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dowy oraz złom wyrobów kwasoodpornych są . odpadkami użytkowymi w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 dekretu
z ' dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu
odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 10.5).
§ 2. Osoby fizyczne i prawne będące w posiadaniu
odpadków użytkowych, wymienionych w § l, w związ
ku z prowadzeniem przez nie przedsiębiorstwa, obowią
zane są zabezpieczyć te Ódpadki przed zniszczeniem i po
nagromadzeniu w ilościach określonych w § 3 zaofiarować je do zbiórki.
§ 3. Zaofiarowaniu podlegają:
krzemionkowy, magnezytowy
VI ilości powyżej lO. ton,
2) inne odpadki - w iloŚci powyżej 0.,5 tony.

Poz. 110. i 111

szamotowy, krzemionkowy, magnezytowy i chromomagnezytowy powinien być uprzednio oczyszczony na koszt
nabywcy z materiałów obcych, szlaki i innych zanieczyszczeA, a złom boksytowy, grafitowy i karborundowy oraz złom wyrobów kwasoodpornych jedynie
z materiałów obcych.

§ 5. Obowiązek przewidziany w § 2 i 4 ust. 3 wygasa, gdy osoba uprawniona do nabywania złomu zawiadomi posiadacza, że złomu nie nabędzie, lub w terminie dwumiesięcznym nie udzieli odpowiedzi na zaofiarowanie.
złom wyrobów ogniotrwałych ustala
Państwowej Komisji Planowania Gowniosek Ministrów Przemysłu Cięż
Wewnętrznego.

§ 6. Ceny za

1) złom szamotowy,

Przewodniczący

spodarczego na
kiego i Handlu

§ 4. 1. Zaofiarowanie powinno nastąpić w cią.gu
po nagromadzeniu złomu w il06ci określo
nej w § 3.
2. Zaofiarowanie dokonuje się przez zawiadomienie osoby uprawnionej do nabywania o ilości nagromadzonego złomu, z równoczesnym przesłaniem na jej
koszt po 2 kg próbek każdego rodzaju złomu .
3. Zaofiarowany złom należy przesłać na żądanie
osoby uprawnionej do jej nabywania i na jej koszt
w terminie i pod adresem przez nią wskazanym. Złom
mies i ąca

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
§ 8. , Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia:
Prezes Rady

MinisłTów:

J. Cyrankiewicz

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego:
K. Zemajtis

III
OBWIESZCZENIE

MINISTRA

SPRAWIEDLlWOSCI

z dnia 28 marca 1950. r.
#

o sprostowaniu bIędów w ustawie z dnia 20' marca 1950 r . o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, po-ręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych j utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporzą,h.e
uiu Minisba Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 f. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie,
w Kcyni, W Łosieach i Belczynie.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu
Dziennika Ustnw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
Nr 68, poz. 423 i z·1945 r. Nr 55, poz. 30.5) prostuje się następujące błędy:

1) w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu
przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Fun-

duszu Kościelnego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 87) wart. 1
ust. 1 zamiast "przyjmuje" powinno być "przejmuje" ;
2) w tytule rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich
w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i w Bełczy
nie (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 490.) zamiast "w Bełczynie"
powinno być "w Połczynie".
Minister

Sprawiedliwości:

H. Swiqtkowski
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Pojedyncze numery są do nabycia w . biurach sprzedaży i kasach wszystkich sądów okręgowych .
.
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