorialnego, 
powinny być wydzielone z ogólnych budżetów admini
stracyjnych tych związków, a do czasu należytego urzą
dzenia targowisk i rzeźni nadwyżki przychodów nad 
rozchodami powinny być obracane wyłącznie na cele, 
związane z tymi urządzeniami. 

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą opłat za urzędowe ba
danie zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju oraz za spraw
dzanie badania mięsa sprowadzar.ego (art. 19 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. 
Nr 18, poz. 132). 

Ar t. 32. r · ... ·L.21Jlsy ni.niejszej ustawy nie naruszają 
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z . dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żyw ... 
ności i przedmiotami użytku (Dz. U . R. P. Nr 36, poz. 343). 

Art. 33. 1. Z dniem wej r~cia w życie niniejszej usta .. 
wy tracą moc: 

1) rozporządzenie P rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 r. w sprawie uregulowania ob
rotu zwierzętami gospodarskimi i d robiem oraz ob .. 
rotu hurtow ego mięsem (Dz. U. R. P. z 1938 r. 
Nr 102, poz. 678), 

2) ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o rzeźniach z prawem 
wyłączności (Dz. U. R. P . Nr 32, poz. 280), 

3) ustawa z dnia 18 marca 1868 r. w sprawie urządze ... 
nia rzeźni publiczn ej z prawem wyłączności (Zb. u. 
pr. str. 273), 

4) ustawa z dnia 29 maja 1902 r. (Zb. u. pr. str. 162), 
postanowienie b. R ady Administracyjnej z dnia 3/15 
stycznia 1867 r. (Zb. przep. adm. Królestwa Polskie ... 
go Wydz. Spr. Wewn. cz. V t. III wyd. 1868 r.), do
tyczące uprawnień gm in do zakładania utrzymy ... 
wania rzeżni z pra'vem wyłączności. 

2. Równocześnie tracą moc art. 60- 68 rozporządze
nia Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 
o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 468). 
zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 17 m 2rca 1928 r. o prawie b ankowym (Dz. U. 
R. P . Nr 43, poz. 321), ustawą z dnia 17 marca 1932 r. 
o zmianie i uzupełni eniu n iektórych postanowień PrE
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o pra
wie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 293), ustawą 
z dnia 10 m arca 1934 r . <> zmianie rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolit ej o prawie przemysłowym (Dz. U. 
R. P. Nr 40, poz. 350), rozporządzEniem P rezydenta Rz~
czyspolitej z dnia 28 grudnia 193"1 r. o unormowaniu 
właściwości władz i trybu postępowania w niektórych 
działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, 
p oz. 976) , dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 stycznia 1936 r. o przedsiębiorstwach zbierania 
i udzielania informacji o stosunkach gospodarczych (Dz. 
U . R. P. Nr 3, poz. 16), ustawą z dn ia 8 sierpnia 1938 r. 
o zmianie rozporząc'zenia P rezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 463), 

- jeżeli dotyczą targowisk zwierzęcych i hal mięs-o 

nych oraz dokonywanych na nich obrotów . 

Art. 34. Wykonanie n iniejszej ustawy porucza się 
Ministrom: H andlu Wewnętrznego oraz Rolnictwa i Re
form Rolnych w porozumieniu z w'łaściwymi ministrami. 

Art. 35. Ustawa niniejsza w chodzi w życie po upły
wie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia . 
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