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Warszawa, dnia 20 sierpnia 1955 r. ,Nr 33. 

R o z,p o R Z Ą D Z E N I A: 

200 - Prlewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lcpca 1955 r. w sprawie 7latwierdze~ 
nianormy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej ziemniak6.Vf jadalnych późnych . 

-201 .;-. PrźewodnicaącegoPaństwowej Komi;;ji Planowania Gospodarczego z dnia, 27 liPc:a 1955. r.w 'sprawie zatwier<\ze- , 
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Korni tet Normalizacyjny • • - , .' 

202~ - I'rzewodni~zą'cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdul'" 
nia norm państwowych ustalonych przez Polsk.i Komitet Normalizacyjny 

,203 - Przewodniczącego P'kńitwowej" Komisji Planowania Gospodarczeg~z dnia" 27 lipca 1955 r. V! sprawie zatwierdze-
nia norm ,państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących _ włókienniCtwa . 

204 - Przewodniczącego Państwowej KomiSji Planowa.nia Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawi€ zatwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Korni tet Nonńalizacy jny, dotyczących mechanikI 

205 - Przewódniczącego Państwowej Komisji Planow!tnia ' Gospodarczeg~ ~ . dnia 27 : iłpca 1955 r. w sprawie zlltwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez . ~olski Korni tet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa 

20Ci - Przewodniczące~o Państwowej , Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny; doty.czącej obuwia ochronn~go 

207 - Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gor,p;darczego z dnia 27 Iip<.a 1955 J. w sprawie zątwierdze
nia " norm paflstwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechnjk' 

208 - .przewodniczącego · Państwo\vej Komjsji Planowania Gospodarczeqo z dnlą 27 lipca 1955 r_ w sprawie zatwierdze-
nia· norm pailstwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dó-tyczących budownictwa. . . . 

20g - Przewodniczą'Cego Państwowej . Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r w sprawie zatwierdze
nia" norm p.aJlstw,owych ustalonych przez P,0ski Korni tet Normali.zacyjny, dotyczących hutnictwa 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO ' 
" 

z dnia 21 lipca 1955 r. 
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, w sprawie' zatwierdzenia normy państwowej ustalon~j przeż Polski Komitet Normalizacyjn-y, dotyczącej ziemniaków 
jadalnych ' późnych. 

13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
i o Polskim Komitecie Nonnalizacyjnym (Dz. U. 

poz. 61) zdI:ządza się, co na!Stępuje: 

1. ,Zatwierdza się jako normę państwową (PN) obowią-
ą -na całym obszarze Pań,stwa normę PN-54!R-74450 "Ro
okopowe. Ziemniaki jadalnę późne", u's'taloną przez Polski' . 

-K""' ..... " ·.,.. Normalizacyjny w dniu .13 listopada 1 954 r. 

Od dnia wejścia w życie ' rozporządzenia nie wolno 
wadzać do obrotu z przeznaczeniem do konsumpcji zie-

'. 

mniaków jadalnych póżnych nie odpqwiadających normie wy
mienionej w § 1; 

§ .3 . ..Przepisów rozporządzenia nie stosuje się , do ziem.ni4,:
ków przeznaczonych na eksport w tyin 'przypadku, gdy zama
wiający stawia inne wilruhki. 

. § 4. Rozpo-rządzenie wchodzi w' życie- z dniem 1 'września · 
1955 r. 

Prz!'wodniczący Państwowej Komisji Planowania 
" Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE -PRZEWODNICZ,\CEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 lipca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwo~ycb ustalonycb przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

podstawie art. q u51. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
~arządUl. się, co następuje: 

§ l , Zatwierdza 5ię jako normy państwowe (PN) obowill
zujące na całym obszarze Państwa następujące l10rlłlY ustalo

, ne przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
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