
, 
nzłennik- Ustaw Nr 61 - 658 - Poz. 332, 333 i 334 

a) § 5 rozporządzenia Ministra Sprawied-Iiwosci Z dnia 
27 listopada 1950 r. o dos tosowani u sądów powszech
nych do nowych przepisów ustrojowych i ci zniesie- ' 
niu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54. poz. 496) w czę

ści dotyczącej pow ierzenia SądQwi Powiatowemu w 
Koszal inie prowadzen ia i zakładan ia ksiąg wieczy
stych i zbiorów dokumentów dla ok ręgów Sądów Po-

_ wiatowych w Białogardzie i KQłQbrzegul 
bJ § 3 pkt 4 rozporządzenia Minis tra Sprawiedliwości 

X dUla 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Są-

dów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, 
Pucku, Staszowle, Szydłowcu, Zwoleniu, Swidwinie, 
Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrze
szowie, Radymnie, Strzyżowie; Tychach, Wodzisła
wiu Sląskim, Gołeniowie, Nowej Rudzie i Lubsku 
(Dz. U. Nr 56, poz. 2811. . 

§ 3. Rozporządzen i e wchodzi w życie z dn)em 1 stycz
nia 1958 r. 

Minister ~pT~wiedliwośc!: w z. SI. Walczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 29 listopada 1957 r. 

O zmianie rozporządzenia Ministra Państwowych Gospodjustw Rolnych z dnia 6 pa idzie mika 1951 r. w sprawie określenIa 
zasad przePt:0wadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych .. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy" dnia f9 kwietnia 
1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 20, poz. 113) za
I'Il\dza się, co następuje: 

ł 1. W rozporządzeniu Ministra Państwowych Gospo
darstw Rolnych 'L dnia 6 październikIlo 1951 r. w sprawie 
określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na 
wyścigach konnych (Dz. U. Nr 53, poz. 373) ust. 1 ł 20 
otnymuje następujące brzmienie: 

pt. Końcówki groszowe wygranych przypadających na 
kaźdl\ dziesięciozłotową część stawki zasadniczej 

zaokrągla się do 1 złotego w ten sposób, że kloń
c6wki większe od 15 groszy zastępuje się 1 złotym, 
uzupełniając wygrane z ' funduszów Przedsiębiorstwa. 

końcówki zaś równe 15 groszom i mniejsze skreśla 

się, a powstałe stąd sum y przezn,acz8 się na dobro 
Przed·siębior~twif'. 

ł 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogl.o- \ 
nenia. 

Minister Rolnictwa: w z. K. PawłowskI 
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ROZPORZĄDZENI! MINISTRA LESNICTWA I PllZEMYSLU DRZEWNI:GO 

% dnia 23 listopada 1957 r. 

ImlenłaJące rozi;l0rządzenł. z dni. 25 października 1954 r. w .prawl. obrotu zwiertynll łowną lywą oraz ; ubitll. 

N. podstawie art. 13 dekretu z dnia 29 października 
1952 t. o prawie łowieckim (Dz~ U. z 1952 r. Nr 44, poz. 300 
l li 1955 r. Nr 18, poz. 108) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 
25 pażdziernika 1954 r.wsprawie obrotu zwierzyną łownCl 
tywą oraz ubitą (Dz. U. Nr 50, poz. 251) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

l) w § 4 skreśla się wyraz,y "w porozumieniu z Przewodni
czącym Państwowej Komisji Planow.ania Gospodarczego 
i Ministrem Finansów"; 

2) t 9 otrzymuje brzmienie: 
"t 9. 1. Zwierzynę ubitą (dziczyznę) nie przezQaczon{\ na 
właSny użytek uprawniQny do wykonywania polowania 
obowiązany Jest zbyć przedsiębioI:stwomwyznaczonym 
przez Ministra Leśnictwa i Prz.emysłu Drzewnego albo 
jednostkom handlu detalicznego Wyznaczonym przez Mi
niślra Handlu Wewnętrznego lub zakładom przemysłu ga
luonomJcznego. 

2. Uprawniony do wykonywania polowania, dostar
czając zwierzynę ubitą przedsiębiorstwom. jednostkom 
handlu . d,etalicznego lub zpkładom prz.emysłu gastrono
mia~ege, określonym 'iN ust. 1. obQwią~any ' jest przę
dłożyć zaświadczeaie O legalhym ubiciu zwierzyny we
dług wzoru · stanowi!4cel1o załącznik do rozporz~dzenia •. 

wystawione -przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu ło

wieckiego. 
3. Zaświadczenia o legalnym ubiciu zwierzyny Sil ' 

drukami ścisłego :zarachowania.", 
3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

"t 10. 1. Przedsiębiorstwa, jednostki handlu detaliczne
go i zakłady przemysłu gastronomicznego, określone w 
§ 9 ust l, mogą nabywać ubitą zwierzynę jedynie od 
ósób posiadających zaświadczenie o . legalnym ubiciu 
zwierzyny. 

2. Przedsiębiorstwa, jednostki handlu detalicznego 
l układy prZemysłu gastronomicznego obowiązane są do 
dołączenia zaświadczenia o legalnym ubiciu zwierzyny · 
do raChunków zakupu. 

' 3. Z.aświadczenia o legalnym ubiciu zwierzyny pod
legają kontroli prezydiów rad narodowych, organów Mi
nis~erstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz orga- ' 
n6w Polskiego Związku Łowieckiego,:'; 

() rozporządzenie uzupełnia si.ę załącznikiem, kt6r~go 

brzmienie określone zostało w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia; 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: J! Dąb-KocIoł 


