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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRZEl\1YSLU LEKKIEGO, HANDLU WEWNĘfRZNEGO ORAZ PRZEMYSŁU 
DROBNEGO I RZEMIOSŁA .. 

z dnia 28 października 1952 r 

w spTawie skór i ich półfabrykatów oraz narzędzi używanych przy ich przerobie, zajętych lub uznanych 
za przepadłe. 

Na podstawie art. 10 dekretu z dni a 19 sierpnia 1946 r. 
o koncesjonowaniu g 3rbarń, zakładów do solenia i su 
szenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub 
Ppsów transmisyjnych (Dz. U. Nr 43, poz. 250) i art. 8 
drkretu z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skórami 
(!Dz. U. Nr 49, poz. 281), z.'l.rządza się , co następuje: 

I § 1. 1. Organy powołane do wykonania orzeczel'l, 
"f których na podstawie art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 
1946 r. o koncesjonowaniu garbJ.rń, zakładów do soleni a 
i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk o 'JUwia 
IJb pasów transmisyjnych (Dz. U. Nr 43 , poz. 250) lub 
ak 7 dekretu z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skó
r mi (Dz. U. Nr 49, poz. 281) orzeczono przepadek na 
r~ecz Skarbu Pi:lJlstwa przedmiotów przestępstwa, prze-

. kfzują te przedmioty właśCiwym jednostkom gospodcH-
cf ym, którymi są, co do: 

l} skór gotowych oraz wyrobów ze skóry - najbli ższe I hurtownie "Centrali Handlowej Przemysłu Skórzl
. nego" lub jednostki przez nią upoważnione, 

2} półfabrykatów skór n ie wykończonych - llljbliższe 

przedsiębiorstwo podległe "Centralnemu Zarządowi 

Przemysłu Garbarskiego" lub jednostki przez niego 

I 
upóważnione, 

} skór surowych - llljbliższe przedsiębiorstwo pod-
legle "Centralnemu Zarządowi Skupu Surowców 
Włókienniczych i Skórzanych" lub jednostki przez 
niego upoważnione. 

2. Minister Przemysłu Lekkiego oraz Minister Han
d u Wewnętrznego ustalają, każdy w swoim zakresie 

l
·aLmia, wykazy jednostek gospodurczych, o których 
owa w ust. 1. 

§ 2. 1. Organy dokonujące zajęcia skór gotowych 
i ł yrobów ze skóry oraz półfabrykatów skór nie wyko;l
c onych oddają zajęte przedmioty do przechowani'l jed
n stkom wskazanym w § l ust. 1 pkt l i 2 pod warun
k mi przewidzianymi wart. 139 kodeksu postępowania 

I 
k'ilrnego. 

2. Organy dokonujące zajęcia skór surowych prze
kazują zaj ęte skóry przedsiębiorstwu, wskazanemu w § 1 
u t. 1 pkt 3, na zasadach wsk lzanych wart. 147 § 2 ko
d ksu postępowania karnego, 

1 
§ 3. 1. Organy powołane do wykonania orze CZeń , 

"' których na pódstilwie art. 9 dekretu z dnia 19 sie'pnići. 
1 46 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do' solenia 
i f.uszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia 
l~b pasów trmsmisyjnych (Dz. U Nr 43, poz. 250)' orze
czono przepadek narzędzi lub środków produkcji, słuią-

cych do garbowania i suszenia skór surowych oraz wy
robu obuwia i pasów transmisyjnych, przeklZują prze
padłe narzędzia i środki produkcji odpowiednim pań

stwowym lub spółdzielczym jednostkom gos'podarczym 
drobnej wytwórczości. Wykazy tych jednostek ustalają 
wbściwe prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rady 

. Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) i ogbszaJ ą' w 
dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych. 

2. Organy dokonujące zajęcia n.'l.rzędzi i środków 
produkcji oddają je wskazanym w ust. 1 j ednostkom 
gospod.arczym na przechowanie pod warunkami przewi
clzilnymi w ilrt, 139 kodeksu postępowania karnego, Po
nadto organy te 'przekazują wspomnianym jednostkom 
gospod arczym zajęte środki produkcji na warunkach, 
przewidzianych w · art. 147 § 2 kodeksu postępow lnia 
karnego. 

3. J ednostki gospodarcze określone w ust. 1 mogą 
odmówić przyjęcia przekazanych im narzędzi i środków 
produkcji w ra zie ich nieprzydatności. W tych przypad
k :łch mają zastosowanie ogólne przepisy o postępowaniu 
z dowodami rzeczowymi. 

§ 4. 1. Przej ęcie przedmiotów, narzędzi i ś rodków 

produkcji, co qo których orzeczono przepadek lub które 
przekazano na podstawie art. 147 § 2 kodeksu postępo

wania karnego (§§ l i 3 niniejszego rozporządzeni· )), na
stępuje odpłatnie po' cenach ustalonych w trybie obowią
zującym jednostki przejmujące przy zakupywaniu takich 
samych przedmiotów. a w przypld.ku braku takich cen -
na podstawie szacunku dokonanego przez prezydium wia 
ściwej powiatowej . (miejskiej) rady narodowej. 

2. Jednostki przejmujące przedmioty, narzędzia 

i środki produkcji przekazują kwotę określoną w sposób 
podany w ust. 1 właściwym orgariom pailstwowym, il w 
przypadkach wskazanych w § 2 ust. 2 i w § 3 ust. 2 -
terytorialnie właściwym organom Prokuratury. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Przel'lyslu 
i Handlu z dnia 20 m3ja 1947 r. w sprawie wykonania 
art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o konces jono
waniu garbarń , zakładów do solenia i suszeni l skór su
rowych oraz niektórych fabryk obuwia i pasów transmi
syjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 275). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szeni3. 

Minister Przemysłu Lekkiego : w z. A. Jóźwiak 
Minister Handlu Vvewnętrznego: w z. SI. O chab 
Minis~er Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: A. Żebro\Vski 


