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Dzlennik Ustaw. Nr 24 - 2M - Poz. 210, 211 i 212 

. § 6. 1. Instytut przejmuje część majątku stanowią
cego własność lub ~dącego w uzytkowaniu Państwo
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, 
określoną przez Ministra RolnictWa ' i Reform Rolnych 
w porozumieniu' z Ministrem Finansów. 

2. Instytutowi moze być również przekazany ma
jątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Rol
n ictwa i Reform Rolnych w porozum 'eniu z Ministrem 
Finansów. 

§ 7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest · budzetem Ministerstwa Rolnictwa Reform Rol-
nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia p'oeucza się Mini
strowi Roln;ctwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Ministrem Szkół , Wyższych i Nauki. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 F. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankIeWICZ 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MlNJSTłtÓW 

z dnia 31 maja 1950 F. 

w sprawie utworzenia Instytutu M~hanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. 

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. e organizacj i nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zar~ądza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Tworzy się Instytut Mechanizacji i Elektry
fikacji Rolnictwa zwany w dalszym ciągu Instytutem, 
którego zadaniem jest kierowan:e całokształtem badań 
w zakresie m echanizacji i elektryfikacji rolnictwa oraz 
bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w tym zakresie. 

2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. 
3. Instytutowi nadaje się statut, który będzie ogło

szony w Monitorze Polskim. 
§ 2. Nadzór n ad Instytutem porucza się Ministrowi 

Rolnictwa i Reform Rolnych, który wykonuje go w po
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczeg() i Ministrem Szkół Wyższych 
i Nauki. 

§ 3. Instytut może za zgodą władzy nadzorczej po
siadać oddziały oraz p;acówki pomocnicze. 

§ 4. 1. Instytut sprawuje nadzór nad działalnością 
naukową w zakresie mechanizacji i · elektryfikacji rol
nictwa, prowadzoną przez inne placówki naukowo-ba
dawcze, podległe Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

2. W zakresie zleconym przez M inistra Szkół Wyż
szych i Nauki Instytut nadzoruje i koordynuje prace 

naukowo-badawcze zakładów i instyt.utów szkół wyż

szych w dziedzinie mechanizacji i ' elektryfikacji rol
nictwa, przedstaw:a wnioski w sprawie zatwierdzania 
planów tych prac oraz czuwa nad ich wykonaniem. 

§ 5. Instytut posiada osobowość /prawną. Może on 
za zgodą r"Iinistra Rolnictwa i Reform Rolnych naby
wać, pozbywać i obciążać swój maj ątek nieruchomy. 

§ 6. '1. Instytut prz0jmuje część majątku będącego 
w użytkowaniu Sz!«Jły Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego w VY'arszaw 'e określoną przez Minis tra Rol
n ictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministra
l:li Finansów oraz Szkół Wyższych i. Nauki. 

2. Instytutowi może być również przekazany ma
jątek Skarbu Pa11stwa, oznaczony przez Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem 
F inansów. ~.-' 

.. § 7. Ogół dochodów i w ydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Min 'st2rstwa Rolni.ctwa i Reform Rol
nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Rolnictwa i Reform Rolnvch w porozumieniu 
z Ministrem Szkół Wyższych i N';uk i . 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dn:a 1 stycznia 1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiew1cz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 m aja 1950 r . 

w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. 

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictw~ wyż
s:zego (Dz. U. R P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, 90 na
st~puje: 

§ 1. 1. Tworży się · Instytut Uprawy, ~awożenia 
i Gleboznawstwa, zwany w dalszym ciągu Instytutem, 
którego ~-adaniem jest kierowanie całokształtem badań 

w zakresie uprawy, nawożen ia roślin i gleboznawstwa 
oraz bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badaw
czych w tym zakresie. 

2. Siedzibą Instytutu jest ni. st. Warszawa. 

3. Instytutowi nadaje się statut, który tiędzie ogło
szony w Monitorze Polskim. 



-' 
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§ 2. Nadzór nad Instytutem porucza się Min'strowi 
Rolnictwa i Reform Rolnych, który wykonuje go w po
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji 
Planowania GO~~Gdarczego i M inh,trem Szkół Wyższych 
i Nauk:. 

§ 3. Instytut może za zgodą władzy nadzorczej po
siadać oddziały oraz placówki pomocnicze. 

§ 4. l. Instytut sprawuje nadzór nad działalnością 
nankową w zakresie uprawy; 'nawożenia roślin i glebo
znawstwa, prowadzoną przez inne placówki naukowo
badawcze, podległe .Min·strowi Ro!nictwa i Reform Rol
nych.. 

2. W zakresie zleconym przez lVIinistra Szkół Wyż
szych i Nauki Instytut nadzoruje i koordynuje prace 
naukowo-badawcze zakładów i instytu tów s?kół wyż

szych w dziedzinie uprawy i nawożenia roślin i glebo
znawstwa, przedstawia wnioski w sprawie zatwierdza
nia planów tych prac o,:,az czuwa nad ich wykonaniem. 

§ 5. Instytut pos'ada osobowość prawną. Może on 
za zgodą IHinistra Rolnictwa i Reform Rolnych naby
wać, pozbywać i obciążać swój majątek nieruchomy. 

§ 6. ' 1. Instytut przejmuje część majątku stanowią- . 
cego własność lub będącego w użytkowaniu Państwo
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa vViejskieJo, 
określoną przez Ministra ' Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Finansów. , 

~. Instytutowi może być również prz~kazany ma
jątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Rol
nictwa i Ref(}r;ro Rolnych w poroznm eniu z Ministrem 
Finansów. 

§ 7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol

.nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucźa się Mini
strowi Roln 'ctwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Mi~istrem Szkół Wyższych i Nauki. 

§ 9. Rozporządzp.nie wchodzi w życie z dniem ogło
szeni"a z mocą ohowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 .l". 

Prezes Rady Minlsłlów: J. Cytanluew/l:z 

211 

&OZPOCZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 195{} r. 

w sprawie wyn!łgrodzema nłonków zespołów orzekających okrę~owych komisJi al'bił".".; .... """ch. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 dekretu z dnia;) s 'erp
nia 1949 r. o pa6stwowym arbi trażu gospodarczym 
(Dz. U. R P. Nr 46, poz. 340) zarządza się, co następuje: 

§ 1. PrzEwodniczący i członkowie zespołóworze

kających okręgowych komisji arbitrażowych otrzymują· 

za przewodniczenie w zespole orzekającym, za udział 

w pos :edzen:u zespoh .. orzekającego lub za I referowanie 
sprawy wynagrodzenie według zasad ustalonych za te 
czynności w rozporządzeniu Rady l\iinisŁrów z dnia 
3 lute-go 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków 

zespołów orzekających Głównej K omisji Arbitr::l żo.v2j 

(.Dz .. U. R. P. Nr 5, poz. 40, z tym, że ustalone w tym 
rozpor~(lzeniu kwoty wynosić będą: . 

w § 1 ust. 1 . zł 750.-
w § 2. ust. 1 i 2 zł 300.-
w § 2 list. 3 zł 1.050.-

§ 2. Wykonanie rozporząslzęnia porucza się Prze
wodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego i ' Ministrowi l!'inans~w. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ 'e z d.niem 
ogłoszenia z m oc=! obowiązującą od dnia 1 maja 1950 r . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZ1\DZENIE RADY JUINISTRÓW 

z cl:,ia 31 m a ja 1950 r. 

w spraw. e ooo,mą7.kłł zuofiarowania do zh~ód;:i zużytych tub mełał1.lwycn . 

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycz
nia 1947 r.' o obrocie i gospodarowaniu odpadka mi 
użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Tuby meta lowe, pozostałe po wydobyciu 
artykułów w nie opakowanych , stanow : ą odpadki użyt
kowe w rozumieniu art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycz
nia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami 
użytkowymi (Dz. U . R. P . Nr 27, poz. 105). 

2. Ilekroć w dalszej tr~ci rozporządzenia mowa 
jest o tubach bez bliższego określen:a, należy przez 
to rozumieć tuby metalowe ~tanowiącE: stosownie do 
ust. 1 odpadki użytkowe. 

§ 2. 1. Osoby fizyczne i prawne obowiązane są 
przy nabywaniu artykułów opakowanych w tuby me
talowe zaofi~rować tuby do zb iórki i dostarczyć. je do 
punktów sprzedaży t ych artykułów. -

2. Tuby pow'nny być zaofiarowane w ilości od
powiadaj ącej ilości sztuk nabywanych artykułów opa
kowanych w tuby metalowe. 

3. Obowiązek zaofiarowani.a uważa się za wyko
nany również. przy zaofiarowan iu tub pozostałych po 
artykułach innych niż nabywdne. 

§ 3. 1. W przypadku n iedostarczenia tub przed 
wydan 'em artykułów opakowanych w tuby metalowe 
naby wca tych artykułów obowiązany jest złożyć 
u sprzedawcy za pokwitowaniem, na zabezpieczenie 
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