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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z -dnia 5 maja 1950 r.

w sprawie poddania

przedsiębiorstwa

państwowego

"Państwowy

z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu

Na podstawie a r t. 17 dekretu z dnia 3 stycznia
1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.
U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
, § 1. Przedsiębiorstwo państwowe "Państwowy In-

stytut Wydawniczy" utworzone dekretem z dnia 25
czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P . Nr 32, poz. 201) poddaje
się w całości działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r.
o tworzeniu przedsiębiorstw pal'lstw0wych (Dz. U. R. P.
Nr 8, poz. 42).

Insty~ut

przed siębiorstw

Wydawniczy" łhi:lłaniu dekretu
państwowych.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza
strowi Kultury , i Sztuki.
§ 3.
szenia z

Rozporządzenie

się

Mini~

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 stycznia 1950 r.

mo c ą obow i ązującą

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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Ol

ROZPORZĄDZENIE

RADY l\UNISTRÓW

z dnia 5 maja 1950 r.
o tlzmmiu "Towarzystwa \Viedzy Powszechnej

(TWP)"

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 1'. (Dz. U. R. P.
Nr 94, poz. 8P8) zarządza si ę, co na stępuje:
§ 1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - (TWP)" z siedzibą w Warszawie zostaje
uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

za

stowarzyszenie

wyższej

użyteczności.

§ 2. Stowarzyszeniu powyższemu nadaje się statut,
który będzie ogłoszony w lVIonitorze Polskim.
§ 3. Vvykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło.
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewlcz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

PRZEMYSŁU

CIĘ~KIEGO

z dnia 14 kwietnia 1950 r.
w sprawie gospodarowania

złomem

wyrobów

ogniotrwałych.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 stycznia
1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytko
wymi (Dz. U. R. P. Nr 27, pnz. 105) zarządza się, co na-

• § 2. PrzedsiębiOl'stwo wymiemone w § 1 nabywa
złom wyrobów ogniotrwałych, zaofiarowany w ilościach
określonych w § 3 rozporządzenia
Rady Ministrów

fitępuje:

z dnia 3 marca 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 'lO, poz. 110),
po uprzednim ustaleniu stopnia przydatności gospodarczej odpadków, po cenach określonych w trybie § 6
tego rozporządze~ia.

§ 1. Gospodarowanie na terenie całego Pań.stwa
wyrobów ogniotrwałych określonych w § 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r.
w sprawie obrotu i gospodar.owama złomem wyrobów
oĘniotrwałych (Dz. U R. P. Nr 10, poz. 110) powierza
fiię na zasadzie wyłączności p rzedsiębi orstwu pań stwo
wemu wyodrębn i on e mu "Zjul;}Qczone Zakłady Matezłomem

riałów Ogniotrwały ch".

§ 3.
szenia.

R ozporządzenie

wchodzi

VI ży cie

z dniem

ogłoc

Kierownik JVIinisterstwa PrzemysIu Ciężkiego:
K. Zemaitis

