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6. Bakteryjna zgorzel gałązek drzew owocowych -

. Ziarnojad brazyliJski - Spe.rmophaQUI subfasciaŁuJ
' Eoh.
.
' . Mą-twik ziemniaczany - . Heterodera. r06tochiensi.9
WoUenw.
:

1.
8.

,
Choroby ,wirusowe ziemniaków:
a) ostra mozaika - Solanum viru.s l,
bl smugowatość - SolAnum virus 2,
c) l iściozwój - Solanum virus i4,
d) kędzierzawka kompleksowa.
Chowby wirusowe chmielu -.:. Humultis virus 1-4.
Choroby wirusowe. fasoH- Phaseolus virus 'l,
Phaseolus virus 2.
Bakteryjny rak pomidorów - Aplanobacter mich!ganense.
,
Bakteryjne więdnięcie fas{)U- Bacterium flacumfaciens.

9.
10.
. 11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

la.

Bil..

cillus amylovoros.
"
Bakterioza cebulek hiacyntów -:::- Pseudomonas hya ..
cinthi.
Bakteryjne cze'rniE:inie plew pszenicy -Bac'tefium
translucens v. unqulosum.
Czeniienie nasad plew zbóż - BacŁerium 'atrofaciens,
Rak ziemniaczany - Synchytrium endobioticum.
Pleśń kwiatowa koniczyny Botrytis anthophila.
Pasiastość lnu Sphaerella linorom (PhJyctaen.a li~
nlcola). '
'
.
Askochytoza lnu - Ascochyta iinicola.
Głownia pyłkowa kukurydzy Sorosporium Re:!!ia'\
num.
... I
Głownia źdźbłowa pszenicy· Tuburcinla tritici.
Sucha zgnilizna kolb kukurydzy - Diplodia zeae.
Snieć jęczmienia - Tilletia pandcii.
'
Sucha zgnilizna kapusty - Phoma lil.:/am.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 lutego 1955 r.

w spra.wle warunków

dotyczących składu, jak.oścl

.oraz metod badania środków farmaceutycUlych Jartykułów
sanitam yeh.

§ 1.

oraz metod badania, określone w Fanna-kopei Polskiej, wydanie III z 1954 r. nakładem P,aństwo
wago Zakłudu .W ydawnictw Lekarskich.

Ustala się dla środków farmaceutycznych i oduoraz artykułów sanitarnych 'warunki dotyczące

§ 2. Rozporządzenie
-15 maja 1955 r.

wchodzi w

życie

z dniem

'-

Minister Zdrowia: J.Szlachelskl

'. I

b5
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 16 lutego 1955 r.
w ,s prawie

.ogloszeniół

jednoiitego tekstu prawa górniczego.

Na podstawie art. 3 dekrj:!tu z dnia 21 pażdziernik.a
1954 r.' o zmianie pr9M'a górniczego (Dz. U. Nr 47. poz• .
24) oglaszasię ~ załączeniu jednolity tekst dekretu '
dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. Nr 29,
oz. 113), z uwzględnieniem zrilian wprowadzonych de-

kretem z dnia 21 października 1954 r, Q zmianle 'Prawa
górniczego oraz zmian wynikających z dekretu oz dnia 21
października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. Nr 41,
p<lz.223j.

.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Załącznik do obwi~szczenia P,czes.
Rady Ministrów r; dllla 1'6 łut~o
1955 r. {poz. 65,.

DEKRET

z dni~ 6 maja 1953

r:'

PRA WO GORNICZE
DZIALI
PrzepIsy ogólne.

'

składu. jakości

Na podstawie art. 16 ust. l pkt .1 i ust. 2 ustawy
dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych
i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr l,
oz. 4) zarządza sIę, co następuje:
-'

ających

I

przepisom 'prawa górniczego w zakresie. który ustali
Prezes Rady Ministrów w porozumienju z właściwym
ministrem w drOdze rozporządzenia, biorąc pod uwagę
rozmiary wydobycia i warunki bezpieczeilstwa pracy.

Art. 1. 1. Przepisy prawa górniczego określają zady r warunki poszukiwania i w yd.obyw ania kopalin,
Art. 4. Prawo wydobywania kop.alinsłuży wyłącznie
ajdujących się w złożach naturalnych.
'
P allstwu , jeżeli prawo górnicze nie ..stanowi inaczej.
2. Raua Ministrów ustala w drooze rozporządzenia
Art. 5. 1. Właściwy minister za zgodą Przewodniopaliny, których poszukiwanie i wydobywanie na całym
bszarze Państwa lub na niektórych jego terenach pod- czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego
, może - w celu zaspokojenia społecznie uzasadnionych
I ga prawu górniczemu.
Art. 2. Przepisy prawa górniczego mają odp,o wied- potrzeb gospodarczych- zezwolić spółdzielniom i 'osoie zastosowanie de poszukiwania , i wydobywania ko- bom nie będącym wykonawcami narodowych planów
lin, .znajdujących się w zWdłachpo robotach górni- gospodarczych na wydoby, anie kopalin.
· ·
'
ych.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 wydoby.waArt. 3. Wydobywanie kopalin sposobem Qdk.rywko- nie kopalin odbywa się na zasadach prawa gÓfIłiczego
ym i bez; użycia. materiałów wybuchowych podlega oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w z'Elzwole'liu.
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