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Dziennik !Jstaw NT 36

1) przeznaczone są do wykonywania transportu pubiicznego

na po9.stawie zezwolenia,
2) prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Na'r odowej w m. st. Warszawie 'i m. 'Łodzi) uzna zakunieczne ich
używani~ w związku z dz i ałalnoś c ią gospod a rczą albo zawodową posiada czy .pojazdów.

o

1.

Zakazuje

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

Rozporządzenie nie dotyczy pojazdów należących do

§ 4.

osób

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\yoj entów i wszelkiego f odzaju drużyn roboczych do ściśle
Qłcreślonych mbót ' w ilości nie 'przekraczającej 8@sób na
pojazd.
§ 2.

POZ. 225, 226,227 i 228

362

korzystaj-ących

ek-sterytorialneści.

z ·prawa

§ 5. Trac ą 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 mechanic Z1l ych
(Dz. U. Nr 44, poz: 2061_

§ 6. Wykonanie rozporządzenia p.oruqa Slę Ministr.owI
Minister Transportu Drogowego i Lotniczego. wy- .~ Transp.ortu Drogowego . i Lotniczeg.o.
daje przepisy eksploatacyjno-techniczne doty cz ące pojazdów
§ 7. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
mechanicznych oraz określa warunki używani'a .samochodów
eięiarooWY.ch .i dągni1r.-ów (przyczep c'i!eż,1Jrowych) 00 prz·ew0zu
Pr~zes Rady M~n i.s tTó'W: w %. Z. ' Naw"
05'Ób.

§ 3.. ' 1.

..
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ROZPORZĄDZENIEaADY MINISTRÓW

t:dn'ta 26 lii~rpnia 1955 r.
w sprawie utworzenia osiedla Wisła Uzdr.owisko

w powiecie

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 si ę , co nastę puj e:

.c.ie5zyńskim,

wojewóditwie staIinogrodzkim.

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. -

§ 1. Z gromady Wisła w powieci e cie-szyńskim, województwie stalinogmdzkim wyłącza się m.iejscowo śC'i: Wisła
. C entrum, Wisła Głębce, Dziechcinka, ' G.oś cie jów, Kopydło,
Nowa Osada, Obł azie c i Partecznik - .o łącznym obszarze

Prezes R-ady Ministrów: w z. Z. Nowak

22,7
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia
w sprawie utworzenia .osiedla Gozdnica w powiecie

1955 r.
ŻOI~im,

województw.1e

zielooogórliłdlll.

. Na p.odstawie art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 25 września
LO 0siedlach i radach 'n arodowych .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-

§ 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.

skim.

Prezes Rady Ministrów: w z,

"1'954

'.l: Nowak

228
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.a rca 1953 r.
-normach i .0 P.olskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U.
~r 15, poz. 61) zarządza Slę, co następuje:

<O

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

zują(' e

nil
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1.

Nt-I mer nQrmy

Tytuł nQrmy

I '

)

,I

i229

Data ustalenia nQrmy

I--~------------~----~----------------~--------~~----------~------I,
l
Okucia ' mebIQwe,'
55/F-78265
28 czerwca 1955 r.
Złącza śrubQwe wpuszcżan,e zwykłe.
kąpielQwa dzi.eci~ca

2

55/M-77241

Wanna

3

55 /M~77242

StQjak do. wanny
ki-e rowaH-y ,

4 - ' 54/N-53200

kąpielQwej

z blachy stalQwej emaliQwana.
dziecięcej

z rur stalQwych la-

6 lip_c a 1955 r.

Przyrządy

antrQPQmetryczne.
AntrQPQmetry składane.
Wymagania techniczne.

Zatwierdza się jako nQrmę państwQw~' (PN) zalecaną
obszarze Państwa nQrmę PN/N-03001 "Statystyczna ontrQla jakQści. Odbiór tQwa.rów według oceny al1er-natyw[lej", ustalQną przez PQlski Komitet NQrmalizacyJny w lutym 1951 r.
§ 3. Od dnia 'wejścia w żyCie rQzporządzenia nie wolno.
proc ukQwać przedmiQtów Qbj~tych nQrmami wymienionymi
w § 1 przeznaczonych do. obrQtu, nie odpQwiadających tym
"nor r-0m.
~
§ 2,

na

6 lipca 1955 r.

~ałym

13 listQpada 1954 r.

I

I
§ 4. Przepisów rQzPQrządzenia nie stasuje si~ do. wyrobów przeznaczonych na eksPQrt w tym przypadku, gdy um.wiającystawia Inne waruIlI~.i- ,

§ ,5.
1956 r.

RQzporządzeIlie

w..ch-odzi

w_ życie %

dniem 1 kwietnia
c

(

Prz'ewQdniczący Państwow~j

Gm:PQdarczegQ: w

'I.

Komisji
M. Lesz

PlałlOW,anitl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2EGLUGI

,--z

dnia t6 sie;rpBia 1955 r.

w sprawie regulowania oczek sieci rybackich I .wymiarów ryb.

,

-

Na pQdstawie art. 1 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. Q
reg lowaniu połQw-ÓW ryb morskich (Dz, U . Nr 84, PQZ, 586)
ora w _ związku z ,a rt. 2 ustawy z dnia 22 wrześnła 1946 r. o
rah ~ikacji k()nwencji w sprawie !"egulowania oczek si.~ci ry' bacf"kh i wymiarów ryb, p0d!i>isa-n,ej w Lofld Y)J.l~-"dnia 5 kwłet
Bia 946 r. (Dz. U. Nr 61, PQz. 338), zarządza się, co. następuje:
§ 1. Roz'porządzenie dotyczy .Qbszaru wód położQnych w
tyc
częś cia ch Oceanu Atlantyckiego i ArktyczRego
Qraz
mó z do. nich przyległych, które 'leżą na półnQc Qd <W 9 PÓtIlOCnej szerokQści ge.ograficznej i pomiędzy 42° zachQdniej dlgyo'ci ~eograficznej i 32ł wsdlOdniej długości geograficznej, lecz
J; wyłączeni 0 m MQrza Bałtyckiego i Bełtów, leżących na poiudni i wschód od linii przeprowadzonych Qd Hasenore BeJd
do. Gni'ben P-olnt, od Korsha~e ' do. Sp~sbierg i 00 GBbierg
- , He d do. Kullen.
§ 2. Statkiem rybackim w f-0zumieniu rozporządl.enia jest
każ~y PQlski statek:
l) zatrudniQny przy połowach Tya mQrskich lub innych czynnQściach rybołówczych,

2) użyty całkQwicielub częśCiowo. do przewozu ryb mQrskich,
na obszarze wód wymieniDnych w § 1.
§ 3; , 1. Zabrania się używania lub pQsiadania na pokhb
dzi przez statki ryback,i e włQku, niewQdu lu b innej sieci cią
. gni :mej lub hQIQwanej po. dnie albo blisko. dna m{)fZd, któr a
ma oczka w jaki-ejkQlwiek swej części Q wymiarach mni.e jszy 'h, niż wyszczególniQile w usi. 2 i 3, •
. 2. Najmniejszy wymiar ,oczek sieci, któr,e statki rybackie
-pQs'adają na pQkładzie lub używają na Qbszarze wód wymieniQ~ych w § l, z wyłączellł-em wód Qkreślo11ychw ust. 3, PQ-wir ien być taki, że gdy sieć będzie m-okr-a, a .oczko wyciąg
.Ilię e po. przekątni wzdłuż sieci, przejdzie przez nie z łatwością
pła ki przyrząd do mierzenia grubQści 2 mm i szerQkości:
1) 75 mm - jeżeli chQdzi Q włQki w Qkresie do dnia 5 kwietnia 1956 L,
2) ~o mm - j eżeli chQdzi Q włQki od dnia 6 kWIetnia 1'951> r.
oraz inne sieci ciq..gniQn-e lub holowane po. dnie
.lbo bl,itik.o dłUt , 1łlQ1 za l

3) 70 mm ..:.. jeżeli chodzi o niewody.

3.

Najmniejszy wymiar oczek sieci, które stat'l5.i rybackie
na pokładzie.Jub używają na wodach połQżony.ch na
p ółn Qc od ,66° północnej szerokości geogtaficz'hej i na WSdlÓd
00 południka Gr,e enwi ch oraz na woo.a ch islandzkich PQm~ędl.y ,
równoleżnikami 68v i 62'J tpó,łnocnej szerokQś.ci geograficznej i
pOlni-ędzy południkami 'ZB fl i WQ zadIOdniej dług.ośC i geQgraficznej - powinien Gyi: taki, że gdy sieć bt~ dz,ie mQkra,a QCZkQ wyciągnięte I~ p rz e kątni wzdłuż sieci, przejdzie przez nie
z łatwoś.cią pła:ski przy-.ząd d-Q mierzenia gru bości 2 mm isz-erokości:
'
1) llÓ mm - jeżelichQdzi Q włoki i inne sieci ciągniQne lub
holQwane po. dnie albo. bUsko. dna mQrza, "
2) 100 mm - jeżeli chodzi o niewody.
posiadają

§4, L Zabrania się 4żywallia przez r ybac kie statki ło
. wiące jakichkGI\fkk urządzeń PQW GGiuj.ącyc h zapchanie, łub
zmniejszenie Qczek w inny sPQs~b w którejkolwiek części sieci, do. któ ry ch s tQsuje się § 3,
2. DQczepianie c1Q dolnej części matni jakiegQkQlwiek płót- .
na, sieci lub innego. materiału celem zabezpieczenia lub
zmniejsze nia jej zużycia i podarcia nie będzie uwa ża ne za pr.z ekroczenie p1'Zel~i s6w rozporządzenia.
§ 5, L Z.a brania się zatrzymywania przez statki rybackie niżej wy1l1ieniQll Y'1l gatunków r y b, o ile dlugQŚĆ ich mLeI:ZQna od pO C Zątku głowy dG najdłu ):sz.eq Q kQlwa płetwy ogQa.ow.ej wynosi mniej niż:
.30 cm
l) u dorsza albo wątłu sza (Gadus ca llarias)
"27 ,;
2) u łu pacZ<:! albo plamiaka (Gadns a eg lefinus)
3) li morszczuka (Meriuccius merJuccius)
30 "
4) u gładzicy (Pleuronectes platessa)
2:5 "
5) t1 sz[{,arłac,i c y (Glyptocephalus cynQgł-oss u's)
28 "
6) u złQ c icy (MicrostQmus kitt)
25 "
7) u sQIL(Solea soJea)
24 "
8) u skarpid a1bo tlubola(ScQpht11a1Thus maximus) 3Ó ..
9) 'li ndgł.ć~da ,{S.c(jpbth4ilłm.us rhombus)
30 "
1.(}) li sumklky ~t~-i'li~rool~ibu'S włl'ifł'
25 l'

,

