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Poz. 488 i 488
Dunajcu dla celów ochronnych przeciwpowodziowej
i energetycznych" powinno być "kanalizacji Górnej
Wisły pod Krakowem",

1) w rozdziale 2 ust. 62 wiersz czwarty. zamiast
,,850 km" powinno być ,,800 km",
''I

2) w rozdziale 4 ust. 7 powinno być skreślone końcowe
zdanie: "Rozbudować Uniwersytet im. Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie",

5) w rozdziale 5 ust. 2 na końcu przed kropką powinny
być dodane wyrazy "oraz upowa żni a się Radę Ministrów do w p rowadzenia, w ramach przedstawionych Sejmowi do zatwierdzen ia projektów rocznych
narodowych planów gospodarczych, koni ecżnych w
toku praktycznej realizacji planu 6-letniego uzupeł··
nień i zmian w zadaniach, wynikających z niniejszej usta:wy".
'

3) w rozdziale 4 ust. 9 na końcu po kropce powinno
być umieszczone zdanie: "Celem zapewnienia r ozwoju Olsztyna jako ośrodka kulturalnego województwa, stworzyć w Olsztynie Wyższą Szkołę
Rolniczą",

4) w rozdziale 4 ' ust. 19 zamiast

wyrazów "kanale
Przewóz; wybudować zbiornik na

Modrzej ów
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OBWIEf','lCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17

października

1950 r.

o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości
dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim
planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20
lipca 1950 r. o zmiar;'ie przepisów postępowania kal'nego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie
postępowania
cywilnego
(tekst
jednolity),
6) w prawje o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r.
o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących
stosunku służbowego i uposażen ia etatowych docentów państw owy ch szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia
28 października 1950 r . o zawodzie leImrza, 10) w rozporz ą dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca
1949 r. w sprawie dodatkn za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r.
w sprawie liI{wida.:ji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół
Wyższych i Nauld z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego 'w
Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w ·Warszawie.

niezbędnych

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r . o wydawaniu
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskie i (Dz. U. R. P.
z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. N; 55, poz. 305)
prostuje się nastqpujące błędy:
1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu
i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla
realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U.
R. P. Nr 27, poz. 197) wart. 9 w nawiasie zamiast:
"Nr 100" powinno być: "Nr 110";

w rozdz. 2 ust. 41
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2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie

rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu
na lata 1950 - 1955 (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 344):

w rozdz. 1 ust. 3 pkt (2) (na str. 429 szpalta lewa wiersz
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22 od góry) zamiast: "klas" powinno być: "klasy",
" (7) (na str. 429 szpalta prawa wiersz
25 od góry) zamiast: "planowego" powinno być: "planowanego",
(na str. 432 szpalta prawa wiersz
18 od góry) zamiast: ,,840/0" powinno być: ,,83°/0",
(na str.437 szpalta lewa wiersz
16 od góry) zamiast: "nawą"
powinno być: "nową",
(na str. 439 szpalta prawa wiersz
12 od dołu) zamiast: ,,20 % "
powinno być: ,,22 % ",
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(na str. 440 szpalta lewa wiersz
4 od góry) zamiast: ,,1,5 q" powinno być: ,,11,5 q",
(na str. 443 szpalta lewa wiersz
11 od góry) zamiast: skoordynowane planami" powinno być:
"skoordynowane z planami",
(na str. 444 szpalta lewa wiersz
20 od dołu) zamiast: ,,22 mil"
powinno być: ,,2 ,2 mil",
(na str. 444 szpalta lewa wiersz
9 od góry) zamiast: ,,100/0" powinno być: ,,15 % ",
(na str. 445 szpalta lewa wiersz
18 od dołu) zamiast: ,,900/0" powinno być: ,,90 ,6",
(na str. 448 szpalta prawa wiersz
24 od dołu) zamiast: "w Iłowie "
powinno być: "w Iłowej",
(na str. 449 szpalta lewa wiersz
15 od dołu) zamiast: "środka'
powinno być: "ośrodka",
(na str. 449 szpalta prawa wiersz
6 od góry) zamiast: ,,830/0" powinno być : ,,73%";

3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. R. P . Nr 38,
poz. 348) w wymienionym wart. 1 pkt 39 art. 42 :')
kpk zamiast: "uprawomocności" powinno być .
"prawomocności", a w art. 5 zamiast: "dotymczasowych" powinno być: "dotychczasowych";
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POZ. 489 i 4:9()
sa że ma etatowych
docentów państwowych szkół
'akad emickich (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 405) wart. l
w ~wierszu przedostatnim w nawiasie zamiast:
"poz. 344" powinno być: "poz. 404";

4) w u s tawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przeplS ) W postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U.
R. P. Nr 38, poz. 349) wart. 12 pkt 1 w nowy m
brzmieniu § 1 art. 45 prawa o sądach obywatelskich
' N w ierszu / trzecim zamiast: "okręgowy'" powinno
być: "powiatowy", w art. 16 § 2 pkt b) zamiast :
"powiatowe" powinno być: "okr ęgowe" i wart. 21
zamiast wymienionych tam: "art. 11 i 12" powinno
b yć : "art. 13 i 14";
kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity - załącznik do obwieszczenia M inistra Spra« wiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. Dz. U. R. P.
Nr 43, poz. 394) wart. 465 w wierszu drugim zamiast: "grodzkim" powinno być: "powiatowym";

r. o zawodzie lekarza (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 458) wart. 24
ust. 5 w wierszu 5 zamiast: "art. 36 ust. 4" powinno
być: "art. 36 ust. 1"; wart. 28 ust. 1 w wierszu przedostatnim zamiast:
"poz. 71" powinno być:
."poz. 712";
10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat
(Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 331) w w ierszu 1 zamiast:
,,7 lutego" powinno być: ,,4 lutego";

6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst j ed-

11) w

9) w ustawie z dnia 28 października 1950

.5) w

rozporządzeniu Mi.nistra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komun alnych kas oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 64,
p oz. 517) w § 2 \V wierszu trzecim od końca po
vvyrazach: "nowosą deckiego w likwidacji" opuszczono wyrazy : "z siedzibą w Grybowie" ;

załącznik

nolity -

do obwieszczenia Ministra Sprawiedl i wości z dnia 16 sierpnia 1950 r. Dz. U. R. P.
Nr 39, poz. 360) wart. 58 pkt c) zamiast wyrazów:
"oficerowie wojskowi służby sprawiedliwości " powinno być: " oficerowie wojskowej służby sprawiedliwości";

7) w dekrecie z dnia 21 wrzesma 1930 r. o zmianie
prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr 44,
poz. 401) wart. 1 w nawiasie zamiast: "Nr 43" powinno być: "Nr 45";

8) w dekrecie z dnia 21 wrze śn ia 1950 r. o zmianie
pl'zepis ów dotyczących stosunku służb ow ego i up 0-

12) w rozporz ądzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki
z dnia 23 sierpnia 1950 r. VI{ sprawie utworzenia
Studium Zaoczn ego w Szkole Głównej Planowa n ia
i Statystyki w Warszawie (Dz. U . R. P. Nr 42,
poz. 381) w wierszu ostatnim zamiast: "w z. St.
Jab łońsk i" powinno być: "w z. H. Golański".

Minister

Sprawiedliwości:

H. Swiqtkowski
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 12 listopada 1950 r .
w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednosta jnieniu niektórych prawideł dotyczących między

narodowego przewozu lotniczego, pod!Jisanej w Warszawie dnia 12

paździ ernika

1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie zgłoszone dnia 9 listopada 1950 r. przystąpienie Filipin
z art. 38 Konwencji o ui ednostajnieniu niektórych pra- 00 powyższej Konwencji wraz z jej Protokołem dowideł dotyczących miedzy narodowego przewozu lotni- , datkoW'j'm.
czego, podpisanej w Warszawie dnia 12 październ ik a
Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Sklzeszewski
1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), zostało
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