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ROZPORZĄDZENIE PREZESA ' RADY MINISTRÓW 

z , dnia 29 pażdziernika 1955 r. 

w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. obszarze województwa opolskiego, z wyjątkiem spraw, VI któ
rych stroną jest organ naczelny lub urząd centralny. 
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O państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz, U, z 1949 r. Nr 46, 
poz. 340 i z- 1951 r. Nr 31, poz. 239) zarządza się, co nast(~puje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 1956 r. rozpoczyna działalność 

Okręgpwa Komisja Arbitrażowa w Opolu ' - dla obszaru wo
jewództwaopolskiego. 

§ 3. Okręgowa- Komisja Arbitrażowa w Stalihogrodzie po- :'l 
zostaje nadal właściwą w odniesieniu do spraw wymienionych 

"Oj 
w § 2 'doczasuukOJlczenia postępowania arbitrażowego w , V1 
pierwszej instancji, ' jeśli sprawy te zostały wszczęte przed 1 

dniem wejś'tia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Opoja rozpo
znawać ,będzie w pierwszej instancji spory należące do właści
wości państwowych komisji arbitrażowych, jeżeli siedziba stro
ny pozwanej lub miejsce wykonania umowy znajdują się na 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 14 pażdziernika 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pols~i Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn. 

Na podstawie art. 13 ust.. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

§ 1. Zatwierdza się jako nonny państwowe (PN) obowią-' -, 
zujące nacalym obszarze Państwa następujące normy ustalone , 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: ~" y. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: " 

, 

l 
. 

Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy , 
" , 

l 55/H- 93421 Szyny normalnotorowe. 20 września 1955 r. 

2 55/H-,93428. Szyny klockowe na iglice do rozjazdów normalnotorowych. 20 września 1955 r. 

§ 2. Od dnia weJscla w życie rozporząd~enia nie wolno 
produkować szyn objętych normami wymienionymi w § 1 nie 
odpowiadających tym normom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia , ~ 
1956 r. 

§ 3. Przepisów r()zporządzenia nie 'stosuje się do: 
l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku. 

gdy zamawiający stawia inne warunki; 
2) prac naukowocbadawczych. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSP<?DARCZE~O 

z dnia 14 października 1955 r. 

. , 't 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski KOą1itet Normalizacyjny, dotyczących Instalacji , ; ł 
elektrycznych~ 

". 1 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zat\vierdza się jako. normy państwowe (PN) obowią- :~ 
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone ' ,.j 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: ' , ': 

01\' 
t ' • 

'"' ;ł 

I Lp. I Numer normy I Tytuł normy Data ustalenia' normy 

- ; 

I l 55/S-:-76120 Instalacja elektryczna pojazd9w mechanicznych. 30 czerwca 1955 r. , 

Rozruszniki samochodowe. 
Wymiary kołnierzy mocujących. 

/ 
/ 

< ' 

2 55/S-76512 Instalacja elektryczna pojazdów mechanicznych. 30 czerwca 1955r. 
Lampa tylna do samochodów ciężarowych., 

Wymiary. , 

\ , 
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§ 2. Od dnil wejści_a w~ życie rozporządzenia nie wolno 
- wzakre ie ustalonym w normach wymienionych w § l: 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku. 
gdy zamawiający stawia inn_e warunki; 

2) prac naukowo-badawczych. ' -I) pro ukować rozruszników samochodowych ' o wymiarach 
,koł ierzy innych, niż określone w' normie -wymienionej 
w § 1 lp. 1, 

2) pro ukować lamp tylnych do samochodów ciężarowych 
i p zyczep samochodowych nie odpowiadających normie 

ienionej w § l lp. 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietni. ' 
1956 r. 

Przewodniczllcy Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz " 

ł 3; Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAriJSTWOWEJ KOMISJI -PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 14 października 1955 r. 

w spr wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącyCh sprzętu gostfu
darstwa domowego i turystycznego. 

podstawie art. 13, ust.~ dekretu z dnia 4 marca 19?3 r. 
o nor ach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

,Nr 15, oz, 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (FN) zalecane 
na całym obszarze Państwa następujące normy ' ustalone 
przez Polski Komitet Normalizacyjny : 

Lp. Numer normy 

53/M-77024 
;! 

53/M-77069 

53/M~77081 

53/M-}7115 

53/M- 77121 

53/M-77126 

53/M-77133 

53/M-77138 

53/M-77139 

53/M-77158 

53/M-77163 

53/M- 77175 

53/M-'77240 

Tytuł normy 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Imbryk z zaworem sygnałowym aluminiowy. 

Menażki turystyczne aluminiowe. 

Sprzęt turystyczny. 
Bidon kolarski aluminiowy. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Czarka stożkowa emaliowana. 

Sprzęt ' gospodarstwa domowego. 
Czarki wypukłe emaliowane. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Filiżanka wypukła emaliowana. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Miski stożkowe emaliowane. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Pokrywy wypukłe emaliowane. ' 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Koszyk do chleba em!iliowany. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Imbryki proste emalio~ane. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Czajniki wypukłe emaliowane. 

Sprzęt goąpodarstwa domowego. ' 
Cedzidła do jarzyn emaliowane. 

" 

Wanna kąpielowa z blachy stalowej emaliowana. 

Data ustalenia normy 

30 grudnia 1953 r. 

3U grudnia 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

30 grudnia 1-953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. ' 

21 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

21 lipca , 1953 r. 

21 lipca 1953 ,r., 

21 lipca 1953 r. 

9 lipca 1955 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 1956 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji PlanowanIa 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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