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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.

z dnia

26

października

1950 r.o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449) do-

daje się po pkt

6 pkt' 6aw brzmieniu:

z

z

tytułu przemiału

gospodar-

. 240/0",

Art. 3. Dekret wchodzi w ży.cie
od dnia 1 stycznia 1955 r.

1;,

dniem

ogłoszenia

Przewodniczący

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

JtADYMINIST.RÓW

Glnia 18 maj:!. 1955 r~

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

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2,5 maja
Mi,ustra Prz.emy.ru Dr,o wego i Rze(Dz. U. Nr 32,pcn. 247) z:arządx.a t~, ce następuj-e:

s'ię pkt 4 w brzmieniu: ,,4) młynów, wiatraków, kas7.iirni j JiamO:dziemych .śrutowników, kteI~ 'W 1A\kresi'e wskazanym w :p·kt 1 podlegają Ministrowi, Skupu" ;

e) dodaje

~ li> 1llrzędrLie

miosła

ka~zarni'

:r; mo'cą

Na podstawie
1-951

i

'

&OlPORZĄDZENłE

W

młynów

czego .

Art. 2. 1. Traci moc us1awa 1: dnia 30 grudnia
1950 r. o utworzeniu Fundu,s zu Remontów Młyn:'>w Go..podarczych (Dz. U" Nr 58, p~z. 527).
2.W art. 13 us>t. 1 dekretu

,,6a)

(;<;)- '

Rady Ministrów z dnia 13
1951 r. w 6iprawie zakresu działania Mini5traPrzem y 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:
.

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

l) w § 1 ust. 1 pkt 7 po wyrazach "wykonywanej w ramach pr wa przemysłowego" dodaje s'ię wyrazy
"i przepiJów szczególnych" i

Wykonanie rozporządzenia porucza się MiniDrobnego i Rzemiosła, Handlu , Wewnętrznego, Skupu i Gospodarki Komunalnej.

2) w uót. 2:

§ 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.
"

,

j 1.

W

,~olZp.oI74diZeniu

października

,

a) w pkt 1

skreśla

i'l408 1Hł B'lil.oSł:yu-i1!

się

wyrazy "biur przepisywa·i tłumacz.eil 'or.az wypoiycza.l ni

§ 2.

strom:

Przemysłu

i przechO'Wall'l'i",

b) w pkt 3 skreśla się wyra,z y ,,-OTaZ kominia1'6tw~"
l ltońcow'i 'kropk{l ,zlUltępuj-e liię p rzee inktem ,

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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w

.,..<iłwte W,p.rOWrildzeAla, ,p ublicznej gospod-lll'kJ.

kiego,

dn'ia 28 maja 1955r.

,,,.

"

.lokalami

łJydgosłde.go,

lubehikiego t

Na podstawie ·a rt. 2 ust. ldek:r etu ,: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:

wnlektór~'ch mieJscowościach w.ojewód~tw: białostoc
ołsztyń1lldego.

§L Wprow,a dza <się" pńbnczną 'gosp6dark ę i.~kalami
w całości.:
l) w województwie białostoclcim:
'w łłli-eśd:e ~dp,

-
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.§ 2. \. ,v,yyk?n·~~ie .~Q~pp r~~z:j1i·\ POil;llc,~ S{~ .Pl 1!Zi-

------~-----------------------------

2) w województwie bydgoskim:
w m'ieście Kcynia,

SOWI

3) w województwie lubels}dm:

w po'wiecie opolsko-lubelskim: w gromadzie Opole,
4) w województwie

bl w po'yiecie

Iławeckie

kętrzyńskim:

§ 3,

szenia,

olsztyńskim:

a) w miaslachGórowo

Rady . Mm16trów

l

MiniStrowI ' GospodarkI }(omu-

nalnej.

i Reszel,

Rozporzą.dzenie

wchodzi w

.... ..,

życie

z: dniem

\

.

ogło-

. Prezes Rady M!nJstrów: J, C.yrankiewlcz

w · Q\S;iedlu Korsze.

KOMUNIKAT
Ustalono. iż w niektórych urz~da~h i instytucjach pallstwowych znajduje się · nadmiar kompletów Dziennika Ustaw
. Momtora Polskiego z lat ubiegłych, podczas gdy lune jednostki, zwłaszcza nowopowstale, k0.lllpletów takich nie
posiadają, co utrudnia im pracę.
Celem najbardziej racjonalnego wykorzystania kompletów Dziennika Ustaw l Monitora Polskiego znajdujący<:h się w
posiadaniu urzędów, instytucji t przedsiębiorstw paflstwawych uprasza si~,
l) o dokonanie analizy, czy posiadana Ilość kompletów Dz.iennika Ustaw , Monitora Polskiego ! lat ubiegłych nie
przekracza Istotnych potrzeb bieżą.cych;
2) o przek~zanie ·zb~dnych kompletów Dziennika Ustaw I Monitora ' Polskleg.o bądź jednostkom nadrzędnym lub
pOdleąłym (po ustaleniu, że jednostkom tym komplety są potrzebne). bądź - też Admini5tracji Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów. \Varszawa, Bracka 20a.
.
Przekazywanie kompletów powinno być dokonywane niecdpłatnie.
Powyższe dotyczy pełnych i z niewielkimi brakami rocznych lub półrocznych kompletów Dziennika Ustaw I Monitora
Polskiego oprawionych i nie oprawionych, a nie pojedynczych egzemplarzy . tych wydawnictw z lat ubiegłych.
Administracja Wydawnictw
Urzędu Rady M,l nlstrów

/'

Reklamacje z powodu niedor~c~enia Poszcz.e gólnych numerów wnosI c należy do·. Administracji Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka 20a) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu nastllpneg(i numeru.

.v

Oplata za prenumeratę -Dziennika Ustaw 'wynosi: rocznie bez załączników 45.- zł, ,z załącznikami ,60.- zł, póho.cznie bez
, -załączn i ków 27.- zł, z zalączn:kami 36,- zł. (\V fannie zalączników opatrzonych odrębną numeracją stron druk{)wane
są obszerniejsze akty z zakresu ' stosunków międzynarodowych).
Prenumeratę można ,zqłaszać tylko n:! okres roczny (ot! U) lub na okres półroczny (Od I.I i od 1.VII). Opłata powinna
być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prcnumefaty, a więc za okres roczn'y lub za I. Pólrocze do dnia
30 listopada. za II półrocze - do dnia 31 maja, Do abonentów, którzy opłacą prenumerat~ po tych terminach,
wysyłka pierwszych numerów dokona'na zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym I iriniabonend
paVfinn\ dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego VIII - Oddział Miejski, Wanżawa,
.
Nr 1532-91-5 cz. 2 dz, 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się.
Ną odcinku wplCl.ty należy podaćdokladną nazw~ instytucji (bez skrótów). nazwę i numer doręczającego urzędu pocztoweqo (jak Warszawa 10, ' Poznań 3 itp.), powiat, ultc~ nr domu. nr skrytki pocztowej oraz ilość: zamawianych egzemplarzy
Dziennika UstilW.
Pojedyncze eqzemplatze Dziennika Ustaw nabywać można w Administ racji Wydawn/ctw"'UrzędU Rady Ministrów, Warszawa·. Bracka 20a. w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki'.', Księqarnia Prawno-ekonomiczna. pl. 3 Krzyży 12, kiosk "Dumu Książki" w gmachu sądów, al. Gen. Swierczewskiego 127. w kasach Sądów Wojewódzkich w,Siałymstoku, Gdańsku. Kie1cae h. Koszalinie. Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Stalino(]rudzie, Wrocławiu i Zielonej Górze or/lz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydqoszczy, Bytomiu, Oeszynie, Częstochowie, Gdyni, Gliwicach . Gn:eźnie, Jeleniej
Córze, Kaliszu . Krakowie, Lublinie, Nowym Są c:.:u , Olsztynie; Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu,
Szczecinie. Tarnowie. Toruniu I Zamościu.
Redakcja; Urząd Rady Ministrów - BiuroPrawne, ' Warszawa, al. Stalina 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa. ul. Bracka 20a.
T/oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Dru karni Akcydensowej w Warsząwie, ul. Tamka 3

Zam. 1125

Cena 50 gr

.'

