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286 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 czerwca 1949 r. 

w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności 
stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci". 

rozwiązania 

Na podstawie art 46, 47 i 56 prawa o stowarzy· 
szeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz: U. R. P. 
Nr 94, poz. 808) zarządza ' się, Co następuje: 

§ 1. Stowarzyszenie pod nazwą "Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci" z siedzibą w Warszawie uznaje się 

za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

§ 2. Powyższemu stowarzyszeniu nadaje się statut, 
który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim. 

§ 3. Jednocześnie . rozwiązuje się stowarzyszenie 
"Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci'l - uznane 
za stowarzyslenie wyższej użyteczności rozporządze
niem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 47, poz. 268). M~jątek rozwiązanego stowa
rzyszenia przekazuje się stowarzyszeniu "Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci". 

§ 4. Wykonanie mmeJszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Administracji Publicznej w po
rozumieniu z Ministrami: Oświaty, ·Pracy Opiek( 
Społecznej oraz Zdrowia. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

Minister Pi'acy i O{>ieki Społecznej: K. RusineJ;; 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

287 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA I REF ORM ROLNYCH ORAZ BUDOWNICTWA 

z dnia 15 czerwca 1949 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z 16 lipca 

1947 r. w sprawi; miejscowych planów zagospodarowa nia terenowego obszarów, objętych przehudową ustroju 
rolnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 dekretu z dnia 2 kwiet
nia 1916 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju (Dz. "U. R. P. Nr 16, poz. 109) zarzidza się, co nastę
puje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów' Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Odbudowy z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie . 
miejscowych planów zagospodarowania terenowego ob
szarów, objętych przebudową ustroju rolnego (Dz. U. 
R. P . Nr 52, poz. 284) wprowadza się zmiany następujące: 

1) w § 9 dodaje się po ust. 2 nowy ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. OliPbom interesowanym służy prawo zgłaszania 

wni05ków dotyczących planu do miejscowego urzędu 
planowania przestrzennego w terminie 2 tygodni od dnia 

podania do powszechnej wiadomości o zamierzonym 
przystąpieniu do sporządzenia planu (§ 8 ust. 1 pkt 1)"; 

2) w § 11 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 
,,1) prześle jej otrzymane wnioski (§ 9 ust. 2 i 2a) ra

zem ze swoją opinią oraz swoimi wnioskami", 
3) w § 12 skreśla się ust. 5; 
4) skreśla się § 13. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - KocioJ 

Minister Budownictwa: M. Spychalski 

288 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 18-czerwca 1949 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznyćh z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artyku
łów żywności i przedmiotów użytku. 

Na podstawie art. 8 pkt a); b), c) i e) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o do"': 
zorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku 

(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, 
poz. 977, z 1939 r . Nr 54, poz. 342 oraz z 1946 r. Nr 5, 
poz. 44) w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnę-
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trznego oraz Przemysłu Rolnego Spożywczego zarzą

dza się. co następuje: 

w § 6 litera B skreśla się pkt 6. 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 20 stycznia 1930 r. wydanym w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów 
żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. R. P. z 1930 r. 
Nr 5, poz. 45 i Nr 62, poz. 493, z 1936 r. Nr 67, poz. 490, 
z J Da r. Nr 26, poz. 239 i z 1939 r. Nr 63, poz. 421) wpro
wadza się zmianę następującą: 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'iN życie po 
upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Handlu Wewnętrznego : T. Dietrich 

lVIinister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 

B. Rumiński 

289 

ROZPORZfltDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 18 czerwca 1949 r. 

\7 sprawie zmiany rozporządzenia :Minist.ra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konSerwowaniu 
, artyłmlów żywności. 

Na podstawie art. 8 pkt a), c) i e) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o dozorze nad artykułami żywnoscl i przedmiotami 
użytku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. 
Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342 oraz z 1946 r. 
Nr 5, poz. 44) w porozumieniu z Ministrami Handlu 
Wewnętrznego oraz Przemysłu Rolnego i Spożywczego 
~arządza się, co · nast-:~:.lje: ' 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 24 czerwca 1931 r. wydanym w porozumie
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu 
artykułów żywności (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 68, poz .. 559, 
z 1932 r . Nr 36, poz. 373, z 1934 r. Nr 61, poz. 521 i z 1939 r. 
Nr 63, poz. 422) wprowadza się zmiany następujące: 

l) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"Bezwodnik kwasu si:.:::awego (S02) wino 0,4 g S02 w stanie związanym, z cze
go 0,06 g S02 wolnego na 1 litr 
produktu 

" " ,. 
" " 
" " 

" " " 

" " " 

" " 

" " 

" " " 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

owoce suszone 
warzywa suszone 
soki owocowe przechowywane 

4 - 6 tygodni 
soki owocowe przechowywane 

dłużej niż 6 tygodni . 
świeże owoce utrwalone zalewą 
kwasową (z wyjątkiem wiśni) 

wiśnie utrwalone zale\Yą kwa
sową 

miąższe i przeciery z owoców 
parowanych lub podgotowy
wanych (i wychłodzonych) . 

galaretujące soki" owocowe i za
gęszczone soki galaretujące 

0,125 g na 100 g produktu 
0,125 gna 100 g produktu 

0,1 g na 100 g produktu 

0,125 g na 100 g produktu 

0,2 g na 100 g p roduktu 

0,3 g na 100 g produktu 

0,125 g na 100 g produktu 

0,125 g na 100 g produktu"; 

2) w § 6 dodaje się drugi ustęp treści następującej: Minister Zdrowia: T. Michejda 
"W przypadku użycia j2dnego ze środków wysz-

czególnionych w §§ 4 i 5do konserwowania danego pro- Minister Handlu Wewn~trznego: T. Dietrich 
duktu wytwórca jest obowiązany do umieszczenia na 
etykiecie oznaczenia, że produkt jest »konserwowany«". 

& 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
~ dniem ogłoszenia. B. Rumiński 

290 
ROZPORZĄDZ.ENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 21 czerwca 1949 r. 

w sprawie kontroli budownictwa państwowego. 

Na podstawie art. 381 ust. 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 1:. 

o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U . 
R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216, Nr 77, poz. 514, 


