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DEKRET 

z dnia 8 ezerwca 1'955 r. 

o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczydl: ' 

Art. 1. ZflM9. aię FunduuR'I!iIłl6:ntów Młyntbw (;<;)- ' 

apodarczych. 

Art. 2. 1. Traci moc us1awa 1: dnia 30 grudnia 
1950 r. o utworzeniu Fundu,szu Remontów Młyn:'>w Go
.. podarczych (Dz. U" Nr 58, p~z. 527). 

2.W art. 13 us>t. 1 dekretu z dnia 26 października 
1950 r.o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449) do-
daje się po pkt 6 pkt' 6aw brzmieniu: ' 

,,6a) młynów i ka~zarni' z tytułu przemiału gospodar
czego . . 240/0", 

Art. 3. Dekret wchodzi w ży.cie 1;, dniem ogłoszenia 
:r; mo'cą od dnia 1 stycznia 1955 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady PaIlstwa: M. Rybicki ' 

&OlPORZĄDZENłE JtADYMINIST.RÓW 

z Glnia 18 maj:!. 1955 r~ 

W 'Sprawie uniany :zB:l'Mu'dziUania MhtiS>1:r<ił Przemysłu Dmbneg'O 1 'łtzemiosła. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2,5 maja 
1-951 ~ li> 1llrzędrLie Mi,ustra Prz.emy.ru Dr,owego i Rze
miosła (Dz. U. Nr 32,pcn. 247) z:arządx.a t~, ce następuj-e: 

, j 1. W ,~olZp.oI74diZeniu Rady Ministrów z dnia 13 
października 1951 r. w 6iprawie zakresu działania Mini-
5traPrzemy Ju Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. z'1951 r. 

, Nr 60, poz. 4110 i z 1952 r. Nr 19, poz. lIS, Nr 26, poz. 
'178) wprowadt a się nC\Jstępujące zmiany: . 

l) w § 1 ust. 1 pkt 7 po wyrazach "wykonywanej w ra-
, mach pr wa przemysłowego" dodaje s'ię wyrazy 

"i przepiJów szczególnych" i 

2) w uót. 2: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "biur przepisywa
i'l408 1Hł B'lil.oSł:yu-i1! ·i tłumacz.eil 'or.az wypoiycza.lni 
i przechO'Wall'l'i", 

e) dodaje s'ię pkt 4 w brzmieniu: ,,4) młynów, wiatra
ków, kas7.iirni j JiamO:dziemych .śrutowników, kte
I~ 'W 1A\kresi'e wskazanym w :p·kt 1 podlegają Mi
nistrowi, Skupu" ; 

3) dodaje się ust. 3 w brzmieni\): ,,3. Określony w 
ust.l19kt:; z-akr-e.s ,dz·i,aJan~a n ie doty.czy .pr,zemy-slu 
młynarskiego i jego zrzeszeń, które w tym zakresie 
podlegają Ministrowi Skupu". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strom: Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Handlu , We
wnętrznego, Skupu i Gospodarki Komunalnej. 

§ 3. Roz;porząqzenie wchodzi w życie z dniem ogło
'Ii'lenia, :z. 1ym źe ,przepisy ł l ,pkt '2 lit. 'c) oraz pkt 'S z mo- ' 
cą od ' dnia 1 sierpni-a 1954 r. " 

b) w pkt 3 skreśla się wyra,zy ,,-OTaZ kominia1'6tw~" Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
l ltońcow'i 'kropk{l ,zlUltępuj-e liię p rzee inktem , 
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llOZPOlUĄDZENiE llADY M1NlSrJWW 

1: dn'ia 28 maja 1955r. 
,,,. " 

w .,..<iłwte W,p.rOWrildzeAla, ,publicznej gospod-lll'kJ. .lokalami wnlektór~'ch mieJscowościach w.ojewód~tw: białostoc
kiego, łJydgosłde.go, lubehikiego t ołsztyń1lldego. 

Na podstawie ·art. 2 ust. ldek:retu ,:z. ,dnia 2łgrud:nia 
1945 r. o p,l'l'b'łicmej ,g,ospGdarce lokalami (Dz. U. z 1950r. 
Nr 36, poz. 343 jz ,1951 r. Nr lO, ,poz. 75) zarządza .się, 

, -00 'łłilS't~uje: 

§L Wprow,adza <się" pńbnczną 'gosp6dark ę i.~kalami 
w całości.: 

l) w województwie białostoclcim: 
'w łłli-eśd:e ~dp, 

-


