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1 54M-54216 

2 5-1iH --4J31 04 

3 54jH-83151 

.- 54/H-83154 

OdlewY 'Z'2ehwa · s~aI'ego. 

.: Pochylenia konstrukcyjne. 

Qdlewy z żeliwa szarego, 
Naddatki na abróbkę .·mecłraniczną i tolerancje wymia-: 

. rowe oraz ciężarowe. 

Odlewy ze staliwa węglo",ego. 
Kła,gyfikacja' i ·warunki·techniczne. 

Odlewy ze staliwa węglowego. 
Naddatki na obróbkę mechaniczną i toleran'cje wy
miarowe 'oraz cięż a rawe. 

21 ' listopada ,'1'!~54 r. 

20 lipca 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

20 lipca 1954 r. 

,.. .. § 2. Za,twie.dza. się ,jako no~y pallstwowe (Pi-.l') zalecane na całym ·obsz.tlfze PaM'twą następujące nanny 
u-stalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

~I. 
" 

I Numer normy Tytuł 'normy Data ustalęnia normy " 
.. 

--
l 54lH-54215 Modele odlewni.cze. 27 wneśnia "Y954 ' r. 

• Promienie zaokrągleń wewnętrznych. ! , 

2 54/H-83 l 05 Odlewy 'z żeliwa szarego. 27 września 1954 r. 
Nazwy i klasy'fik-acj a wad. 

3 '54fH~155 ·~-łewy.-' 5'taHwne. .. .20 -lipca ,łc954 r. -' Nazwy i klasyfikacja wad. 

.- 54/H-83235 Odlewy z żeliwa ~ci.@liwego białego lub czarnego. 27 wrześniaJ .1954 r • 
~ ... Nazwy i klasyfikacja ' wad . . 

§ 3. Od dnia weJscla w życie rozporządzenia nie 
"Wolno w zakres'ieustalonym 'w nomach wymienionych 
·IW §1: 

zwykłej ja~ości z . konwertor ów ' o " 'W:y.pTawie .:k;waśnej o' 
podwyższonej zdwatŁo·ści siarki. 

§ 5. Prz~pisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
l) stGsować ·ozna6zeń ·w .dokumentacji technicznej nie

zgodnych z normą wym·ienioną w ·§ 1 lp. ,l, 
2) wykonywać .odlewów ze staliwa węglowego niezgod

nych z normą wymienioną w § l ·lp. 3, 

3) stosować wfększych naddatków na obróbkę mech a
' niczną oraz tolerancj i . wymiarOwYch i ciężarowych 

\ ' w.,odlew.ach z ~eliwa szarego i 'ze staliwa 'węglowego, 
niż określają normy wymieroio-ne 'łf § 1 .lp. 2 i 4. 

§ 4. Do dnia 31 grudnia 1955 r. zezwala się za zgodą 
z.amawiaj~cego na wykonywanie odlewów ze staliwa 

\ 

1) produktów przeznaczonych na eksp(lTtw tym p·rzy· 
padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 

2) . p~c . n.aukowo-badawczych, . • 
3) .produkcji stosowanej do. celów .specjalnych. 

§ 6. Rozporządze;nie wchodzi .w .ży;ele ~ "dniem 1 mar
ca '1955 r., ż tym ,że no~y :wymienio.ne w . § 1 lp.) i 3 
obowiązu'ją ,od 'dnia 1 września 1955 r ., a . normywyrnie,
nione w § J lp . 2 i 4 obowiązują 0d- Q,U1a hmarca 1956 r: 

Przewodniczący Pań5'twowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

, 

CRaZp.ORaĄD2ENIE.r·PRZ~WODNrcZĄCEGO ' PA:ŃS1'WOWrEJ.i KOMISJI PLA!No,WA'NIA'}GQSP.ODA RGZEGO . . . ' . 
. z·'dnia .20 g:mdnia.c1.954 r,. 

I 

..... w fS}mlwie: .zatwieH·ze:nja\ nonn r.państwowych:,ustaJonych 'przez:' Polski Komitet' NODD'alkaoyjny YW' .2!almJesle 
:naJlZędzł: ,do.' ,'Obrc)bki; drewna. -

.. :Na,.po.dst-awie art. 13 .. ust .. 2 .dekr.e.ru ,z .-dnia4.marca 
.. J953 ,r. ,o .. noJmach io .• Pol.skirn Komitecie .Norm.al,izacyj. 

nym(Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się., co na.stępuje: 

,§ l. Zatwierdza ,się . Jako , no.rrp.y . .państwowe (PN) 
obo:w:iązujące na .całym ,ohS'larze ' ·Państwa na,!\tępuj.ące 
normyusŁalone p'rzez Polski Komitet Normalizacyjny: 
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" 
II 

0-54010 

0-54201 

0-54250 

0~54291" 

D-54294 

Tytuł norm'Y 

Narzędzia do. .Dbrabki drewna. 
., Srednice. 

Narzędzia do. ręcznej o.bróbki drewna. 
Sciski śruboM'cmetalo.we ,· nastawne. 

Po.krętła drewniane do świdrów zuchem. 

SWidry ślimakowe 'ręczne ' z chwytem drucianym,· 

" Swidry .Ś-Umako.we : ręczne z uchem. 

I .. 
Data~ ustale~a ·.no.r;my . 

i, 
30, czerwca· .1952 r: 
ze zmianą z dnia 

-, 

17 lipca 1954 r. 

31 maja 1952 r. 
ze zmianą z dnia , 

17 lipca 1954 r. 

20 maja 1950 r. 

20' maja' 19.50 r. 
ze zmianą z dnia 
17 lipca 1954 r. 

20 maja 195.0 ·r. . 
ze -zmianą; .z _ dnia 

~ .: 
17 lipca· 1954· r. , 

6 D-54314 Swidry kręte ',ręa~ne~~d'W\iz;wojll~ ' z uchem. 20. ,majaf,1950, r. T 

ze; zmianą· z dnia .. 
17 -lipead9M.-r. (;> 

7 D-:-543l5 _ 

8 D-5433 1 

9 D-5434-0 

14 D-5620l 

It . ~ 

15 D-5620~ 
, 

'-

Swidry kfęte ręczne jedno.zwo.jne z uchem. 

Swidry ślimakowe z chwytem KwadratDwym zbież
nym. 

Swidry kręte dwuzwojne- % ćhwytem kwadrato.wym' 
zbieżnym. 

Sw.id·ry· kI-ęte. , jedno.zwojne. żchwytem kwadtatowym 
zbieżnym. ,-. 

Nanędzia do" maszyrrowej obróbki drewna. 
No.ż~ to.karskie ręczne płaskie skDśne. ' 

Narzędzia- do. maszyno.wej o.bróbki drewna. 
NDże to.karskie ręczne żłobko.we. 

, 
Obrabiarki' da d.rewna .. · 
St.rng.ark-i: w.yrów·niarld. 
Wi'elk(}śd: 

Obrabiarki- do. drewna. . 
~ Sp,rawdzanie 'dok,ł-adno.ści. -

Strug;a.J;ki . wyrówniarki. 

Obr,abiarkj, do. ... dr_ewna. 
Spraw-d-.zanie odokdadn<>ści. 
S t:ru-gallkit ,gro bośeio.W a·. ' 

20 maj. 1950 -T. 

ze zmianą z dnia 
17 lipca 1954 r. 

20 maja 1950 r. 
ze zmianą z dnia -

. 

17 lipca 1954 r. 

20 maja 1950 r. 
ze zmianą z dnia 
17 lipca 1954 r. 

20 maja, 1950' r. 
ze zmianą z dnia -o 
17 lipca 1954 -L 

31 'ffiaja 1951 r. 
ze_:- zmianą z dnia .. 
17 lipca 1954' r. 

30 czerwca 1951 r. 
ze zmianą z dnia 
17 lip<;:a ·-1954 T. 

31 6ierpnia 1951 r. 

11 sierpnia 1951 r. 

, 

25 palidzie-l'np<,a 1951 r. 

~ I 

. " 

§ 2. Za.twier·dza , się jako no.rmę ' państwową (PN) 
z leca-aą. naLca:ltym o.bszarze,- Państwld .nonnę:·PN/D-54040: 

.. Narzęd.ziii': drr ręcznej' o~t_ób~J' drewna~." l Naz,,:,y. "Dk.re
Ś enia: ,podstaw,o.we. o.znaczema. geometryczne l pDd:nał. 

l) p,o.oukować na.nędzi. do. obróbki drewna., Q śr:edni
cach innych. niż. o.kreśla ·noc-ma ~ymieniona ,w, §d 
lp. 1, 

t- o.że ,d'o.l' strugów';', uita.k>.ną. :przez . P()ł6-lti.· Ko.mitet NDr
n alizacyjny w dniu 11 października 1952 r. 

§ ,3. ' Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
\\ 'ótno: w· zakre.sie ·,ustalo.nym .w no.rmach wymieniDnych 

" . § 1: 

2) pro.dulvo.wać na.l'-zędzi de, o.bróbki drewna. określonych 
w : no.rmach wyrnienieD:ych 'w'· §: IIp: 2-12 'nie 06.
po.wiadająryah> wymaganiom . ty<;:h. nQrm. 

3)' produkować 6trugarekwyrównia-rek innych wielko.ść!. 
niżokreś-la no.rma wymienfona . w §. 1 bp: q, ' 
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Dziennik Ustaw Nr 3 

4) sprawdzać dokładności strugarek wyrówniarek i. stru
garek grubościowych przy odbiorze ihaczej, niż okre
i;lająnormy wymienione,!, § 1 lp. 14 i 15. . 

§ 4. Przepisów rozporządze1łia n ie stosuje się do: 
l) wyrobowprzeznaczonych 'n 'a eksport w tym przy

padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 

24 , Poz. 20. 2122' 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnieiTI 
, ca 1955 r. 

PrzewOdniczący Państwowej Komisji Planowania · 
Gospodarczego: w z, M. Lesz 

lip-: 

"U 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 24 grudnia 1954 r. 

w sprawie obniżenia sławki podałku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie 
widowiskowo-rozrywkowym. 

Na po~stawie art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26 
października 1950 r . o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, 
poz. 449i zarządza się, co następuje : 

§ 1. Stawkę podatku obrotowego przewidzianą w 
art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b) dekretu z dnia 26 października 
1950 L o podatku obrotowym (Dz li. Nr 49, pOz. 449) 
obniża "ię, od obrotów osiąg~nychprzez teatry, orkiestry, 

, l 22 

zespoły pieśni i tańca oraz chóry, nadżorowa,ne i sub
wencjonowane przez M1nisters{wo Kultury i S2t1.l;ki. ~ 
na 1°/~ . . ' ' 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og ło
szenia z 'mocą od dnia l stycznia 1954 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

ROZPORZ.ĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 13 stycznia 1955 r. 

zmieniaiące rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie cz~sów ochronnych dla ' j~ 
zwierząt łownych. 

Na pods'tawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 
1952 r. o prawie łowie<:kim (Dz. U. Nr 44, poz. 3(0) za
rządza się , co następuje: 

zami"okres od 20 lutego do ' 3Q czerwca", a wyrazy 
"okres od 11 lutego do,,31 lipca" - wyrazami ",od 20 lu
tego do 31 lipi::a' ~ . 

§ 1. W § l pkt 8 rozporządzen,ia Ministra Leśnictwa § 2. ROL.porządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
z dnia 17 sierpnia i 954 r. W sprawie czasów ochronnych szenia. 
dla zwierząt Townych (Dz. U. Nr 40 poz. 180) wyrazy , I 
"okres od 11 lutego do 30 czerwca" zastępuje się wyra- Minister Leśnictwa: J. Dqb-Kocioł H 

.. 
Reklamac le z powodu niedoręczenia poszczeqó ł nycil Ilumerow W[)(;SIĆ nalez v do Admmistracjł WydaWnictw Urzędu 

Rady Ministrów (Wa rszawa li\. Bracka 20al w te rrnin ie, 10 do 15 dni po otrzymaniu następneqo numeru 

Opłata za prenumeratę DZIennika Ustaw wynosi: Tocznie bez załącznJików 45.- zł. z z31ącznikami 60.- zł, półrocznie bez 
załączników 27.- zł z załącznik'lIl1i 36.- zł. (\,y formie załączników opatrzonych odręoną numeracją stron drukowane 
są obszernlejsze akty z zakresu stosunków m;ędzynarodowychl. ' 
Prenumeratę mo,~na zqłaszać tylkO na okres roczny (od !.II lub na okres półroczny (od 1.1 i od 1.VII). Opłata powinna 
być wiszczona co na jmn iej na miesiąc przed okresem prenumeraty. a więc ,za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 
30 listopada, za II pólrocze - do dnia 31 maja 06 abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych 1erminach, 
wysyłka pierwszych ' nume rów dokonana zostanie z opóźn:emem. Jednostki na rozrachunku qospodarc:l.ym i inni abonenci 
powinn~ dokonać wpłat Za prenumeratę na konło Narodowego Banku Polskiego VIII Oddział Miej~kl, Warszawa, 

Nr 1532-91-5. Rachunków za p ren umeratę ni e wystawia się, 

N a odcinku wpłaty należy ' podać dotlddną nazwę instytucji (bez skrótówl, nazw ę i numerdoręczająceqo urzędu poczto
weqo (jak Vv'arszawa lO. Poznań 3 itp.l. powia t. ulicę . nr domu. nr skrytki pocztowej oraz ilość zarriawianych eqzemplarzy 
Dzifnnika U5taw I Monitora Polskieqo, 

Pojed y ncze eqzemplarze D;:iennika 0staw nabywać mozna w Admmistracji Wydawnictw Urzędu Rady MJnistrów , War
szawa. Bracka 20d , w punktacb sprzedaży w Wilrszawie: ,.Dom KSiążki" Księqarnia Prawno-ekonomiczna. Pl. 3 Krzy
ży 12 kiosk .. Dom u K,siążki" w qmacbu sądów. al. Gen , Swierczewskieqo 127. w kasach Sądów Wojewódzkich w: Bia
łymstoku Kielcach. Koszalinie , Łodzi, Opolu. Rzeszowie Stalinoqrodzie. Wrocławiu i Zie lonej Górze oraz w kasach 
Sądów Powia towy ch w: Bydqosz('zy, Bytolhiu. Cieszyn'e. Częstochowie Gdańsku Gdvni Gliwicach, Gnieźnie. Jelenie;) 
Górze, Kaliszu, Krakowie~ Lubldnie. Nowym Sączu, Olsltynie , Ostrowie Wlkp .. Poznaniu. Przemyślu. Rdciborzu. Radomiu, 

Szczecinie, Tć!rn-ow l e , TorunIU ; ld'flO~du " 

Redakcja: Urząd Rady Ministró w - B.iuro Prawne. Warszawa, al. Stalina 1/3. 
Adm'inistracia: Admini stracja Wydawnictw Urzędu Rady Mmisti'ów. Warszawa: lii) Brac~a .. 20~,; :. 

Tłoczono z polecenia Pr eZeS3 R i'ł rlv Mln istr"w w Drukarni Akcydensowej w Warszaw ie , ul Tamka 3 

Zam.6 Cena 1,00 zł 
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