
• 

• 

.. 

• .. 
Dziennik Ustaw Nr 17 206 Poz. 150 151 

, 
cza, W-wstępna, G-glówna) oraz kolejny numer 
wpisu". 

5) § 17 otrzymuje brzml·enie: 
,,§ 17. Znaki województw, używane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, ustala się w sposób na
stępuj ący: 

b ialostockie - Bł 
gdańskie - G d 
kieleckie .- Kl 
krakowskie - Kr 

. lubelskie - Lb 
łódzkie i m. Łód~ - ł,d 
olsztyńskie - Ol 
pomorskie - Pm 
poznańskie - pz 
rzeszowskie - Rz 
szczecińskie - S 
ślaskie - Śl 
w~ocławskie - Dl. Śl. 
warszawskie i m. st. \Varszawa - Wr". 

-----------------,~-------

6) VI § 24 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 
,,(2) Rok kon t rolny liczy , się od dnia 1 styczni,a do 
dnia 31 grudnia" . ', 

. 7) W § 29 ust. (1) w yrazy "buhaje powinny mieć przy
n ajmniej 12 miesi t-cy, knury 3 miesięcy i tryki 6 mie
slęcy życia" ZilSft-:pu je się wyrazami: "buhaje powin
ny mieć przynajmnie j 10 miesięcy, knury 6 miesięcy 
i tryki 3 rr,i esi ącc". 

8) W §§ 9, 12, 14, 19,22,2,7,28,32,33,34, 33, 36 i 37 wy
razy: "izbie rolnicz,ej" , "i zby rolniczej" , "i'Z1bę rolni
czą", "izba rolnicza", "izbą rolniczą" , "izby rolni
cze"- zastępuje się wyrazami: "wojewódzlca v/ładza 
administracji ogólnej" w odpowiednim przypadku 
i liczbie, zaś w §§ 11 i 16 wyrazy: "izby rolniczej" 
zastępuje się w yrazami "vlojewództwa" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kocioł 

Minister Administracji Publicznej: \VI. Wolski 
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z dnia 7 kwietnia 1950 r. 

w sprawie sprzedaży ruchomvśd zajęłyc4 w trybie egzekucji admin:straeyjnej świadczeń pieni.ężnych. 

Na podstaw:e art. 80 u st. 2 dekretu z dnia Z8 stycz- półfabrykatów i wyrobów gotowych podlega ogranicze4 

nla 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pie- ni om przewidzianym w tych przepisach. . 
niężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządza się § 5. Nie podlegają sprzedaży w trybie niniejszego 
w porozumieniu z M inistrem Sprawiedliwości, co na- rozporządzenia następujące ruchomości: 
stępuje: a) pieniądze zagraniczne papierowe oraz w mone-

§ 1. 1. Zaj ęte w trybie egzekucji administracyjnej tach złotych i srebrnych, 
świadczeń . pieniężnych ruchomości nie l;lżywane, stano- b) złoto w sztabach, w postaci odlewów i w postaci 
wiące przedmiot obrotu handlowego (towary), podle- przedmiotów nie posiadających znamion goto-
gają sprzedaży powiatowym i gminnym spółdzielniom wego do użytku wyrobu oraz w stanie nieprze4 

"Samopomoc Chłopska", powszechnym spółdzielniom rob ionym we wszelkiej postaci, 
s90żywców, innym spółclzielniom oraz centralom przed- c) papiery wartościowe , 
siębiorstw uspołecznionych w zależności od rodzaju d) towary nie odpowiadają~e warunkom dopuszcze 4 

tych ruchomości. nia do obrotu handlowego, przewidzianym w obo-
2. Sprzedaży ruchomości określonych w ust. 1 wiązujących przepisach, dotyezących . gatunku 

dokonywa urząd skarbowy z wolnej ręki w trybie i po (jakości), stanu, firmy, opakowania, oznaczenia 
cenie obowiązującej przedsiębiorstwo uspołecznione itp, (np. spirytus vv niezalakow anych przez Par.-
w stoslJ,nku do dostawcy uspołecznionego. stwowy Monopol Spirytusowy butp.lkach lub 

§ 2. Inwentarz żywy, ziemiopłody oraz inne rucho- z nieprzepisowymi etykietami, tytoń nie w for-
mości, które skupywane są przez spółdzielnie lub inne mie gotowych wyrobów Państwowego Monop olu 
przedsiębiorstwa uspołecznione, sprzedaje się z wolnej Tytoniowego lub w nieprzepisowym opakowa-
ręki po obowiązuj ącej cenie skupu tym spółdzielniom niu, wino w butelkach nle zanpatrzonych w op a-
bądź innym przedsiębiorstwom uspołecznionym; w miej- ski kontrolne i tp, ). 
scnwośóach, VI których nie ma spółdzielni ani innych § 6. Sprzedaż ruchomości w trybie niniejszego roz-
przed~iębiorstw uspołecznionych trudniących się skupem porządzenia nie może być dokonana wcześniej, niż 15 
ziemiopłodów, 'zboże i główne produkty przemiału dnia od daty zajęcia. chyba że chodzi o inwentarz żywy, 
sprzedaje się po obowiązującej cenie skupu Polskim oraz o ruchomości ulegające szybkiemu zepsuciu. 
Zakładom Zbożo~ym. § 7. Jeżeli sprzedaż ruchomości nie dojdzie do 

§ 3. Minister Finansów może zezwolić na sprzedaż skutku w trybie niniejszego rozporządzenia, sprzedaż 
> z wolnej ręki, ' nie wyłąc~aj ąc sprzeda±y komisowej, tych ruchomości odbywa się w trybie ina zasadach 

h d
· przewidzianych w dekrecie z dnia 28 stycznia 1947 r. 

oznaczonyc ro zaJowo ruchomoscl nie wymienio- -
nych w §§ 1 i 2 przedsiębiorstwom . wymienionym o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych 
w tych paragrafach. W tym przypadku określona za- z tą różnicą, że sprzedaży z licytacji można dokonać 
stanie co do poszczególnych rodzajów 'ruchomości w sto- również, j eżeli żaden z uczestniczących nie zaofiaruje 

k 
ceny wyższej ponad cenę wywołania. 

sun u procentowym cena oszacowania, poniżej któr e j 
ruchom03ci nie mogą być sprzedane. _ § 8. Rozporządzepje wchodzi w życie z dniem ogło-

§ 4. Sprzedaż artykułów reglamentowanych ' (su- szenia. 
rowce, półfabrykaty i wyroby gotowe) wymienionych Minister Finansów: K. Dąbrowski. 
w przepisach o r eglam entacji niektórych surowców, Minister Sprawiedliwości : w z. T. Rek 

noczono z polecenia Ministra Spra~v iedliwości ' w Drukarn i lVIinisterstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6. 

40.000 36" Cena 46 zł. 


