, Poz. 20. 2122 '
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Dziennik Ustaw Nr 3

2) prac naukowo-badawczych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnieiTI
, ca 1955 r.

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

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

lip-:

PrzewOdniczący Państwowej

Komisji Planowania ·
Gospodarczego: w z, M. Lesz

padku, gdy zamawiający stawia inne warunki,

"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.
art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26
1950 r . o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49,
poz. 449i zarządza się, co nas tępuje :

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

§ 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,

§ 2.
szenia z

Na

po~stawie

października

Rozporządzenie
'mocą

wchodzi w życie z dniem
od dnia l styczn ia 1954 r.

o g ło

Minister Finansów: w z. J. Kole
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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) zarządza s ię , co następuje:

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

§ 1. W § l pkt 8 rozporządzen ,ia Ministra Leśnictwa
z dnia 17 sierpnia i 954 r. W sprawie czasów ochronnych
dla zwierząt Townych (Dz. U. Nr 40 poz. 180) wyrazy
"okres od 11 lutego do 30 czerwca" zastępuje się wyra-

§ 2.
szenia.

ROL.porządzen ie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

,I
Minister Leśnictwa: J. Dqb-Kocioł

H
.,}

..

..
Re klamac le z powodu niedoręczenia posz czeqó ł nycil Ilumerow W[)(;SIĆ nal ez v do Admmistracjł WydaWnictw Urzędu
Rady Ministrów (Wa rszawa li\. Bracka 20al w te rrnin ie, 10 do 15 dni po otrzymaniu n astę pn eqo numeru
Opłata za prenumeratę DZ Iennika Ustaw wynosi: To cznie bez załącznJików 45.- zł. z z31ącznikami 60.- zł, półrocznie bez
załączników 27.zł z załącznik'lIl1i 36.- zł. (\,y formie załączn ików opatrzonych odręoną numeracją stron drukowane

są

m;ędzynarodowychl.
'
ro czny (od !.II lub na okres półroczny (od 1.1 i od 1.VII). Opłata powinna
okresem prenumeraty. a więc ,z a okres roczny lub za I półrocze - do dnia
30 listopada, za II pólrocze - do dnia 31 maja
06 abonentów, którzy opłacą pr enume ratę po tych 1erminach,
wysyłka pierwszy ch ' num e rów dokonana zostanie z opóźn:emem. Jednostki na rozrachunku qospodarc:l.ym i inni abonenci
pow inn~ dokonać wpłat Za prenumeratę na konło Narodowego
Banku Polskiego VIII Oddział Miej~kl, Warszawa,
Nr 1532-91-5. Rachunków za p r e n umeratę ni e wystawia się,
N a odcinku wpłaty należy ' podać dotlddną nazwę instytucji (b ez skrótówl, nazw ę i numerdoręczająceqo urzędu pocztoweqo (jak Vv'arszawa lO. Poznań 3 itp.l. pow ia t. ulicę . nr domu. nr skrytki pocztowej oraz ilość zarriawianych eqzemplarzy
Dzifnnika U5taw I Monitora Po ls kieqo,

obszernlejsze akty z zakresu stosunków

Prenumer atę mo,~na zqłaszać tylkO na okres
być wiszczona co na jmn iej na m ies iąc przed

Pojed y ncze eqzemplarze D;:iennika 0staw nab y wać mozna w Admmistracji Wydawnictw Urzędu Rady MJnistrów , Warszawa. Bracka 20d , w punktacb sprzedaży w Wilrszawie: ,.Dom KSiążki" Ks ięqarnia Prawno-ekonomiczna. Pl. 3 Krzyży 12
kiosk .. Dom u K, siążki" w qmacbu sądów. al. Gen , Swierczewskieqo 127. w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku
Kielcach. Koszalinie , Łodzi, Opolu. Rze szowie Stalinoqrodzie. Wrocł awiu i Zi e lonej Górze oraz w kasach
Sądów Powia towy ch w: Bydqosz('zy, By tolhiu. Cieszyn'e. Częstochowie Gdańsku Gdvni Gliwicach, Gnieźnie. Jelenie;)
Górze, Kaliszu, Krakowie~ Lubldnie. Nowym Sączu, Olsltynie , Ostrowie Wlkp .. Poznaniu. Przemyślu. Rdciborzu. Radomiu,
Szczecin ie, T ć!rn-ow l e , TorunIU ; ld'flO~du "
Redakcja: Urząd Rady Ministró w - B.iuro Prawne. Warszawa, al. Stali na 1/3.
Adm'inistracia: Admini stracja Wydawnictw Urzędu Rady Mmisti'ów. Warszawa: lii) Brac~a..20~,; :.
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Drukarni Akcydensowej w Warszaw ie , ul Tamka 3

Cena 1,00
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