~

"

413-

Dzie nik Ustaw Nr 4:4

Poz. 280, 281 i

2ą2

280
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z dnia 29
nlające rozporządzenie

października

z dnia l grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw
gospodarstwa rolne.

przez indywidualne

się

nowy ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Buhaje, krowy i kn\.uyzapisane do krajowych lub
wojewódzkich ksiąg zw ierząt zarodowych orazkt'ntraktowane buhaje i knury hodowlane nabyte przez
Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi
mogą być zaliczone na poczet całej wysokości obowiązkowych 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
wysoko ś ci
obowiązkowych dostaw
zwierząt rzeż
nych ."

1. W § 11 rozporządzen.ia Rady Ministrów z dnia i grudnia 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 następ jące, zriliany:
c-/ -

st. l otrzymuje brzmienie:

,l. Co najmniej 70°/, wysokościoQowiąZ:kowychdos taw
ż,vierzątrzeżnych powinno gospodarstwo wykonać w
trzodzie chlewnej, w jałówka ch, wolcach,krowach
i wołach zaliczonych do klas I, II, III i IV lub w buhajach zaliczonych do klas I, II i III. Pozostałą cz ę ść
(3()il/o) gospodarstwo może wykonać w trzodzie chlewnej, bydle rogatym, cielęta(;h, owcach lub welnie
owczej, a gospodarstwo o obszarze u żytków FJlnych
doS ha - ponadto w drobiu,";

zwierząt rzeźnych

2) dotychczasowy ust 2 otrzymuje oznaczenie 3 oraz dodaje

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:

l)

1955 r.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza
dy Ministrów i Ministrowi Skupu.
§ 3.
1956 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

się

Prezesowi .Ra- I
.

z dniem l , stycznia ;

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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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.

ża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeź
nych o 15 kg za każde prosię odchowane i zapisana
do ksiąg zwierząthodowlanY f h.
§ 16b. Zwalnia się od obowiązku dostaw zwierząt rz eźnych
gospodarstwa należą c e do Funduszu Wczasów Pracowniczych i do Centralnego Zarządu Konsumów."

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 r zeźnych
'prz z spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz prZGz gospo arstwa rolne należące do instytucji pańs t wowyc,h, spół
dzie czych i społecznych , i nie włączone do państwowy(h gospo arstw rolnych, podległych Ministrowi Państw()wych Gospo 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 zwie r ząt hodowlanych, obui-

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza
dy Ministrów i Minis trowi Skupu.
§ 3.
1956 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

się

Prezesowi Ra-

z dniem 1 ::;tyclnia

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz
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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 Pallstw (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;

--~~---,~~--.:-y-- --~-' --"---~--------------' .- --------- ---;:-,---~_ .

Dziennik Ustaw Nr 44
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2) powiat rycki z siedzibą powiatowej rady narodowej w Rykach;
3) powiat wyszkowski z si edz ibą powiatowej rady narodowej
w Wyszkowie;
~) powiat żuromiński z siedzibą powiatowej rady narodowej
w Lurominie.
2. W skład nowoutworzonego powiatu łosiCkiego w woJewództwie warszawskim wchodzą :
l) z powiatu siedleckiego w tymże województwie:
a) miasto Łosice,
b) gromady: Bejdy, Chotycze, Czeberaki, Górki, Hadynów,
Huszlew, Kamianki Lackie, Kobylany, K.Qrnica Nowa,
KrzywoŚnity; Lipno, Łysów, Mierzwice Kolonia, Mostów, Niemojki, Olszanka, Platerowo-Pasieka, Przesmyki, Rusków, Sarnaki, Szpaki Stare, Wojnów, Zakrze;
2) z powiatu sokołowskiego w , tymże woJewództwie gromady
Drażniew i Korczew;
S)z .powiatu bia~kiego 'N' województwie. lubelskim gromi\dy:
Hołowczyce, H;oro,szki Duże, Kownaty, Litewniki Nowe
i Wólka Nosowska.

dy Nowe, Chrzczanka Włościa!\ska, Dalekie, Długosiodło,
Trzcianka;
3) z powiatu wołomińskiegow tymże woJewództwie. grollHdy
Kamieńczyk i Lucynów Mały.
5. W skład nowoutworzonego powiatu żuromińskieuo w
województwie warszawskim wchodzą:
l) z powiatu sierpeckiego w tymże województwie:
a) miasto .Zuromin,
b) gromady: Bieżuń, Lutocin, Ługi, Olszewo, Poniatowo,
Seroki, Sławęcin;
'
,
"2) z powiatu mławskiego w tymże województwie grOIilady~
ChromakQwo, Dłutowo, Gościszka, Krzywki-Bratki, Kuc.zbork Osada, Lubowidz, Raczyny, Sarnowo, Sinogórai' Zielona, Zieluń Osada;
3) z powiatu rypińskiego w województwie bydgoskim gromady: Chrap oń, Jasiony, ,. Mleczów·k a.

§ 2. W województwie warszawskim wyłącza się:
l) z powiatu przasnyskiego gromadę· DobfQgosty, a z powiatu
ciechanowskiego gromad-ęGarlino i włącża się je 1 do pEi~ · "
wiatu mławskiego;
,
3. .W :'1kład ·n owoutworzonego ,powiatu , ryckiego 'w w.o2) z. ,.powiatu węgrowskiego gromadę Bojmie i 'Vłącza się ją
, Jewó!i,z~w~e, ,w:Ap~zawskim wchod.zą z · powiatugarwolit\skie~o "
do pow·iat1.ł si-edJeckie,90
Wtymże województwie:
wiymht W~jewódżtwle.

a) miasto Dęblin,

" .' .
, §3.., ,Zpo,'\'iiatu mław~kiego , w wojewó!izlwie, :waTszaw- ' '. ~
Bazanów , Nowy, Białki- polne, ;Bobrow- ' .skbn ,,~y:łącz-a ~~\:grom~dę. ' Ni~chłoniJl ; iwł.ącza -się , ją :-do , po •. ;~~ ,:;~
·ni,k i,Czernic, Grabów Szlachecki, Jagodne, Kłoczew, wiatu ~działdo.kiegow- woj'ewódzŁwie olsztyńskim.
.. . ', "
Korytnica, Moszczanka, Niwa Babicka; Nowodwór, Pa, § 4. Z prwiat!l . działdowskiego , w 'województwie ·olsztyń- . ,.,
włówice, Rokitriia Stara, Ros osz, Sobieszyn, Stężyca, .. ski m wyłącza,. się gromady Białuty i IŁowo i włącza się je do . '
Strych, Swaty, Trojanów, Ułęż, Wola Zadybska, Wola powiatu mławskiego w województwie warszawskim.
Zycka, Zadybie Stare.
.§ 5. Z wojew6dztwa bydgoskiego wyłącza się:
4. W skład nowoutworzonego powiatu wyszkowskiego
l) z powiabl rypińskiego gromady: Czarnia Duża, Szczutowo,
,., województwie warszawskim wchodzą:
Wola Stara;2)
z
powiatu lipnowskiego gromadę Ligowo
l) z powiatu pułtuskiego w tym~e województwie:
i
włącza się je do p'Jwiatu sierpeckiego w województwie war-o
a) miasto Wyszków,
szawskim.
b) gromady: Bielino, Kręgi, Leszczydół Stary, Lubiel No§ Q. Wykonanie rbzporządzenia porucza się Prezesowi
wy, Ochudno, Popowo Kościelne, Rybienko Leśne, Rybienko Nowe, Rząśnik, Somianka, Wielątki Nowe, Wo- Rady Ministrów i PrezeSOwi Państwowej Komisji Etatów.
la Mystkowska ;
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia
2) z powiatu ostrowskiego w tymże 'województwie gromady: 1956 r.
... . ,Białebłoto-Kobyla, Blochy, Bosewo Stare, Br ańszczyk, BuPrezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
b).::groma<ły: 'Ryki,

o"" "/
~"f

,

.'
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z dnia 12 listopada 1955 r.
\V sprawie utworzenia powiatów lefajskiego I ropczyckiego oraz zmiany

granic niektórych powiatów w wojewÓdztwie

rzeszowskim.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 4 lutęgo
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
Itwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się w województwie rzeszowskim powiaty:

l) leżajski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Leżdjsku;
2) ropczycki z siedzibą powiatowej rady' narodowej w
Ropczycach.
2. W skład nowoutworżonego powiatu leżajskiego w
.województwie rzeszowskim wchodzą:

l) z powiatu
a) miasto

łańcuckiego

w

tymże

województwie:

Leżajsk,

b) gromady: Brzoza Królewska, Brzyska Wola, Dębno,
Giedlarowa, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Gwizdów, Jelna, Kuryłówka, Piskorowice, Stare Miasto,
Ruda Łańcucka, Wierzawice, Wola Larczycka, Wólka
Niedźwiedzka, Zmysłówka;
,
2) z powiatu
Łętownia

niżańskiego

i Tarnogóra;

w

ty)llże

województwie gromady

