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DEKRET 

z dnia 12 maja 1954 r. 

o ogł'aszaniu obwieszczeń . 

Art. 1. I. Znosi się og ,a, . ..... " vv Monitorze Polskim 
obwieszczeń sądowych oraz obwieszczeń w spra wach: 

I) przymusowego zarządu paós twowego nad przedsię

biorstwami; 

2) likwidacji przed s iębiorstw; 

3) spół'ek akcyjnych i spótek z ogrun:o .. o,,!;\ oci'pow ie-
l d:zialnością; 

4) rejestracji s towarzyszeń. 

2. Nie ogłasza się w Monitorze Polskim obwiesz
czell w sprawach ntraty dokumentów osobis tych, wojsko
wych i służbowych. 

Ar!. 2. Sąd lub organ powołany według obowiązu 

jących przepisów do ogłoszenia obwieszczen ia sądoweg,) 
lub obwieszczenia w sprawach wymienionych wart. I 
o9łas·za je w sposóh, który zależnie od oko:kzl1o:';c i i wa(Ji 
liprawy uzna za celowy, w s?,czególności przez zarządzc

lIie wywieszenia obwieszczenla w budynku s<ltlowym , 

w lokalu 'prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej, 
w loka lu zakładu pracy a lbo opublikowania w gazecie 
miejscowej lub stołecznej. 

Art. 3. Skutki prawne związane według do tych cZi1-
sowych przepisów z ogłoszeniem w Monitorze Pols ki m 
obwieszczel'l sądowych lub obwieszcze\l w sprawach wy
mienionych wart. 1 następują z d.niem ogłoszenia ob
wieszczenia stosownie do art. 2. 

Art. 4. Znosi się przewidziany w dotychczasowych 
przepisach obowiązek wielokrotnego o'głaszania obwiesz
czenia w sprawach wymienionych wart. 1; skutek praw
ny następuje przez jednorazowe ogłoszenie ob wieszcze
nia. 

Art. 5. Dekre t wchodzi w życie z dniem 1 wrześn ia 

1954 r. 

Przewodniczący Rady Pańslwa: A. ZGwad.zki 

Sekretarz Rady Pmlstwa: M, Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 12 maja 1954 r. 

;. o Pallstwowej Inspekcji Gazownicze ;. 

\V celu zabezpi eczenia racjonalnej i osz czędne j go
spodarki ga-zowniczej stanow i się, co na stE;puje: 

Art. 1. 1. ' P<uist wowa Inspek cja G a.:nn. nicza w Mi
nisterstwie Górnictwa sprawuje nadzór i konlrol~ nad 
przestrzega ni em przez zakłady przemysłowe przepisów 
o racj<'H1'alnym i oszcZE;d nym użytkowaniu gazu rnocllr g 'J 
( wysokokaloryczm~go). zapc)'bict:)'a jego marnolraws :.wu 
oraz kontrolu je w.łaś ciwe wykorzystanie U !'ZildzPll pro-

. dukcyjnych, pr;;esylowyd\ i pomiarow yc h w zakladaL h 
przemys towych ctostMczajqcych i odb ic;r ajij c ych gaz.. 

~. Nadzór i korHIola, o których mowa w ust. l, 
obejmują w szczególności: 

1) kontrolę wykonania ziUządzell wła ści wych organów 
w sprawie dostawy i u·ż. yLkowania' gazu; . 

2) sp rawdzanie stanu , sposobu działan i a i stopnia wy
korzystania urządzeń produkcyjnych, przesylowych, 
pomiarowych i odbiorczych gazu oraz sposobu ich 
eksp loatowania; 

3) sprawdzanie sposobu poa\iaru i ewiden :: jollov,:an:a 
gazu; 

4) sprawdzanie u dostawców zgodności iloś ci 9ClZU ' oJ
dawanego do użytku z technicznymi możlivvośc i,llai 

d.ostawcy, wynikajqcymi z racjonalnej gospodcn;~i 

gazem; 

5) kon, ,oiC; zgodnośc i poboru gazu z pf'~yz!1u nyllJi przy
dzialami; 

o) kontrolę racjonalnego użytkowania ~J3 zu i wprowa
dz e nia uspwvini eń u odbiorców i closlawc6w ; 

7) kontrolę zg la szi1 nych zapotrzebowań gazu; 

8) kontrolę wykorzystania gazów słabych (ni sl-'.oka lo
rycznych) i urz ądzet'! do ich produkcji w zak!acldci1, 
k tó re produkują lub są odbiorcami gazów mOCliyc h, 
ordZ kontrolę możliwośc i za stąpi enia gazu IllOc 1:ego 
in n y ll1 pilI i we m. 

Art. 2. I. Organy Palistwowej Inspekcji G Ul.O W 

niczej przy wykonywaniu kontroli (art. l) mają p:awo 
wst(;PU do zakładów przemysłowych użytkującycll luh 
dostarczających gaz. 

2. Dostawcy i odbiorcy gazu są obowiąwni na 'ż ą
danie orgaaów Pallstwowej Inspekcji Gazo'wniczej l:clo
stE;pnić im wszelkie materiały dotyczące gospodillki ~!a ~ 
zem oraz ula tw ić dostęp do wsze lkich urzqdzeil ga xo

wy,h. 

Art. 3. W przyp adku stwierdzenia w cza-sie kontroli 
r a:Ż. ijcego uchyb ienia \\' zakresi e prawidłowości gospodar
ki gazellI org an Pat'!slwowej Inspekcj i GazowniCL:ej po
winien - w celu zapobieżenia 9roż'lcemu nie bezpi(~ cze!i 
's twu lub poważnej szkodzie - wystąpić do kierow n ikd 
kontrolowanego zakładu przemysłowego z wnios·.ziem 
o wydan :e doraźnych zarz'ldzeó w sprawie n;1[y:hmi ,.l
stowego usunięcia sl\vierd.zo nych uchybieil. 

Art. 4. 1. Pat'!stwowa Inspekcja Gazowni cza ]:oclle

ga Ministrowi Górnictwa. 
2. Or~laniza cję wewnętrzną Państwowej Inspekcji 

Gazowniczej, sposób dzialdnia jej organów oraz zasad y 


