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I'Izlennik Ustaw Nr 31

Poz. 287,283 i 289

-

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.

