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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 czerwca 1950 r. 
, ' ... I j 

w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów 

w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co. nastę
puje: 

§ 1. Z powiatu zielonogórskiego w województwie 
poznańskim wyłącza się m iasto Zielona Góra i tworzy 
się z jego Qbszaru powiat miejski. 

§ 2. Z powiatu rzeszowskiego w województwie rze-

, § 3. Z powiatu koszalińskiego w województwie ' 
szczecińskim wyłącza się miasto Koszalin i tworzy się 

z jego. obszaru powiat miejski. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

szowskim wyłącza się miasto Rzeszów i tworzy się z je- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
go obszaru powiat miejski. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 czerwca 1950 r. '_4 -.. ! 

o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Giżycku, Siedlcach' 

. i , Zamościu. 

Na podstawie art. 4 prawa Q ustroju sądóW pow
szechnych w brzmieniu ustalonym wart. , 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) 
zarządza się, co. następuje: 

§ 1. Tworzy się Wydziały dla nieletnich (Sądy dla 

nieletnich) w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Gi
życku, Siedlca,ch i Zamościu. 

§, 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniell?
Qgloszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1950 r. 

Minister Sprawiedliwości: w z. T: Rek 
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ROZPORZĄDZ.ENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘiKlEGO 

z dnia 19 czerwca 1950 r. l 

w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania. 

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 26 paździer
nika 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych 
~Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 439) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Posiadacze butli do. gazów technicznych, któ
re pudlegaj ą wykupowi stosownie do art. 1 dekretu 
z dnia 26 października ' 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 55, 

poz. 439) obowiązani są własnym staraniem i za zwro
tem kosztów przewozu dostarczyć je w czasie i miejscu 
wskazanym dla poszczególnych posiadaczy butli przez 
przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione "Zjednoczo-

' ne Zakłady Przemysłu Gazów Technicznych" zwane 
dalej Zjednoczonymi Zakładami. 

2. Obowiązek dostarczenia może być wvkonany 
przez nadanie butli koleją na najbliższej stacji. 


