
! 
~ . 

~ -' , 

, Dziennik Ustaw Nr 3.2 

otrzymania wezwania tłumacza} tłumaczowi p,rzyfiługuje 
prawo rozwiązania umowy. 

§22. Wydawcy przysługuje prawo j)rzenie.ienia na 050-

bę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z tej um6-
wy. 

§ 23.W>szystkie zmiany i u'tupełnienia nllliej,s'lej umowy 
wymagają formy pisemnej. 

ł 24. \Vszelkie tipory mogące wyniknąć pomiędzy ;5trona.~ 
JIl.i z tytułu niniejszej umowy rOUli'trzygane będ4 przez 6ądy \ 
n~owo właściwe wsied:zibie wydawcy. . 

'~" . 

Poz. 190, 191 1 l~:lj . 
7+ . 

§ 25. Umowa wolna jest od podatku od nabyctapraw, 
majątkowych na za,s'adzle dekretu z dnia 31utel10 1947 r. (Dz.t14 
~ 1951. r. Nr 9, poz. 14). 

§ 26. Umowa sporządzona zl>staje w trzech jednobrzml\" 
cyeh egzemplarzach: dwóch dla wydawcy i jednego dla. tłu" 
macza.. 

JI l .. 
(tlumac7.) (wycaWCII) 

191 

AOZPORZĄDlENR! PRZEWODNICZĄCEGO ,AlUTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

s dnia 12 lipca 1955 r. 

W sprawie zatwierdzenia norm pailsłwowych ultal()1lych Jlr.to% 'olsJd KOBłłł<et NonaaUzacYłny, doty1:zącydl komunikacji. 

N. podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
• normach i o PoLskim Komit&cie Nmmallzacyjnym (Dz. U, 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi" • 
mjllCe na całym obszarze Pań6twa następuj<\ce normy u~taIQn. 
pnez Pol.ski Iiomitet Normalizacyjny: 

Lp. - Numer normy Tytuł nO.rmy Data ustalenia normy 

" l 53/K-80050 Podsypka pod tory kolejowe. 
Kruszywo mineralne łamane. 

2 65/S-47300 Pojazdy mechanicznt!. 
Widełki cięg ieł. 

3 55/S-4730l Pojaw.y me~hanicz.no. 
OCZl:o-we zakończenia .cięyieł. 
Wymiary. 

§ 2. Od-o dnia wejścia w życie rozp()lząd~~!a ~Ie wolno 
'W zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1: 
,J) &tosować na podsypkę pod tory kolejowe kms-zywa mi~~ 

ralnego łamanego nie odpowiadającego normiewymienio
nej w § l lp. l; 

2) wyrabiać gwintowanych widełek cięgieł.t04OWaIlych w 
pojazdach mechanicznych Ilieodpowiadającyeh normie wy· 
mienionej ' w § 1 lp. 2, 

I) produkować cięgiel pojazdów mechanicznyell o innych 
. wymiarach oczkowych zakończeń, nH oki"eślanorma 

wymieniona w § 1 lp. 3. 

, 

12 listopada 1953 r. 
Z8 zmianamt z dnIa 

, 26 kwietnia 1954 r.~ 

z dnia 30 c:.zerwca 
1954 r. ! z dnia 
13 kwietnia 1955 r. 

l czerwca 195-' r. 

. 
1 herwca 1955 r. 

§ 3. Przepisów rozporz~dzen.ia nie stosuje .tę do: 
1) wyrobów przeznaczonych na ek5po-rt w tym przypadku. 

gdy zamawiający 6tawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

I 4. 
1956 rl 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

Przewodniczący Państwowej KomJsj! Planowania 
GospodaTC'lego: , w z. M. Lesz 

atyczn!d 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCE90 PAI{JSTWOWEJ I\OMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

I dnia 12 lipca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictw·a. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 Illa.rea 1953 r . 
., normach i o Polskim Komitecie NormalizacyjńYm (Dz. U. 
Nr 1 S. poz. 61) zarządza się, co następujel 

§ 1. Zatwierdza się jako normę Pańs.twow~ (f N) "~pJ.&cdnll 

~ .. ~ł$ op.zar~i f~:w~ n9~ .m-ł5/~Ol~ .. PiKi U! 

f10we ceramiczne. Kla5yfikacja I wytyczne sto'sowanla", usta~ 
loną przez Polski Komitet Ncmnalizacyjny dnia 9 llpca 1955 f t 

§ 2. Rozporządzenie wch>odzi w :Łyde z dniem ogloszenilli 
21 mocą od dnia 1 sierpnia 1955 r. . 

I'I~ę)Vodniczący Państwowej Komisji Planowan.i4 
. Gos'P.()darC~eIlQI W Z. M. LeBa 


