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3) mięso cielęce , 

4) mię-so baranie, 
5) słonina, 

6) sadło, 
7) podroby, 

8) jelita, 
a także wyroby wędliniarskie wyprodukowane na zlecenie pro
ducenta mi~a przez masarnie gminnych spółd zielni "Samopo
moc Chłopska" i zaopatrzone w plomby bądź etyk:ety, okresla

,jące nazwę i adres zakładu, nazwę wędliny wedłu g receptu
ry, miejsce wytwórni, datę produkcj i. 

, 2. Zakazana jest s.przedaż wędlin oraz wyrobów wędli
niarsk ich wyprodukowanych indywidualnie przez producenta 
rolnego. 

§ 6. Do sprze<;l.aży detalicznej mięsa uprawnieni są po
siadacze indywidualnych gospodarstw rolnych, spółdzieIhie 

produ kcyjne i członkowie tych l51półdzielni, posJ~dający oc~po

wiednie zaświadczenie , wydane: 
l) pc-siadacząm indywidualnych 9,os.podarstw rolnych i cz!on

kom spółdzielni produkcyjnych, objętym obowiązkowymi 
dostawami zwierz'ą t rzeźnych, a także producen t.om rolnym 
nie objętym lub z~olnionym od tych dostaw - przez pre
zydia -gromadzkich rad narodowych, 

2) spółdzielniom prod~kcyjnym - . przez prezyd ia powia to
wych rad narodowych w po rozumieniu z powiatowym peł
nomocnikiem Minis ters'twa Skupu, ' 

3) producento m, których gospodarstwa znajdują się na tere
.nie rnia~ t - przez prezydia mIejskich (dzielnicowych) rad 
narodowych w po rozumieniu z powiatowym pełnomocni

k iem Ministerstwa Skupu. 
§ 7. 1. Funkcjonariusze p.rzed.siębio rstw targowiskowych 

lub kifJGwnicv t'lrgowisk przy prezydiach rad narodowych 
w miejscowościach, w których nie, d zia łaj ą przedsiębiorstw a 

targ0 ',.~ ;·;u ,;C!, G·ub ieraJą od prorlucen tów zaświ adczenia, upra
wniające do. sprzedaży nadwyżek mięsa, ;;p rawdzaj ąc , czy 
sprz-edającym jes t ten, na którego nazwh;'ko zostało wydane za
świadczenie, lub najbliŻJ5zy członek rodziny i czy nie upłynął 
'okres ważności zaświadczenia. 

2. Osoby wymienione w usL l odbierając zaświadczenie 
obowiązane są wydać producentowi rolJlemu kwit wagowy 

, z podaniem następujących danych : 
1) rodzaj i w aga mięsa, ' 
2) numer i data iaświadczenia oraz nazwa jeo,nostki, . która 

zaświadczenie wyił a ła, " 
3) da ta zezw01enia organu urzędowego badania mięsa, 
4) wy,sokość kwoty pobranej tytułem opłat za usługi świa-d

czone na rzecz sprzedawcy mięsa. 

§ 8. Mięso i jego Pfzetwory podlegają ponownemu bada
niu na Bta<::jl kontroli mięsa zorganizowanej nę. targowiskach. 

§ 9. Sprzedaż mięsa, o którym mowa w § 5, odbywa' się 
po cenach uzgadnianych między sprzedawcą a nabywcą. 

§ 10. 1. Sprzeda,ż mięsa bezpośrednio konsumentom 'mo~ 
że odbywać się tylko w ramach obrotu detalicznego, w tło
ściach przeznaczonych do spożycia we własnym gospodarstwię .. 
domowym, nie przekraczających 5 kg mięsa, przetworÓw l~itłS- ' 
nych i tłu'śzczów łączn ie na jednego nabywco:. 

2. Nabywanie mięsa pochodzące'igo z ubojłl gospodarczego 
w celu dalszej odsprzedMY jest zakazane. Osoby zajmujące, 

'się ódsprzedażą mięsa lub jego przetworów ś ci gane i karane 
będą za uprawianie spekulacji. 

§ 11. 'Po zakoTlczeniu s'przedRŻy dla bezpośrednich kon~ ' 
sumentów prawo zakupu mięsa i przetworów mięsnych przy-::, 
sługuje gminnej spółdzieini i,Samopomoc Chłopska " na tiugo
wisku lub w jej siedzibie, a ,>iyjątkowo zakładom żywjenfa. 

zbiorowego upoważnionym cIo t ego przez prezydium właści
wej rady narodowej. Zakła-dy mogą nabywać mięso z ubojlll ' 
gospodarczego tylko W swoim lokalu. 

§ 12. Sprze-daż powinna o-clbywać się przy zachowaniu . 
obow iązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. Sprzeda-': ', 
ją cy pow inien być ubrany w czystą odzież, posiadać czyste: . "" 
ręce, powinien być zdrowy, n'ie do tknię ty zakaźną chorobi\ - ) 
skórną lub odrażającą. 

, § 13. Mi~so poviinno być przykryte czys tym papier,::JU , 
bąd 'z białym płótnem. , 

§ 14. Sprzedający ma prawo korzystać za opłatą z urzą.l ~; f~ 
dzeń punktu sprzedaży potrzebnych do ważeni a, rąbania, cię

cia i sprzedaży mięsa, w szczególnoś ci w:ag, odważników, ' lo
p orów, ta:saków, naży , far tuchów białych itp . , 

§ 15. . 1. Sprzedaży mię,sa z uboju g05,?oclarczego może 

do'konywać ty'lko ten-'p:fOducent, na którego nazw is:ko zo>stało 
wystawione zaświadczenie, lub najbliż·szy członek rodziny. Po
wierzan ie sprzedaży innym osobom jest zabronione. 

2. Na targowiskach będących w zarządzie prz!!dsię?iorstw 
targow iskow ych producent korzy.stać może z usług wyn;bu 
mięsa , zorganizowanych przez przedsięb iorS'tw a t argowiskowe. 

3. Powierzanie Wyrębu innym osobom poza przypadkiem 
wymienionym w U6t. 2 jest zabronione. -

§ 16. Za usługi ze strony targowisk użytkownicy uis.:czą 

należne opiaty , według obowiązujących niżej wymienionycn 
stawek 

§ 17. Opłaty za usługi pobierane są z góry. 
§ 18. Nadzór bezpośredni nad obro-tem mięsem, i przetwo

ram'i mięsnymi sprawuje, przedsiębiorstwo targowiskowe (kie
rownik targO\~i ska) podległe Prezydium r 
Rady Narodowej. 

§ 19. W inni przekroczenia niniej-szego regulaminu podle
gają karom przewidzianym w odpowiedniCh przepi\sach. 

§ 20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem. 
195 .. r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW ROLNICTW A I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 28 czerwca 1955 .r . 

. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i d()konywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budyn~ów. 

Na pod·stawie art. 10 ust. 4 dekretu ź dnia 2 lu tego 1955 r. 2. Przepis ust. l nie ma zastosowania do zmian wynika-
o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza · jących z decyzji organó"" administracji państwowej, wydanych 
się, co na'!9tępuj-e: na podstawie przepi5ów o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

§ l. l. Właści~iel bądź inna osoba władająca gruntem 
lub budynkiem obowiązana jest zgłosić zmiany, które zasfły 
w danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 2 de
kretu z dnia 2 lutego 1955 r. .0 ewidencji gruntów i budynków 
-- Dz. U. Nr 6, poz. 32) - do prezydiUlll wła.ściw:ej powiatowej 
rady na'rodowej najpóźniej w ciągu ('tygOdni od powstania 
tych zmian. . 

""", _ J. 

o ustroju rolnym ! osadnictwie, o wymianie gruntów oraz . 
o klasyfikacji gruntów . . 

3. W przypadku gdy . zmiana dotyczy osoby włag'ającej 
gruntem lub budyn.kiem, obowiązek zgłoszenia zmiany ' ciązV 
na osobie, którd weszła we władanie gruntu lub budynk~.J.. Je
żeli jednak zmiana co dó osoby władającej gruntem nastąpiła na 
podstawie u stnej um@wy (w przypadka'ch gdy przepisy zezwa'; 
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jit" " . " ~1 i ją na . zawarcie mqowy bez zachowania formy pisemnej), 
.Ii+."::.... ,'i'~:Z ło;szeniezmiany powinno być dokonane nie tylko przez osobę 

", -,. tualnie wła-dająćą gruntem lub budynkiem, lecz i przez dlU-
~ ~.,; -

-, .: ą stronę· ' '" . . 
.':. ~!:. 4. ' Ilekroć VI przepisach rozporządzenia jest mowa o pre
- ' ' .! > z-' -<Bach powiatowych ' rad na~odowy-ch, ' należy prze:!: to rozu

ieć również i prezydia miejskicll rad narodowych miast sta
wiących powiaty, a jeieli chodzi o mip.'sta podziel0!le na 

', d ielnice - prezydia dzielnicowych racl narodowych. 

_ § 2. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie lub do 
otokołu. 

§ 3. Zgłoszone zmiany w granicach gruntu bądź użytku 
' P winny być na żądanie prezydium pOWiatowej rady narodo
• ej udowodniQne dokumentami pomiarowymi. 

§ 4. 1. , Zgłoszone zmiany w budynkach powinny być 
żądanie prezydium powiatowej rady na,rodowej udowod

' ~',,~- 'n one zaświadczeniem właściwego terenowo organu admini
, ...: ~~!S racji pa11stwowej . 

" . 2., Jeżeli PI;zedmiotem zgłoszenia jest wybudowanie no-
~~ .. ' ," ego budynku lub przebudowanie budynku Już istniejącego, 
, -:' '-ci . zg-łoszenia, ' niezale.żnie . od zaświad,czenia, o którym mowa 
., -ust. 1:, dołączyĆ nal~ży opis budynku, 

, 3. Dane pomiarowe budynku op'arte być powinny na do
}' ,k merrtach pomia;-pwych. 

1. Zmiany 'wpisuje się do eW1dencji gruntów i bu
;~~ ,nków w ' wyniku -zgłoszenia iGh lub z urzędu. 

,; 

2, Z urzędu wpisuje .się do ewidencji gruntów ~midny: 
)) wynikające z decyzji określonych w § 1 u>st. 2; 
2) ujawnione, w drodze dokonania z u-rzędu pomiarów zw,i ą

zanych z p-rowadzeniem ewidencji gntntów; 
3) ujawnion~ przy k,ontroli terenowej, przeprowadzonej przez . 

organy rad_ narodowych; 
4) związane ze zmianą granic admini'stracyjnych gromad, 

osiedli, miast, 'powiatów i województw. 
3. Prezydium powiatowej rady narodowej obowiązane 

jest zawiadomić osoby zainte.tesowane o decyzji powziętej w 
sprawie wpisu zmian dokonanych z urzędu, jak również o ód
mowie v,rp isu zmian zgłoszonych przez zainteresowane '.strony. 

§ 6. 1. Obowiązek zgłaszania zmian dotyczących grun
tów państwow,/ch, których operat ewidencyjny na podstawie 
przepisów szczególnych zawiera tylko- niektóre dane, -Hbejmuje 
jedynie zmiany w tych danych, które zostały podane w ope
rade. 

2. Obowiązek z.glaszania zmian nie dotyczy budynków, 
l:tóre W myśl przepj,sów szczególnych nie będą wykazywane 
w opera:cie ewidencyjnym. . , 

, § 7. Wzór zgłolS'zenl'a zmian (§ 2) oraz wzór opisu bu
dynku (§ 4 ust. 2) określoIle ,przez Mini'strów Rolnictwa i Go
&podarki Komunalpej będą ogłoszone w Monitorze Polskim. 

, § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z, M. Jaworski 
Minister Gospodarki Komunalnej: F. ' BalanowsJiJ 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 lipca 195'5 r. 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny 
pracy. 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o zmia
ustawy o zabezpjeczeniu lSocjaHstycznej d'f'Scypliny pracy 

z. U. Nr 21, poz. 135) ogłasza eię -w ,załączniku do niniejszego 
o- wie·szczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 kwieinia '1950 r. 

. o zabezpie-czeniu socjalistycznej dyscypliny pracy· (Dz. U. 
N' 20, poz. 168) z uwzgIędnieniem zmian wynikających z d'e-

kretu z dnia 20 maj-a 1955 r. o zmianie u-stawy o zabezpieczeniu 
socjalistycznej dyscypliny pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 135) oraż
z innych ustaw i dekretów wydanych do dnia ogłoszenia 

obwieszczenia z zalS-tosowaniem ciągłej numeracji artykułów 
i ustępów . ' 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do obwieszc-zenia Prezesa' 
Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1955 r. 
(poz, 160). . 

USTAWA 
( 

z dnia 19 kwietnia 1950 r. 

I o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny p:·acy. 

w Polsce Ludowej 'klasa robotnicza, świa·doma swych praw 
bowiązków gospodarza kraju, nadaje dyscyplinie pracy nową 

'6 cjali-styczną treść. 

Przytłaczająca większość robotników i pracowników umy
/ tił wych, pracują,c sumiennie i z zapałem, daje wyraz swojemu 

60 ja]i,stycznemu ' -stosunkowi do pracy i przyczynia -się do 
w mocnienia sił Ludowej Ojczyzny. 

Są jednak jednostki, które - naruS'za.jąc dyseypłinę pracy 
~ postępowaniem swym obniżają skuteczność ofi'irnej pracy 

, 6 ich w-spółtowarzyszy i wpływają hamująco na dalszy ciągły 
w rost dobrobytu i kultury mas pracujących. Do szczególnie 
tiZ odliwy~h riaruszeń dyscypliny pracy należy opuszczanie, dni 
pr ey bez usprawiedliwionej przyczyny. 

" Mając na względzie, że przestrzeganie socjalistycznej dy
.&c pliny pra-cy jest nieodzowny~ wanmkiem realizacji planu 
6- tniego, zgodnie z interesami i po'5tulatami klasy robotniczej 
6t nowi się, co na-stępuje. 

.i 

Art. i. Każdy pracownik fizyczny lub umysłowy bez 
względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pra
cy, zatrudniony w uspołecznionym zakładzie pracy, instytucji 
lub urzędzie , powinien być pociągnięty do odpowiedzialności 
według przepisów niniejszej ustawy za naruszenie dyscypliny 
pracy przez nieusprawiedliwione opuszczenie dni pracy. 

Art. 2. Wyróżnianie .,si ę nienaganną dyscypliną pracy 
powinno być uwzględni ane przy .przedstawianiu pracowników 
do odznaczeń państwowych i nagród. ' 

- Art. 3. Rada Ministrów określi przypadki, w których 
winno nastąpić usprawiedliwienie k:Jpuszczonego dnia pracy, 
oraz warunki i tryb u'Sprawiedliwiania nieobecności. 

Art. 4. 1. Przez opuszczenie dnia pracy rozumie się 
( opuszczenie bez usprawiedliwionej przyczyn y dnia pracy, 

w któr ym pracownik olJowiązany by! stawić się do pracy w za: 
kładzie pracy, ins ty tucji lub urzędz i e. 
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