
~ " 

Dzie nik Ustaw Nr 4:4 413- Poz. 280, 281 i 2ą2 

280 

ROZPORZĄDZ~NIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 października 1955 r. 

nlające rozporządzenie z dnia l grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne 
gospodarstwa rolne. 

a podstawie art 18 pkt 1 dekretu z dnia l grudnia 
1953 L o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. 
Nr 5 , poz. 244) zarządza się, co następuje: 

1. W § 11 rozporządzen.ia Rady Ministrów z dnia i grud
nia 953 L W sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeź
nyc przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. 
Nr ,poz. 248 i z 1954 r. Nr 53, poz. 263) wprowadza się na
stęp jące, zriliany: 

c-/-

l) st. l otrzymuje brzmienie: 

,l. Co najmniej 70°/, wysokościoQowiąZ:kowychdostaw 
ż,vierzątrzeżnych powinno gospodarstwo wykonać w 
trzodzie chlewnej, w jałówkach, wolcach,krowach 
i wołach zaliczonych do klas I, II, III i IV lub w buha
jach zaliczonych do klas I, II i III. Pozostałą część 
(3()il/o) gospodarstwo może wykonać w trzodzie chlew
nej, bydle rogatym, cielęta(;h, owcach lub welnie 
owczej, a gospodarstwo o obszarze użytków FJlnych 
doS ha - ponadto w drobiu,"; 

2) dotychczasowy ust 2 otrzymuje oznaczenie 3 oraz dodaje 
się nowy ust. 2 w brzmieniu : 

,,2. Buhaje, krowy i kn\.uyzapisane do krajowych lub 
wojewódzkich ksiąg zwierząt zarodowych orazkt'n
traktowane buhaje i knury hodowlane nabyte przez 
Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi 
mogą być zaliczone na poczet całej wysokości obo
wiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych gospodarstwa, 
a inne zwierzęta hod(jwla~e nabyte przez Centrdlny 
Zarząd Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, których 
wyka~ zatwierdza Prezydium Rządu - na poczet 30010 
wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeż
nych." 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi .Ra- I 

dy Ministrów i Ministrowi Skupu. . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l , stycznia ; 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIł! RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 października 1955 r. 

zm enlające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. wspra,vie obowią:r.kowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie 
pr dukcyjne I ich członków oraz przez gospodarstwa rolne nale:!:ące do instytucji państwowych, spółdzielczych i SP()ł<~cz
By h i nie włąc7.0ne ,do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowyah Gospodatstw Rolnych. 

Na podstawie art. 16 ąekretu z dnia l grudnia 1953 r. 
Ó o owiązkowych dostawach zwierząt rzeżnych (Dz~ U. Nr 50, 
poz. 244) zarządza się, co następuje: 

§ L W rozporządzeniu Rady Ministrów z ąnia l grudnia 
195 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 

'prz z spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz prZGz go
spo arstwa rolne należące do instytucji państwowyc,h, spół

dzie czych i społecznych , i nie włączone do państwowy(h go
spo arstw rolnych, podległych Ministrowi Państw()wych Go
spo arstw Rolnych (Dz. U. Nr 50, poz. 249), po § 16 dod'lje się 
§§ I a i 16b w brzmieniu : 

,,§ 16a. Sp~ółdzielniom produkcyjnym, które prowadzą chów 
loch zapisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych, obui-

ża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeź
nych o 15 kg za każde prosię odchowane i zapisana 
do ksiąg zwierząthodowlanYfh. 

§ 16b. Zwalnia się od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych 

gospodarstwa należące do Funduszu Wczasów Pra
cowniczych i do Centralnego Zarządu Konsumów." 

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

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 ::;tyclnia 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 12 listopada 1955 r. 

w sprawie utworzenia powiatów: łosickiego, ryckiego, wyszkowskiego,żuromińskiego 1 zmiany granic nlektórych' powiatów 
,w województwie warszawllkim oraz w sprawie zmiany granic województw: bydgoskiegQ, ' olsztyńskiego, warszawskiego 

i lubelskiego. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art.. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
'195 1'. o dokonywaniu zmia~ podziału administracyjnego Pall

stw (Dz, U. Nr 6, poz.A8) zarządza się" co następuje: 

§ 1. 1. Twofzy się w województwie warszawskim: 

1) powiat łosicki z siedzibą powiatowej rady narodowej '" 
, Łosicac,h; 
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