
,.- ~ .. ".'. ••.• ol 

/ 

Dziennik !Jstaw NT 36 362 POZ. 225, 226,227 i 228 

1) przeznaczone są do wykonywania transportu pubiicznego 
na po9.stawie zezwolenia, 

2) prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Na'rodo
wej w m. st. Warszawie 'i m. 'Łodzi) uzna zakunieczne ich 
używani~ w związku z dzi ałalnością gospodarczą albo za
wodową posiada czy .pojazdów. 

§ 2. 1. Zakazuje się używania· na drogach publicznych 
samochodów ciężaroyvych, ciągników siodłowych i ciągników 
(przyczep ciężarowych) do niepublicznego transportu osób, 
o ile pojazdy te nie . odpowiadają przepisom o przewozie osób. 

2. Zakaz określony w U:5t. 1 'nie 'dotyczy przewozu kon-
o \yoj entów i wszelkiego f odzaju drużyn roboczych do ściśle 
Qłcreślonych mbót ' w ilości nie 'przekraczającej 8@sób na 
pojazd. 

§ 3.. ' 1. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego. wy-.~ 

daje przepisy eksploatacyjno-techniczne dotyczące pojazdów 
mechanicznych oraz określa warunki używani'a .samochodów 
eięiarooWY.ch .i dągni1r.-ów (przyczep c'i!eż,1Jrowych) 00 prz·ew0zu 
05'Ób. 

2. Prezes Rady Ministrów ustala zasady używanid samo
chodów osobowych jednostek organizacv jnych administracji 
pań-btwoiwej, gospo'ctarki uspołecznianej i organi'zacji spo- · 
łecz'ńych. 

§ 4. Rozporządzenie nie dotyczy pojazdów należących do 
osób korzystaj-ących z ·prawa ek-sterytorialneści. 

§ 5. Tracą moc: 1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu hlb ograniczenia Używa
nia niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 29), 
2) rozpPfząctzeni:e Rady Minł6tr.ów z dni-a 18 wrześnw'1'"954 r. 
w sprawi-e używania niektórych pojazdów mechanicZ1lych 
(Dz. U. Nr 44, poz: 2061_ 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia p.oruqa Slę Ministr.owI 
Transp.ortu Drogowego . i Lotniczeg.o. 

§ 7. 'Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Pr~zes Rady M~ni.stTó'W: w %. Z. ' Naw" 
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ROZPORZĄDZENIEaADY MINISTRÓW 

t:dn'ta 26 lii~rpnia 1955 r. 

w sprawie utworzenia osiedla Wisła Uzdr.owisko w powiecie .c.ie5zyńskim, wojewóditwie staIinogrodzkim. 

Na podstawie art. 5 i art. 7 ustawy z' dnia '25 wr.zeSfiJa 
1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, 
poz. 192) zarządza się , co następuj e: 

§ 1. Z gromady Wisła w powiecie cie-szyńskim, woje
wództwie stalinogmdzkim wyłącza się m.iejscowośC'i: Wisła 

. C entrum, Wisła Głębce, Dziechcinka, ' G.ościejów, Kopydło, 

Nowa Osada, Obłaziec i Partecznik - .o łącznym obszarze 

1,225 ha i z wyłącz.oneg.o .obszaru tworzy si~osiedle Wi'Śła 
Uzdrowisko w 'tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie rozp.orządzenia porucza się Prezes.owi 
Rady Ministrów .oraz Prezesowi Państwowej Komisji Etatów. 

. § 3. Rozporządzenie wch.odzi w życie z dniem: ·.ogłoszenia 
z mocą od 'dnit! 1 lipca 1955 r . -

Prezes R-ady Ministrów: w z. Z. Nowak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 sierpnia 1955 r. 

w sprawie utworzenia .osiedla Gozdnica w powiecie ŻOI~im, województw.1e zielooogórliłdlll. 

. Na p.odstawie art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 25 września 

"1'954 LO 0siedlach i radach 'narodowych .osi-edli (Dz. U. Nr 43, 
poz. 192) zarządza si ę, c.o następuje: 

§ 1. Tw.orzy się .osiedle -Gozdnica z .obsza ru -gromady 
Gozdnica w powiecie ża9al1skim, województwie zielonogór
skim. 

§ 2. Wyk.onanie 1'O:zporządumiu porucU!sł,ę Prezesowi 
Rady Min i stro w oraz Prezesowi p.mstwlO'oWe3 Komisji Etatów. 

§.3. Rozparz.ąrlze'Rie wchodzi w ·tyci~ z ~ni~mogł.oszenill 
z rt\Gćą Od -dnia 1 lipca 195'5 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z, '.l: Nowak 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia 1955 r. 

w sprawie z"lwlerdzenia norm państwowy<:ll us.talonycb pnez Polski Komite( NOTmałkacY.jny. 

Na podstawie .art. 13 ust. 2df'-luelu z dnia 4 m.arca 1953 r. 
<O -normach i .0 P.olskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
~r 15, poz. 61) zarządza Slę, co następuje: 

§ L Zatwie rdza się Jako normy J)illlstwowe (PN) obowi4~ 
zują(' e nil C..aIYlll .obszarze Państwa na~tęplljące normy 1151:&-
lone przez Polski Komitet Norma'Hzacyjny: ", 

.. 


