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ROZPORZĄDZENIE PRZEWQDNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 lipca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm pańslwowychustałoaych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
naftowych, w9dy i odczynników chemicznych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca.19~3 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61) zarządza. się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi~. 
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustal9,n. 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: ' " 

I I <" I Lp. Numer normy 1::ytuł normy Data ustalenia normy ' 

" 

55/C-04075 
/ 

l Przetwory naftowe. l czerwca 1955 r. 
Oznaczanie koksu !lletodą Conrads·ona. o -

2 55/C-04077 Przetwory naftowe. " l czerwca 1955 r. 
i 

Oznaczanie popiołu. 

.. 
, 

.J 

. , 
I . ... " .. 

3 55/<::-04596 . Woda do picia, do celów go,spodarczych i przemysłQwy:h. 1 czerwca 1955 r. 
". 

Oznaczariie zawartości cynku. 
.. 

.I . 55/C-04591 Woda do picia, do celów gospodarczych i ,przemrłowych. l cze'rwca 1955 'r • o 

Oznaczanie zawartości miedzi. , 

5 . 55/C~8006:S Odćzynniki. l 1955 r . 
, 

czerwca 
Kwas cytrynowy. .' 

I ~ 
6 551C-00546 Odczynniki. 1 czerwca 1955 r. 

Kwas . mlekowy. ~ - .," ~ 

§. 2, Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym ooozarze Państwa ,.następujące normy UiStalone przez 
~olski Komitet Normalizacyj ny: ./ 

Numer normy 

55/C-04557 

, 2 55/C-04559 

Tytuł normy 

Woda do picia , do' celów gospodarczych i przemysłowych. 
Oznaczanie smaku i po,smaku. 

Woda do p(cia, do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Oznaczanie ' zm.ian podczas odstawania się wody. 

. Data ustalenia normy 

6 czerwca 1955 r. 

6 czerWca 1955 r. 
:f,..·>t. J '-_....l. _________ .:-_________________________ ~ __________ .....;~~-) .. ' :" ~ .'~-: 

§ 3. Od dni'a wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
w zakresie ustalonym w norqlach wymienionych. w § (: 

l) oznaczać koksu metodą Conradrona i popiołu w przetwo
rach- naftowych inaczej, niż określają normy wymienione 
w § l lp. 1 i 2; 

2) oznaczać metodami koloryme'trycznymi zawartości' cynku 
w wodzie do picia, do celów gOlsp.odarczych i przemysło-
wy ch, pochodzącej z WiSzelkich źródeł zaopatrłenia, inaczej, 
niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 3; 

3) stosować metody oznaczania zawartości miedz,i w wodzie 
do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych, pocho
dzącej z W'SILelkich źródeł zaopatrzenia, innej, - niż prze
widuje norma wymieniona w § 1 lp . 4; 

4) produkować kwasu cyt r-ynowego i kwasu mlekowego prze-:~_ .<\: ~ 
znaczonych do s tosowania,jako odCzynniki chemiczne nie'!''''.." ('. 
odpowiadających normom wymienionym w § l lp. 5 ,1 ,6. ,,~<~:' . 

§4. Przepisów rozporządzenia nie ~tosuje się: · ~ ł, ,i, ' . 
l) w ukresrie norm wymienionych w § 1 lp . 1, '2, 5 i 6 -do,: : 

produktów przeznaozonych na eksport w tym przypa.d.ku, 'Ą· 
gdy zamawiający stawia inne warunki, . /,'. 

2) do prac naukowo-badawczych. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzI w życie z dniem 

1956 r. 

Przewądniczący Państwowe.i Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z . M. Lesz 
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ROZPO}łZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 lipca 1.955r. 
, 

w sprawie :r;at~erdzenła norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet .NormalizacYJny, dotyczących łańcu~hów 
gospodarczych. "'-

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marCa 1953 r. 
o nonnach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61~ zarządza się, co następuje: . 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi~': 
zujące na całYm obszarze Parustwa następująee no'nuy ustalone 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 



Ustaw Nr 29 ' 

Numer normy 

54/M~0510 

54/M-B0511 

54/M~0512 
) 

54/M-B0513 

55/M-80514 

55/M-80516 

541M -8{)518 

54/M-80519 

54/M--80520 

54/M- -80'52 ł 

54/M~80522 

54/M-80523 

·54/M-B0524 

54/M-B0525 

54/M-B0526 

54/M-80527 

54/M-B0552 

54/M~B0553 

54/M~0554 

54/M~B0557 

54/M-80563 

54/M-B0564 

54/M-80555 

/ 
I 

, 
299 . Poz. 180 
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i

t 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łańcuchy pociąg.av/e. 

TytUł. normy 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łańcuchy podpierśnikowe: 

Łańcuchy gospodafSkie. 
Łańcuchy lejcowe z przewleczką. 

Łailcuchy gospodarskie: 
Łańcuchy l.ejc9we ze spinaczem. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łańcuchy dyszlowe pojedyncze ~okręt.ką.. 

Łallcuchy gospodarskie. 
, Łańc;uchydyszlowe podwójne z okrętkamI. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łailcuchy dla bydła, pojedyncze. , 
Łańcuchy gospodarskie.. 
Łańcuchy dla bydła, podwójne. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łailcuchy dla bydła. 
Ogłowy. 

Łailcuchy. gospodarskie. 
Łańcuchy do wleczenia drzewa. 

Łańcuchy gospodarskie, 
Łańcuchy dla psów i koni. 

Łal1cuchy gospodarskie. 
Łańcuchy do pętania koni - zwykłe. 

Łal'lcuchy gospodarskie: 
Łańcuchy wozowe, do bron i wiązania. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łańcuchy postronkowe. 

Łańcuchy gospodarskie: 
ł;.al1cuchy uździenicowe z k.ółkami. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Łańcuchy pastwiskowe. 

ŁallC}lchy gospodarskie. 
Okrętki podłużne. 

Łattcuchy go,spodarskie. 
Okrętki okrągłe. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Okrętki postronkowe. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Spinacze. 

Łal'lcuchy gospodarskie. 
Kółka zgrzewane. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Zaczepy kute. 

Łańcuchy gospodarskie. 
Zacz,epy postronkowe. 

Łańcuchy go·spodarskie. 
Zaczepy do wleczenia drzewa. 

, 

Data u~taltmia . normy 

I 

23 grud:rtia 1954 'J. 

23 gru~nia 1954 r. 

23 grudnia 1954r. 

23 !Iru~I1ia 1954 r. 

6 czerwca 1955 r. 

6 czerwca 1955 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 g:ru~la 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudinia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 
, 

23 grud;llia 1954 r. 

23 grudnia 1954 r. 

23 grudni,a 1954 r. 

23 grudpia 1954 r. 

23 grud~ia 1954 r. 

'':'''' , 

t.? 
.l ', 

I. 
i', 

, 
.~ 

l ' 
I 

I 

.. _ 1 ..... '-1 



" 

, ' 

.J 
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§ 2. Od dnia wejśCia w życie rozporządzenia nie wolno 
produkować łańcuchów gospodarskich określonych w norma.ch 
wymienionych w § l ; nie odpowiadających tym normom. 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzenie wcho~zi w życie z dniem 
i956 r. 

stycznia ~ : , ' ~'''l 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się' do: 
l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 

gdy zamawiający stawia inne warunki, 
Przewodniczący l?aństwowej Komisji Planowania 

Goopoda,rczego: w ·z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 20 lipca 1955 r. 

w sprawie czasów. ochronnych dlazwlerząl łownych. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 pażdziernika 1952 r. 12) dla wydr - okres od stycznia do 31 siellmia; 
o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 44, poz . . 3(0) zarządza się, co 13) dla kun leśnych (tumaków) - okres od l JJ,ltego do 30 
następuje: września; 

§ 1. Czas ochronny dla zwierzyny łownej ustala się tak, 14) dla Szopów - cały rok; 
te obejmuje on: 15) dla dropi - cały rok; 

1) a) dla jeleni-byków: 16) dla głuszców-kogutów - okres od 11 maja do 31 marca~ 
w województwach: bydgoskim, gdańskim, koszalill.~kim, dla ghI:S'Zców-kur - cały rok; 
olsztyńskim, opo1skim, poznańskim i zielonogór.skim, _ 17) dla cieVzewi-kogutów:w województwie poznańskim 

. - okres od 11 lutego do 31 sierpnia, cały rok, a w pozostałych województwach - okres od , 
w pozostałych województwach _ cały rok, 21 maja do 31 marca, 

b) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łań cieląt dla cietrzewi-kur - cały rok; 
_ okres od 11 lutego do 31 sierpnia; 18) dla jarząbków ~ ,okres od 11 stycznia do 31 paźdz,iemika, 

. 2) a) dla danieli _ cały rok, / 19) dla bażantów-kogutów - okres od 11 stycznia do ,31 paź-, 
b) przy odstrzale hodowlanym: dziemika, 

danieli-byków - okres od 1 grudnia do 20 października, dla bażantów-kur - cały rok; 
danieli-łań i cieląt - okres od .1 stycznia do 20 paź- 20) dla kuropatw: 
dziernika: w województwach: białostockim, koszaliń,skim, opol.skim" 

3) a) dla sam-kozłów: szczecińskim i zielonogóI1" .. Jdm - cały rok, 
w województwach: białostockim, kieleckim, krakow- a w pozostałych województwach - okres od 21 Ustopada 
skim, lubeLskim, łódzkim, rze,szowskim i stalinogrodzkim do 20 września: . 
_ c.ały -rok, 21) dla przepiórek - okres od 11 pażdziernika do 20 września, 
w pozostałych województwach _ okres od 21 paździer_ 22) dla czapli siwych, dubeltów, bekasów i bekasików - okre8 
nika do 31 lipca, od przylotu do 31 lipca; 

b) przy odstrzale hodowlanym: 23) dla derkaczy - cały rok: 
sarn-kozłów - okres od 21 paźdzjernika do 20 maja, 24) dla dzikich gęsi - okres od 15 kwietnia do 30 sierpnia; 
6arn-kóz i koźlą~ _ okres od n lutego do 30 września; 25) dla dzikich kaczek - okres od 31 grudnia do 31 lipca; 

4) dla muflonów _ cały rok: 26) dla ły,sek - okres od 31 grudnia do 31 lipca; . 
5) dla zaję,cy-szaraków _ okres od 11 stycznia do 31 paź- 27) dla słonek - okres {}d 10 maJa do 31 lipca; 

dziernika; 28) dla batalionów - okres od 21 maja do 10 maja; , 
6) dla zajęcy-bielaków _ cały rok: 29) dla grzywaczy i turkawek - okres od 1 października do 
7) dla wiewiórek - okres od 11 lutego do 30 Hs-topada; 10 -sierpnia: 

.8) dla dzików: 30) dla kwiczciłów i pćlJszkotów - okres od 1 marca do 31 paż-
dziernika

4 w województwie rzeszowskim: 
w powiatach: leskim,przemy-skim, ustrzyckim - okres od 
1 lutego do 31 maja, . 
w powiatach: jasiel'skim, kwśnieńskim. san,ockim i gor
lickim - okres od 1 lutego do 30 czerwca, 
w . województwie opol:skim w powiatach: brzeskim, nie
modliil'skim, oleskim, prudnickim, raciborskim i strze
leckim - okres od 1 lutego do 30 czerwca, . 
w województwie wrocławskim: 
w powiała'ch: dzierżonio~skim, karnienno.gÓTskim i wał-
brzyskim -.-:. okres od l lutego 'do 31 maja, . 
w powiatach: bolesławieckim, jeleniogórskim, lwóweckim, 
świdnickim i ząbkowickim - okres od 1 lutego do 30 
c:ze,rwca, 
w województwie gdańskim w powiatach: kwidzyńskim, 
lęborskim i starogardzkim - okres od 1 lutego do 30 -
czerw·ca, 
w pozostałych województwach i powiatach - okres od 
1 lutego do 31 lipca: -

9) dla, lisów - okres od 11 lutego do 31 października; 
10) dla rysi - okres od 11 lutego do 30 liJSltopada; 
11) dla borsuków - OKres od 1 stycznia do 3i sierpnia; 

§ 2. 1. Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować; 
przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie uś'tawowo 

uznane za dnie wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim 
dniem uznanym za wolny od pracy. 

2. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, 
przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uma
nych za dnie wolne od pracy, okres ten rozpoczyna 6ię pierw
szego dnia wolnego od pracy przed ustalonym terminem roz-
poczęcia polowania. " 

§ 3. Minister Leśnictwa może zezwolić na odstrzał zwie
rząt wymienionych w § l albO na łowienie ich środkami J;lie 
raniącymi w każdym czasie ze względow hodowlanych i nau-
kowych. -

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictw'a z dnia 
17 -sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dlil. zwierzctt. 
łownych (Dz. U. z 1954 r. Nr 40, poz. 180 oraz z 1955r. Nr 3, 
poz. 22 i Nr 7, poz. 47). ' 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi W życie z dniem ogłqszenia. 

Minister Leśnictwa: J. Dąb-Kocioł 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3. 

Zam. 1503 Cena 1.00 zł 

_.... -~. 

. , 


