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Przemysłu Lekkiego i Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych, co następuje: 

§ 1. 1. Wełnę owczą, niezależnie qd źródła jej 
pochodzenia, uznaje się za artykuł reglamentowany. 

2. Wełną owczą jest wszelka wełna, otrzymywana 
ze strzyży owiec żywych, ze skór owiec zabitych i pa
dłych oraz wełna futrzarska i garbal~ka, zdjęta ze 
skór owczych w procesie przerobtL 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos~ 

podarczego w z. E. Szyr 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister i.olnidwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kociol 

82, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA- PRZEMYSŁU LEKKIEGO' 

z dnia 8 marca 1950 r. 

w sprawie gospodarowania wełną ow~ą. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 4 dekretu z dnia 5 
sierpnia 1949 r. o reglame!ltacji niektórych surowców, 
półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr 46, 
poz. 341) oraz w związku z rozprządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 8 marca 1950 r . w sprawie reglamentacji 
wełny owczej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 81) zarządza 

mę w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, co następuje: 

§ 1. 1. Gospodarowanie (skup i sprzedaż) wełną 
owczą powierza się na zasadzie wyłączności przedsię- ' 
biorstwu państwowemu "Centrala Krajowych Surow
ców Włókienniczych". 

2. Centrala Krajowych Surowców Włókienniczych 
będzie dokonywać skupu wełny owczej bądź przez pod
ległe jej placówki terenowe, bądź też za pośrednictwem 
gminnych spółdzielni "Samopomocy Chłopskiej", upo
wa~nionych przez Centralę do skupu wełny owczej na 
podstawie zawartych z odnośnymi spółdzielniami umów. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

»rzewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego w z. E. Szyr 

83 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 9 marca 1950 r. 

w sprawie zmiany wysokości nieldórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego • . 

Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 22 października 
1947 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postę
powania cywilnego (Dz.U.R.P. Nr 65, poz. 391) zarządza 
się w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Co następuje: 

§ 1. W kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany dotyczące wysokości sum 
pieniężnych: 

1) wart. 575: 

al w § 1 dwukrotnie użyte wyrazy: 
"dziesięciu tysięcy złotych" zastępuje się wyra
zami: "dwudziestu tysięcy złotych"; 

b) w § 2 wyrazy: 
"dziesięć tysięcy złotych" zastępuje się wyra
zami: "dwadzieścia tysięcy złotych"; 

2) wart. 604 § 1 wyrazy: "pięćdziesiąt tysięcy złotych" . 
zastępuje się wyrazami: "dwieście tysięcy złotych"; 

3) wart. 676 § 2 wyr'azy: "pięćset tysięcy złotych" 
zastępuje się wyrazami: "milion złotych"; 

4) wart. 683 wyrazy: "sto tysięcy złotych" zastępuje 
się wyrazami: "pięćset tysięcy złotych". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w tydzień 
po jego ogłoszeniu. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 

Minister Skarbu: K. Dąbrowski 

--


