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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia '28 czerwca 1950 r.

w sprawie dokumentów podróży tratew polskich.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 marca 1950 r.
o żegludze i spław i e na śródlądowych drogach wodnych
(Dz: U. R. ~. Nr 10, poz. 108) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do spławu na śródlądowych drogach wodnych dopuszcza się tratwy polskie, zaopatrzone w dokument podróży.
2.
spław

Tratwami polskimi są tratwy
na obszarze Państwa Polskiego.

rozpoczynające

§ 2. 1. Dokument podróży uprawnia do przebyruchu tratwy na śródlądowych drogach wodwania
nych.
2. Dokument podróży tratwy wydaje władza że
glugowa pierwszej instancji (państwowy zarząd wodny),
na którei terenie działania ma rozpocząć się spław
tratwy.

§ 3. Warunkiem uzyskania dokumentu podróży
tratwy jest zaświadczenie o pochodzeniu drewna, przeznaczonego do spławu, wydane przez nadleśnict wo
państwowe, z którego obrębu
p<lchodzi to drewno,
względnie przez rejon lasów państwowych, o ile drewno pochod:ti z kilku nadl€śnictw. Warunkiem zaś uzyskania dokumentu podróży tratwy, spławianej przez
przedsiębiorstwo państwowe "Paged" Państwowa Centrala Drzewna, jest pisemne ośw"iadczenie organów
tego przedsiębiorstwa o pochodzeniu drewna.
1. Ubiegający się o dopuszczenie tratwy do
powinien złożyć władzy żeglugowej , wskazanej
w § 2 ust. 2, p isemne zgłoszenie i załącżyć do niego
w dwóch egzemplarzach
zaświadczenie
względnie
oświadczenie , wskazane w § 3.

§ 4.

spławu

2.

W

1)

imię

2)

imię,

zgłoszeniu

tym

należy podać:

i nazwisko względnie firmę oraz adres
ściciela drewna, przeznaczonego do spławu,

wła

' gającemu się

o dopuszczenie tratwy do
egzemplarz za:świadczenia względnie
o którym mowa W § 3.

spławu

jeden

oświadczenia ,

4. . W przypadkach, gdy zamierzony spłciw ma się
na wopach granicznych, władza żeglugowa wydaje
dokumenty wymienione w ust. 3 oraz ustala warunki dopuszczenia tratwy da.. spławu w porozumieniu z wła
dzami ochrony granicy.

odbyć

§ 5. 1. W przypadku, gdy spławu tratew drogami
wodnymi spławnymi na odległb ś ć do 100 km podej.mują się organa podległe Ministrowi Leśnictwa, nie
jest wymagane podanie w zgłoszeniu danych wymie~
nionych w § 4 ust: 2 pkt 4, dane zaś wymien ione
w § 4 ust. 2 pkw,mogą być pod ane w pr zybli że niu .
W przypadku wymieniony m w ust. 1 wła dz a
wyda dokument podróży tratwy nie wpisując w nim danych, o których mowa w tym u s t ępie;
dane te w y pełni posiadacz dokumentu podróży tratwy
przed rozpoc z ęC i em p o d r6 ż y .
2.

żeglugowa

§ o. Dla tratew holowanych przez statki nie jest
potrzebny dokument podróży tratew.
§ 7. 1. Opłata za wystawienie dokumentu Podróży
tratwy wynosi 100 zł.
2. Organa, podlegle Ministrowi Leśnictwa, mogą
wnOSlC opłaty, wymienione w ust. 1, jednorazo,wo po
upływie każdego miesiąca.
"

§ 8.

Zaświadczenie wzg lędni e oświadczenie

o podrewna oraz · dokument podróży związane są
z tratwą i w żadnym przypadku nie mogą być przenoszone na inną tratwę. D okumenty te przechowuje kier~nik tratwy (retman), kt6ry jest obowiązany okazywać te dokumenty na żądanie organów władzy żeglu
gowej.
chodżeniu

nazwisko i adres retmana, który będzie kie- "
§ 9. Dokument podróży ' tratwy zachowuje swą
oraz numer jego patentu retmański-ego, ważność na następny rok nawigacy jny w przypadkach,
a w przypadku zamierzonego spławu na wodach gdy tratwa przed przybycie m do mi ejsca przeznaczenia
granicznych również :lurnery ksią ż eczek żeglarskich weszła na zimo\vanie w p orcie, zimow isku lub innym
r e tmana i c z łonków załogi tratwy,
miejscu, w yznaczony m przez wł aś ci w ą władzę żeglu

rować tratwą

3) punkt początkowy i końcowy podróży tratwy
sę podróży,

tra-

gową·

§ 10. Po ukończ eniu podróży dokument ' pod róży
tratwy i zaś wi adcz e n ie wz g lędni e o ś w i adczenie o pocho5) dane okre ślaj ą ce masę drewna, przeznaczonego do dzeniu d rewna powinny b y ć niezwło cz nie oddane wład z y
spławu, a mianowicie rod zaj i sortyment spła v.r ia
ż e glugow ej p ierwszej in stancji, na której terenie znajnego drewna, ilość spławianych tafli , najwię ks ze • duje się końcowy pU:lkt podróży tratwy.
wymiary tratwy
(długość i szeroko ś ć określon'i
§ 11. 1. Zav.i ieszenia \vażności dokumentu pow metrach i powierzchnię w m kw.).
dróży tratwy dokonuj e wł a dz a że g lug owa, która do3. Na podstawie zgłoszenia władza żeglugowa kument wydała, w przyp::l dku, gdy ro z pocz ęcie spł a wu
wydaje dokume nt podró ż y tratwy i usta la w nim wa- nie może " nastąpić w c iągu 10 dni od daty, określonej
runki. dopuszczenia tratwy do spławu oraz zwraca ubic- w dokumencie pDdróży.
4)

datę rozpoc zęci a podró ż y,
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dokument podró- ' mentu podróży tratew ustali Minister KomunIkacji
i ogł{)~' i w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych .
dze wodnej, uniemo~liwiających wykonanie splawu, lub
stwierdzen ia, że okoliczności
podane w zgłoszeniu
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem
(§ 4 ust. 2) są niezgodne ze stanem faktycznym.
.2.

Władza żeglugowa unieważni

fIy tratwy w przypadkach powstania przeszkód na dro-

ogłoszenia.

§ 12. Wzory za:,wiadczenia i oświadczenia o podlOdzeniu drewna, przeznaczonego do spławu, i €l.oku-

Minister Komunikacji: J. Rabanowskl
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ROZPORZĄDZENIE

MiNISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 czerwca 1950 r.

zmieniające

rozporządzenie w sprawie norm obszar'o wych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników
wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie deluetu o ustroju rolnym i osad~
niciwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. \Volnego ~iiasta Gdańska.

Na podstawie art. 21 ust. 3 dekretu z dnia 6 wrześ
nia 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U.
R. P. z 1946 r. Nr 49, poz. 279 i z 1947 1'. Nr 66,
poz. 410) zarządza się, co następuje:

stanowiące
inwentarz pociągowy
kwintali.
4) Trzoda chlewna - n i ezależnie od kondycji:
maciory i tuczniki
12 kwintali
warchlaki i maciorki
7
mł·o dzież
4

3)

.~

prosięta

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji
Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm
obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz
osadników wojskowych oraz spłaty l1ależności za gospodarstwa nadane na podstawie dekretu z dnia 6 wrześ
nia 1946 1'. o ustroju- rolnym i osadnictwie na obszarze
Żiem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U.
R. P. Nr 74, poz. 471) wprowadza się zmiany następu

1.

Inwentarz

żywy

według następujących

",.

1

2. Sztuki zarodowe i rozpłodowe
o 50°/0 wyżej niż sztuki dorosłe.

1) § 22 otrzymuje brzmienie:
szacuje
stawek:

się

w

życie

1) Konie - niezaleinie od kondycji i wieku - 15
kwintali.
,
Młodzież niezależnie od kondycji, do 1 roku
- 3,5 kwintala, od 1 do 2 lat - 7,5 kwintala
i od 2 do 3 lat - 11 kwintali.
2) Krowy niezależnie od kondycji i wieku 12 kwintali.
Młodzież niezależnie od kondycji, do 112 roku
- 1 ,5 kwintala, od 1/~ do 11/2 roku - 3 kwintale i od 11/2 do 21/2 lat - 6 kwintali.

9

5) Owce niezależnie (jd kondycji i wieku _L
1,5 kwintala.
Młodzież 0,75 kwintala i jagnięta - 0,50
kwintala.
6) Kozy - niezależnie od kondycji
wieku 3 kwintale.
Młodzież do 1,5 kwintala.
7) Drób w zależności od rodzaju (kury, kaczki, gęSl
itd.) - od 2 do 10 kilogramów.

jące:

,,§ 22.

Woły,

szacuje

się

3. Wiek trzody chlewnej oraz mlodzieży koni,
krów, owiec i kóz przyjmuje się dla- celów szacunkowych z chwili objęcia przez osadnika, gospodarstwa".
2) po § 22 dodaje

się

§ 22 'a w brzmieniu:

,,§ 22-a. Osadnikom, którzy zgłoszą spłatę jednorazowo całkowitej należności za poszczególne sztuki
inwentarza, obniża się szacunek tych sztuk o 25°/0."
§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi

w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb"Kociol
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mOZPORZ,,-,\DZENIE MINISTRÓW: HANDLU WEWNĘTRZNEGO, GÓRNICTWA, PRZEMYSł..U CIĘZKIEGO,
PRZEMYSŁU LEKKlIEGO, PRiI.:EMYSŁU ROLNEGO I SP01;YWCZEGO ORAZ HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 1 lipca 1950 r.

w sprawie sposobu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, zasad i trybu dokonania oszacowania
majątku podlegającego oddaniu przez centrale spółdzielni przedsiębiorstwom państwowo - spółdzielczym oraz
zakresu odpowiedzialności za długi obciążające majątek oddany.
Na podstawie art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 21 maja
1948 r. o przedsic;biorsiwach państwowo-spółdzielczych
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 201) zarz"ldza się, co następuje:

§ 1. Oddanie przedsiębiorstwu państwowo - spół
dzielczemu majCitku centrali spółdzielni stwierdzone
powinno być protokołem zdawczo-odbiorczym.

