
Dziennik Ustaw Nr 2 

1. W Politechnice Śląskiej na Wydziale Elektrycz
nym katedrę Kolei -Elektrycznych na katedrę Wysokich 
Napięć. 

2. W Politechnice GdaI1skiej na Wydziale Inży

nierii Lądowej katedrę Budowy Lotnisk, Hangarów 
i Boisk na katedrę Fundamentowania. 

3. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie na Wydziale Rolniczym katedrę Rolnic
twa na katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin. 
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4. W Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na 
Wydziale Humanistycznym katedrę Historii Literatury 
Polskiej I na katedrę Nauk Pomocniczych Historii Li
teratury Polskiej. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło_ 
szenia z mocą obowiązującą od dnia l września 1949 r. 

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 29 grudnia 1949 r. 

w snrawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na 'rzecz Państwa 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 8 dekretu z dnia 
5 sierpnia 1949 r. o reglamęntacji niektórych surowców, 
półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R P. 
Nr 46, poz. 341) oraz w związku z § 1 rozporządzenia 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 26 pażdziernika 1949 r. w sprawie 
uznania niektórych artykułów za reglamentowane (Dz. U. 
R. P. Nr 56, poz. 444) zarządza się w porozumieniu 
z Przewodniczącym Pa11stwowej KomisJi Planowania 
Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co następuje: 

§ 1. 1. Przez zboże oddane do przemiału gospo
darczego rozumie sip, zboże oddane do przemiału lub 
wymiany na przetwory zbożowe przez producentów 
rolnych albo przez pracowników; którzy je otrzymali 
z tytułu \\'ynagrodzenia za pracę. 

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia, dotyczące 

młynów, stosuje się również do kaszarni, samodzielnych 
śrutowników i punktów wymiany przetwQrów zbożowo-
mącznych. 

§ 2. 1. Przy oddaniu zboża do przemiału gospo-
darczego podlega odstąpieniu na rzecz Państwa: 

l) pszenica - 20%, 
2) jęczmień - 15%, 
3) owies - 10%, 
4) mieszanki kłosowe i kłosowo-strączkowe - 10% 

ogólnej ilości oddanej do przemiału. 

2. Przemiał lub wymiana może być dokonana tylko 
przy zachowaniu przepisów ust. 1. 

§ 3. 1. Osoby prowadzące młyny zobowiązane 
są przyjąć zboże odstąpione stosownie do § 2 ust. 1, 
należycie je zmagazynować i zapłacić za nie według 
cen obowiązujących. 

2. Cenniki na zboże oraz tabele gatunkowej kla
syfikacji zboża powinny być wywieszone w każdym 
młynie na miejscu widocznym i dostępnym. 

§ 4. ' W każdym młynie winna być prowadzona 
szczegółowa ewidencja odstąpionego na rzecz Państwa 
zboża z uwzględnieniem następujących danych: 

1) nUf!ler kolejny, 
2) data' przyjęcia zboża, 
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 

Odstępującejzbo:le, 

4) rodzaj, gatunek i ilość odstąpi6rtego zboża, 

5) suma zapłaty za odstąpione zboże, 
6) numer pozycji księgi przemiału. 

§ 5. Osobom, które odstąpiły zboże na rzecz Pań
stwa, wydaje się pokwitowanie według , ) wzoru ustalo
nego przez Ministra Handlu Wewnętrznego. 

§ 6. 1. Osoby prowadzące młyny powinny od:" 
stąpione na rzecz Państwa zboże zgłaszać 11, 21 i ostat:" 
niego dnia każdego miesiąca powiatowej ekSpozytur że 
przedsiębiorstwa państwowo - spółdzielczego "Polskie 
Zakłady Zbożowe", podając rodzaj,gatunek ijlość 
zboża i następnie W oznaczonym terminie własnym 

staraniem i środkami dostarczać do wskazanego punktu 
odbioru. 

2. Punkty odbioru zboża obowiązane są zwrócić 

dostarczającemu zboże zapłaconą przez niego należność 
za zboże oraz koszty transportu według stawek ustalo
nych przez Ministra Handlu Wewnętrznego. 

3. Punkty odbioru zboża obowiązane są wydawać 

dostarczającym zboże pokwitowania stwierdzające ilość, 
rodzaj i gatunek przyjętego zboża oraz wysqkośćwy
płaconych za nie należności i kwot tytułem zwrotu 
kosztów transportu. 

§ 7. 1. Powiatowe władze przemysłowe mogą, na 
wniosek powiatowej ekspozytury przedsiębiorstwa pah:" 
stwowo - spółdzielczego "Polskie Zakłady Zbożowe". 

w drodze orzeczenia ustalać dla niłyhów,na podsti'iwie 
ich zdolności przemiałowej,- 'ziyCzaltowime ilości - :ibóż : 

w stosunku okresowym (tygodniowym, dekad()wym llib 
miesięcznym), które młyny ie powinny dostarczyć do 
punktów odbioru z tytułu obowiązku odstępowania 
zboza na rzecz Państwa w my~l § 2~ 

2. W przypadkach określonych w usi. 1 stosuje 
się odpowiednio przepisy § 6. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze nie narusza prze
pisów o opłatach . prze-miałowych w · naturze. 

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

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Diefrich 
. . 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa;nia Go~' 
podarczego W z. E. Szyr 

Minister ' Skt'ubu: K. Dąbrowski 


