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Dzllinni.k Ustaw Nr 24 - 236 - Pozo 147, l48il.ffl 

Załąc:r.nfk nr 4, 

TABELA ZAMlENNIKOW I NOR...'vfY ZAMIANY 

Za 100 kg żyta, jęC1.miel1ia I"ub owsa - 23 kg trzody chlewnej lub 

/ 120 litrów mleka, lub 

Za 100 kg pszenicy -

u wag a: 

400 kg ziemniaków, lub 

2,3 kg w,ełny owczej. 

26 kg trzody chlewnej lub 

132 litry mleka, lub 

450 kg ziemniaków, lub 

2,6 kg~ wełny owczej. 

Zwierzęta rzeżne przelicza się / na trzodę chlewną w stosunku określonym w tabeli zamien[lti~w, stanowiącej ' 
załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych di>staw 
zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 2.ul i z 1954 f. Nr 53, 
poz. 263). 
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ROZPORZĄDZENIE J:tADY MINISTRÓW " 

z dnia 17 czerwca 1955 r. 

zmienlając~ .ro'lporządzenle z -dnia 2~ slerpJlla 195~ r. w sprawie obowiązkowych dostawziemni'iłkśw. 

Na podst-awie ut, 17 i 44 dekretu z dnia 28 s.ierpQia 
1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków (Oz: U. 
z 1952 r. Nr 37, poz. 255, z 1953 r. Nr 33, 'poz, 134 i z ' 
1954 r. Nr 31/ poz. 122) zarządza się, co naSttępuje: '<' 

we. 
dostllwą 'zboża lub zwi-erząt rzeźnych ~art . 11 ast. l}, 
jak również d03tawą mleka lub ~ełny owczej 
dług następujących norm z/tmia'n-y: ' 
a) -100 litrów mleka za -4.QO kgziem-.~uaków, 
b) 1 kg wełny owczej za 154 kg ziemniakóW'. § 1. W rozporządzeniu Rady Min.istrów z dnia 28 

sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych tlostaw zie- . 2. MiI).ister Skupu w porozumieniu z Ministrem 
mniaków,' (Oz , U, z '!952 r. Nr 37, poz. 256, z 1953 ,L Nr 33, -/ Rolnictwa określi szczegółowe zasady O'raz trr b po-
poz, 139 l _Z 1954 r. Nr 31, poz. 124) wprowadza SIę n~1ę- stępowania w sPrawach, o któryth mowa w ust. t", 
pujące zmiany: , § 2. \Vykonanie rozporządzenia pOnlcza się Prez:-e-

1) w§ 10i: usi. f wyrazy "w 1954 r." zastępuje się wy- 60wi Rady Ministrów, Ministro>wi $.kupu i MiJ.listrow! 
razami "w dmgim półroczu 1954 r. lub w roku 195-5", Rolnictwa. ", 

2) pó § 11 dodaje się nowy § 11 a w bn'mieniu: § , 3. Rozporządzenie wchodzi Vi życie z dniem ogt'9- -
.. § 11 a,' 1. ~półdzielnie produkcyjne,połoo.one W rCljo- szenia. 
nach górś)cich lub podgórskich, mogą wykonać obo· 
wiązkowe dostawy ziemniaków ze zbiorów 1955 r. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 czerwca 1955 r. 

w sprawie norm obowIąZkowych dostaw zbóż ,I złemitiakó.w ze zbiorów 11)55 r. 

Na podstawie art. 14 ustawy z tinia 10 Hpca' 19~2 r. nowych powiatów i wprowadzenia re'fonny podziału a~
o obowiązkov/ych dostawach zbc)ż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, mini,stracyjnego wsI, normy d05Ław, stosowane w darl'eJ 
poz. 214 i z 1953-r. Nr 33, po~ . 133) i art. 14 dekretu z gromadzie (wsQ przy ustalaniu obowiązkowych dostaw 
dnia 28 sierpnia 1952 r . o obowiązkowych oof>tawcrch zie- zb6żi zieIIiniakó\v ze zbiorów 1954 r. 
mniaków {Dz. U, z ,1952 r. Nr 37, poz. 255, z 1953 r. Nr'33, ' §2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze-
poz. 134 '1 z 1954.'f. ~t 31, poz.' 122) zarządza się, co na- ' ' sowi Rady, Ministrów i MinisŁ,rowi Skupu. 

,~tępuie: ~ § 3., Ro~porządzenie wchodzi w życie z dnie~ oglo-
§ 1, Przy usta:Ianiu cbowiązkowych dosta,i,r żMż i 6zenia, 

ziemniaków ze zbiorów 1955 r. stosuje się bęZł'lZględu 
na zmiany terytorialne.: wynikłe na' Skut3k u~worzenia Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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