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~ilennik :mstaw Nr 7 

; S,)aznaczać 'cech OltgMl'ol-eptyCmlych (!)oraz stwierdzać 
'Obecności rozkruszków vi śarutach pG.ekst1:akcyj;nych 
l makuchach przeznaczonych na paszę - Inaczej. 
niż określają normy wymienione w § 1 lp. '47 i 49; 

6) oznaczać zaIllie:czysZiO!eń metalami terr:0lun:ynetycz-

. 7) 

nymi pasz sypkich i makuchów - inaczeJ, niż okre
śla norma wymieniona w § 1 lp, 48; 
oznaczać zawartości' ziarn poślednich 1 lanieczysz
czeń, ziarn innych zbóż kłosowych, wilgotności, 
gęstości, ilości ziarn szklistych, zaśniecenia pszenicy 
oraz cech organoleptycznych zbcfJż - macz.eJ, nu 
określaj" nonny wymienione w § 1 lp. 50 - .54 i 56, 

Paz.ł4,4'51' ." 

1:8) .pabierać prcóbek zbóż !'rPaczej, ni~ okr-eśla norma wy"! 
mienroJ1la w § l lp. 55: 

I 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie .stosuje się ,do: I '· 

J) produktów przeznaczonych naekJSpo'it w ·tym przy~ 
padku, gdy zamawiilj'ą.cystawia inne wymag:l·nia, 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozpc:>rządzenie wchodzi w tycie z dniem 
'1 kwietnia 1955 r. 

P.uewodniczą.cy, Pa.nstwowej Komisji PlanowanIa 
Gospodarczego: w z. M. Lesz -

45 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

s dnia 3 lutego 1955 T. 

;IV &praw.1e zatwier,dzeri.ia norm państwowych ustalonych .przez Polski Komitet Normali~acyjny, doty;czącycli ·, 
, , narzędżl gospodarskich. 
• I -~ 

, Na p'odstawie art. 13 u~t. 2 dekretu z dnIa 4 marca 
953 r. o nonnach I o Polskim Komitecie NonnaHzacyj

J ym (Dz. U. Nr 15, paz. 61.) zu.ządza ,-6iię, ,CQ .na.stępuje: 

§ 1.. Zatwierdza się juko normy pań'stwowe cPN) 
obowią'2lu}ącena całym C!l'1os-zar:reP·aństwa następująca 

nonny ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. Numer nor~y I Tytuł normy I Data ustaIeni~ normy 

1 54/R-54058 Narzędzia gospodarskie. 
Hak do nawozu dwuzębny. 

2 54/R-54059 Narzędzia §'oSipodarskie. 
Hak do nawozu trójzębny. 

J 54/R-54060 . Narzędzia gospodarskie. 
Hak do nawozu czterozębny. 

• 54/R.-55150 Narzędzia gospodarskie. 

I • 
54/R-55151 

• 54/R-55152 

Sierpy. 
Warunki techniczne; 

Narzędzia gospodarskie. 
. Sierp gładki. . 

Narzędzia gospodarskie. 
Sierp ząbkowany. 

§ 2. Od dnIa wejścia w fycie rozporządzenia nia 
wolno produkować narzędzi gospodarskich objętych nor
miami wymienionymi w § l, nie odpowiadających tym 
nprmom. • 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje ~ię: 
. ) . do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy

'.~ ' padku, gdy zamawi~jący stawia inne waru~kiJ ' 

'22 października 1954, r. 
" 

22 października 1954' r. 

22 października 1954 r. 

28 października . 1954 r. 

22 października 1954 r. 

22 października 1954 r . 

2) do ' prac naukowo-badawczych. 

§.(. Rozporządzenie wchodzi w tycie % 

. 1 lIpca 1955 r. 

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

-

dniem 

R'OZPORZĄDZENI·E MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

s dnia 10 stycznIa 1955 r. 

zmieniające przepisy wykonawcze do prawa celnego. 

Na podstawIe art. 30 ust. 2 lit. b) i .ust. 3 prawa cel
nEgo (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12, 
P( z, 64,,:Z; , 19'461\ Nr 34, poz. 209 i z t952 r. Nr 10; poz. 53) 
Ulrz,<ldza .5i~ co nas.tEW-u.j.e: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
9 października 1934 r. - Przeprsy wykonawcze, dopró.
wa celnego (Dz. U. z 1934 r. Nr 9'0, poz. 820, z i935 r. 
.Nr 59, .p:o,z. -385 i Nr 77, po,z. ,48ł! z 1936 r, Nr 34, poz. 

• 


