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w ice i Sączów oraz gmin wiejskich o ~harakterze miejsk:m Kazimierz i Strzemieszyce Wielkie w ])0 -

w iede będzińskim, w ojewództwie śląskim 3~ 
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19 l. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 stycznia 1950 r. 

w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny. 

l'h podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 styci
nia EllO r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i po
pier aniu prywatnej inicjatywy w przer-lyśle i handlu 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. l B) zarządza się, co następuje: 

rodzaju, zarówno z własnego jak powlerzone!:(o sur,w 
ca oraz praniem wełny. 

§ 2. Koncesji udzida 1'IIinister Przemysłu Lekkicgn 

w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Ko
misji Planowania G ospodar czego. 

I 

§ 1. 1. Wszystkie przędzalnie i pralnie wełny, za
równ o istniej ące, jak i nowopowstałe , -mogą byc pro
w adzone jedynie po uzysk aniu koncesj i. 

2. Za przędz~lnic i pr alnie wełny w rozumie niu 
nin -:0j szcge> rOZ!)OrZ1dzenia u\ivaia się przeds : ~h ~ ~n·:_~ f...:? a, 

tmdllią(:e się zar0uko>,/o produkeją p,c.;ędzy wszelkiego 

§ 3. P odanie o koncesję powinno zawierać: 

1) imię i n azvl :,sko lub firmę ubiegającego się o koy 
cc§:lę ora:? j ec;o r.:l k~j sce zanlreszk~ni a l L~b sicd zil' 

2) 0T' ~ ~ p r~~C'ds ~. ~h~or::·+'"-·/a, ol{reglaj ą'~'y rodzaj i ilość m~: 

:';L/11. oraz VvI':C: i;;";l vll, 



". 
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3) plan finansowania produkcji z podaniem rodzaju 
i wysokości kapitałó\v, przeznaczonych dla założe

nia i prowadzenia przedsiębiorstwa. 

§ 4. Akt koncesji wymieni osobę koncesjonariusza 
i miejsce położenia pl}edsiębiorstwa, jego zakres i przed
miot działania oraz szczególne warunki koncesji. . 

§ 5. Podanie o udzielenie koncesji (§ 3) na dalsze 
prowadzenie istniejącej przędzalni lub pralni wełny na
leży złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Minister Przemysłu Lekkiego może w porozu
mieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego cofnąć koncesję, udzieloną · na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 

§ 7. Istniejące przędzalnie i pralnie wełny zaprze
staną swej działalności i podlegają likwidacji: 

1) po upływie terminu, przewidzianego w § 5, w przy
padku niewniesienia w tym terminie podania 
o udzielenie koncesji, 

2) w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia de
cyzji Ministra Przemysłu Lekkiego, zawierającej 

odmowę lub cofnięcie koncesji. . 

§ 8. W razie prowadzenia przędzalni lub pralni 
wełny bez koncesji stosuje się odpowiednie przepisy 
art. 140 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło
wym (Dz. U. R. P . z 1927 r. Nr 35, poz. 468) z póżniej
szymi zmianami. 

§ 9. 1. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przędzalń i pr ah'! wełny, stanowiących 

przedmiot dział~lności lub część składową przedsię
biorstw państwowych, państwowo-spółdzielczych i cen
tral spółdzielczo-państwowych oraz przedsiębiorstw, po
zostających pod zarządem państwowym. 

2 .. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego w drodze zarządzenia, ogłoszonego 

w Monitorze Polskim, może zwolnić poszczególne kate
gorie przędzalń i pralń wełny od obowiązku uzyskania 
kOlllcesji. 

§ 10. Wykonanie rozporz,ądzenia porucza· się Mini,
strowi Przemysłu Lekkiego. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 
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ROZPORZĄDZENIE RADY l\'lINISTRÓW 

z dnia 20 stycznia 1950 r . 

w sprawie A!cademii Vt'ychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w V'J'arszawie. 

Na podstawie art. 16 dekretu z dnia 28 październib, 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. 

. U .. R. P, Nr 66, poz. 415) w związku z art. 1 ust. 2 dekretu 
z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycz
nego w Warszawie (Dz. U. R. PliIiiiir. 46, poz. 336) or~z 
apt. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 gr~a 1949 r. o orgam
zacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. R. P. 
Nr 65, poz. 5

c
26) zarządza się, co następuje: 

:~ 1. Akademię Wychowania Fizycznego im. gen. 
broni Karola Świerczewskiego W Warszawie przekazuje 

się Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej przy Pre
zesie Rady Ministrów. . 

§ 2. Zwierzchnią władzą w sprawach zarządu 
i nadzoru nad Akademią, wykonywanych przez Główny 

. Komitet Kultury Fizycznej, jest Prezes Rady Ministrów. 
§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze

sowi Rady Ministrów. 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

PIezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

21 

ROZp·ORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 16 grudnia 1949 r. 

w sprawie przejmowania przez PailSh,:,o sam~~ządowych zakładów leczniczych. 

Na podstawie art. 31 ust. ·3 .i ar t. 32 ustawy z dnia 
:n października J 913 r. o zakład2t::h .społecznych słu';:by 

zdrowia i planowej gospodarce w· słu;;;ble zdrowia (Dz. 

U. R. P. Nr 55, poz. 434) zarządza się w porozumieńiu 
z Ministrami Administr acji PubUcznej lora·zSkarbu za 
zgodą Rady Pmlstwa, co następuje: 


