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ROZPORZ.ĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 czerwca 1951 r. 

w sprawie zmiany nazwy powiatu morsJdego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywan :u zm'an podziału adm in istracyjnego Bań
E'twa (Dz. U. R. P . Nr 6, poz: 48) zar:ządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Nazwę powiatu m oraki,=go w województwie 

§ 2. Wykonanie , rozporządzeni a porucza się Pre
zes~wi Rady Ministrów 

§ 3. Rozporządzenie w chodzi ~;. ,~Yfie z dniem 
1 lip~a 1951 r. ' 

gdańskim zmienia się na "wejher'owski". Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 czerwca 1951 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu ' i gospcdarow ania złomem wyrobów ogniotrwałych. 

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycz
nia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użyt
kowymi (Dz. U . R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dn:a '3 
marca 1950 r , w sprawie obrofu i gospodarowania zło

mem wyrobów ogniotrwałych (Dz. U. R. P . Nr 10, 
poz. 110) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
,,4. Osoba uprawniona do nabywania może w uza-

sadnionych gospodarczo przypadkach zwalniać posia
daczy złomu od, obowiązku oczyszczenia go oraz prżesy
ł.mia pod adresem przez nią wskazanym". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Przemysłu Ci ężkiego. 

§ 3. Rozporządzenie' wchodzi w życi e z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 czerwca . 1951 r . 

w sprawie zmiany granic m iasta Tarnowa. 

Na podstawie art. 2 i art. 5 ust . 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału admini

s tracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48)' zarzą

'dza się, co następuje: 

§ 1. Włącza się do miasta Tarnowa w wojewódz
twie krakowskim z powiatu tarnowskiego w tymże wo-
jewództwie następujące obszary: ' 

1) z gminy Łęgi Tarnowskie gromady Chyszów i Kli
kowa. 
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2) z gminy Mościce gromadę Mościce oraz część gro
mady Koszyce Wielkie obejmującą obszar przysiółka 
Czerwona, położony na północny-zachód od osi drogi 
Kraków-Tarnów (parcela Nr kat, 637), na wschód 
i południe od granic katastralnych gromady Mo
ścice i miasta Tarnowa, i parcele Nr Nr kat. 527/2, 
527/3, 535/2, 535/3, 535/5, 591/21, 591/25, 648/3, 

3) z gminy Gumniska gromady Gumniska i Rzędzin; 
z gromady Zawada parcele Nr .kat. 111, z gromady 
Tarnowiec obszar ograniczony od zachodu, północy 
i wschodu granicą katastralną miasta Tarnowa i za
chodnimi granicami ~rcel Nr Nr kat. 494, 49415, 494;6 
gromady Tarnowiec, od południa starym korytem 
rzeki Biała (parcela Nr kat. 591/25) i potokiem Dęb
nica (parcele Nr Nr kat. 596/1, 596/2) do punktu 

zetknięcia się z południowo-zachodnim narożnikiem 
parceli Nr kat. 494/6 oraz parcele gruntowe Nr Nr, 
kat.: 1, 3-22, 24-26, 28/1, 28/2, 29, 32/1, 
32/2, 33-35, 38/1, 38/2, 41, 566, 575, 572, 573, 574 _ 
i parcele budowlane Nr, Nr kat. 78, 82,. 84, 91-93, 
120, 122, 144. ' , 

§ 2. Wykonanie rożporządzerua porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lip.. 
ca 1951 r . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA F1NANSOW ' 
/ 

z dnia 6 czerwca 1951 r. 

w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. 

Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 10 
ust. 1 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 
1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz 449) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołane w niniejszym rozporządzeniu: 

a) artykuły bez bliższego określenia - oznaczają 
artykuły dekretu z dnia 26 października 1950 r. 
o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 449); . 

b) paragrafy bez bliższego określenia - oznaczają . 
paragrafy niniejszego rozporządzenia. 

2. Ilekroć w niruejszym rozporządzeniu jest mowa 
o dekrede bez bliższego określenia, rozumieć należy de
kret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obroto
wym (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 449). 

Do art. 2 ust. l. 

§ 2. Swiadczenie uważa się za odpłatne nie tylko 
wówczas, gdy świadczący osiąga za nie ekwiwalent 
w pieniądzach lub w jakiejkolwiek innej postaci, lecz 
także wówczas, gdy służy mu roszczenie o uiszczenie 
ekwiwalentu. 

§ 3. Za cywilno-prawne odpłatne świadczenia rze
czy bądź usł.ug uważać należy w szczególności: 

l)sprzeda'i za gotówkę bądź na kredyt lub zbycie dro
gą wymiany wszelkiego rodzaju surowców, półwy
robów, wyrobów i innycn rzeczy ruchomych, na: 
bytych, wydobytych bądź wytworzonych przez 
sprzedawcę, 

2) wytwarzanie na zamówienie wyrobów z własnych 
lub powierzonych materiałów oraz przerabianie lub 
wykończanie powierzonych w tym celu rzeczy, 

3) wykonywanie na zamówienie prac budowlanych, 
montażowych, instalacyjnych oraz innych prac 
i usług o charakterze przemysłowym lub rzemieśl .. 
niczym, 

4) wykonywanie usług wynikających z umowy: komisu, 
ajen.cyjnej, pośrednictwa, ekspedycji, przewozu, 
przechowania, zlecenia . itp. umów o świadczenie 
usług, 

5) świadczenia przedsiębiorstw rozrywkowych, gastro
nomicznych, hoteli, pokojów umeblowanych, pen
sjonatów, biur buchalteryjnych, pisania podań, 
przepisywania na maszynach i tłumaczeń, zakładów 
leczniczych, kąpielowych, pogrzebowych itp., 

6) wynajmowanie rzeczy ruchomych, jak np. pojazdów, 
łodzi, koni, rowerów, książek, ubrań itp., 

7) świadczenia osób, wykonujących zajęcia zawodowe 
(adwokatów, notariuszów, inżynierów, budowniczych, 
techników budowlanych, mierniczych, tłumaczów 
przysięgłych, rzeczników patentowych, lekarzy, le
karzy weterynarii, lekarzy dentystów, felczerów, 
techników dentystycznych, położnych, pielęgniarek 
itp.) lub inne zatrudnienia Q celach zarobkowych. 

§ 4. 1. Swiadczenie jest zawodowe, gdy wykony .. 
wane jest w okolicznościach, które wskazują, że zamia~ ; 
rem świadczącego jest wykonywanie tego rodzaju świad~ 


