
Dziennik Ustaw Nr 44 

l) w tytul;e wyrazy "w roku 1955" zastępuje się wrIazami 
"w roku 1956", 

2} w §§ l i2 wyrazy "na rok 1955" zastępuje się wyr1Zami 
"na rok 1956", 

Poz. 277, 278 I 179 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Ra .. 
dy Ministrów i Ministrowi Skupu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J, Cyrankiewicz 

I 

278 

ROZPORZĄDZENIE RADY MlNISTROW _ 

z dnia 29 października 1955 r. 

IlItlenlałące rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów roJnych, jakle mogą byt przYJmowane zamiast mi ... 
ka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz Dorm zamiany tych produktów. 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ~ dekretu z dnia l grudnia 1953 r, 
o obowiązkowych, dostawachmlekil (Dl. U. Nr 50, poz. 245) za
rządza się, co następuje: 

ł 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów ' z dnia 7 lipca 
1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być prz'{jmo
wafle zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm 
zamiany tych produktów (Dz . . U. N.r33 , pot:. 136 i Nr 53, poz, 
265) wprowadza się zmiany następujące: 

l} w § 2 ust. 2i § 8 wyrazy "za lata 1952 i 1953" zastępuje 
się wyrazami "za lata ubiegłe", 

2) w § .( ust. 1 skreśla się wyrazy "ze zbiorów roku 1953 
1 195,(". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Ra
dy Ministrów, Ministrowi Skupu oraz Ministrowi Przemysłu 
Mięsnego i Mleczarskiego. 

ł 3. RozporZądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Preze" Rady Ministrów: J. Cyrankiewic, 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTlłÓW 

z dnia 29 października 1955 r. 

zmieniające rozporządzenie i dnia l grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie -produkcyJne ' 
I Ich członków oraz przez gospodarslwa rolne naletące tło instytucji państwowych, spółdzielczych ł społecznych 1 nie włą

czone do państwowych gospodarstw rohiych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia l grudnia 1953 r. o 
obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr "50, poz. 245) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia t grurlnia 
1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spół

dzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa 
roin~, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i 
społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rol
nych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rol
nych(Dz. U. Nr 50, poz. 2M} ,wPf.0wadzasię następujące zmia
ny: 

I) poł 13 dodaje . się §§ 13a i 13b w brzmieniu: 
.. I f3a. Obniża się wysokość obowiązkowych dos hiW mle

ka spółdzi1!lniom produkcyjnym: 
4) pwwadząclm wychów Cieląt z . własnej hodowli 

lub 'na·bywającym cielęta do hodowli zesp>ło

wej-o 300 litrów za każde cielę :latrzymalle 
tlłl chowu, 

, b)pi6włldz~cyin ' wych6'W icieł4t zaKorifrilld'ow~·· · 
Dych przez> upoważnione do tegO przedsh:bior- ' 

stwo państwowe - o 400 litrów za każtle cielę, 
e) prowadzącym wychów ' cieląt od krów zapisa

nych do ksiąg wstępnych i głównych lub na
bywającym cielęta od tych krÓW do hodowli 
zespołowej - o 400 litrów za każde cielę, 

d} prowadzącym wychów jałówek zakontrakto
wanych przez upoważnione . do tego przerlsię

biorstwopaństwowe- o 400 litrów za każdą 
zakontraktowaną jałówkę. 

f 13b. Zwalnia się od obowiązku dostaw mleka ; gospodar- " 
slwa, należące do, Funduszu Wczasów Pracowni
czych i do Centralnego Zarządu Konsumów"; " ' 

2} w§ 17wy'raz ,,ll"zast~puje się wyrazami ,,11 ust. Flit. dl.. 
r f) i'uśV2", ' 

,,1 Wykonanie rozpórźądzenia p"rucza ' się Prezesowi Ra~ , 
dy Ministrów, Ministrowi Skupu ' oraz' innym zaiiIteresowailym I , ' 

ministrom. .' " 

ł 3. Rozpo.r;iądz;eniewchodzi w tyCie )cW.iem~tlis~~lll . 

J~56t." ':: 
PrezeIi 'RadyMinistrów: J. CymnkiewicI 

'." 


