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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 kw ietnia 1958 r. 

w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Ce n. 

INa po dstawie .art. I liSt. 2 lIslaw y z d nia 15 li stopada 
19.1& r. o zn ;es ie ni ~l i zmiana ch podp~rz.iylkowanja ni ek tóry ch 
urz

J
4dÓ'.V cen tralnych (Dz. U. t\r .14, po z . 246) oraz art. 9 ust. 1 

1, '3t wy . z d n ia 15 listDpada 1956 r. o utworzen iu p rzy Rad zie 
]\"1 istrow KOlll :Sji P l"anowania i o 7. n ;esle Jl lu Paóstwowej 
Kom isji Planowa n ia GospodarczC'go (Dz. U. Nr 54, poz. 244) 
Zilr ą d za s ię, co na st~p ll je : 

§ l . Pańslwową Kom is ję Cen. działa j ącą dotychczas 
.iako organ Mini'ltra Finansó\v w S[JfdW3Ch cen, opiat i sta
wek taryfowych . podporządk owuje się Prezeso wi Rody Mi-
n istrów . . 

§ 2. Pali'itwowa Komis ja Cf'!l działa w zakresie okreś 

lonym wart. 4 i 7 dekre tu z dn ia 3 czerwca 1953 r. o u sta-O 
laniu cen , opiat i s tawek tary!owyr::h (Dz. U. Nr 31, poz. 122) 
oraz w za kres ie ok reślo n ym przez Radę M inistró w na pod
s taw ie art. 2 wymienionego dekret u . 

I 

§ 3. Tracą mo c § 6 m'/ porządze n ia Rejdy Mini st rów 
z dnia 17 li stopilda 19,')6 r. \V sp raw ie w la :,; civ,'o!;c i n ie!<ló
rych naczelnych organów adminis tra cji p 3tis twowej (Dz. U. ' 
Nr 54. poz. 249) oraz § 16 rozporządzeni a 'RiJd y l\linislrów 
z dnia 15 lis to pada 1956 r. w spraw ie ' określenia - organów' -
admin istracji państwowej, na które pf'lf'chóc1zCj n iektóre 

. uprawn ie nia Paó stwowej' Kom isji Plill10wania Go spodarne
go i j e j Przewodniczącego (Dz. U. Nr 51l, poz. 270). 
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§ 4. Vy'ykonanie rozporządzenia ' porC1cza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Minist rowi Finansów. 

§ 5. Rozpof'ląd'lenie wchodzi .w ży cie z dniem ogłosza- , 

nia z -inocą od dnia 21 kwietnia 1958 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ROZPORZ J\DZENIE MINISTRA SPRA WIEOUWOSCI 

z dnia :11 marclI 1958 r. • 

w sprawie zespolów adwokackich. 

Na podstawie art. 8 ustawy z d n ia 27 czerwca 1950 r. 
o ~stroju adwokatury (Dz. U . 'L 1957 r . Nr 13, poz. 74) za
rządza si ę , co następuje: 

1. 'Utworzenle zespolu. 

§ I. I. Adwck aci, którzy mają zam iar wykonywać za 
wód w zespole adwokackim, zgłoszą właściwej radzie adwo-

C' 

kack iej wniosek o zezwnlen,ie na utworzenie zespolu . 
2. Członkami zespołu mogą być jed ynie adwokaci ma

jący siedzibę w siedzib ie zespołu . 

3. Zespół powinien się składać co na jmniej z pięciu 

członków. W uzasadni onych przypadkach rada adwokacka 
może zezwolić na u tworze n ie zespolu składaj ąceg o .:;i Eł · 

z mniejszej liczby ad wokatów, nie mniej jednak n iż trzf'ch. 
4. Wn.iosek o zez wolenie na ut wo rz e nie zespołu, podpi- . 
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sany przez wszystKich zrzeszają'Cych się adwokatów, powi
n ien zawierać wskazanie składu osobo wego zespołu, jego 
6ieclzibw i lokalu. 

§ 2. Rada adwok acka może uzal eżni ć udzielenie zezwo
lenia · na utworzenie' zespoiu od' zmi any proponowanego skła

du osobowego ~espołu, jego siedziby lub lokału. 

§ 3. 1. Po uwzględnieniu. \'miosku dziekan. rad.y. adwo-
ka'ckiej zarządza wpisan ie zespołu do rejestru zespołów . 

2. Zgłoszenie zmian skladu osobowego zespołu, osoby 
kiero wnika, siedz iby IJ b lokalu zespołu powinno być doko
nane przez k:ierownika zespołu na podstawie u chwały zebra
niazespolu niezwłocznie po po wstaniu tych Zmian; 

. § 4. Ka·żdy zespół otrzymuje na'zwę i nUlUer : "Zespół' 
Adwokacki Nr . ... w ... ... .. ". Zespołom w danej 
~iejscowości nadaj e się numery kolejne. 

§ 5. Zespół adwokacki może · pozyw ać do sądu i być po
zywany. 

2. Rejestr' zespołÓw adwokackich. 
, 

§ 6. Rejes tr zespołów adwoka ck ich prowadzi rada ad
wokacka. 
• § 7. 1. Rejestr zespołów adwokackich zawiera następu-

jące rubryki : 
aj numer rejestru, 
b) numer kolejny wpisu, 
c) nazwa zespołu, jego siedziba i adres, 
d) imiona i nazwiska członków zespołu, 

ej imię i nazwisko kierownika zespołu; 
f) rozwiązanie i likwidacja zespolu, 
g) imię i nazwisko lfkwidatora zespołu, 

h) data i podstawa wpisu, podpis kierownika sekre
ta,r.iatu. 

2. Wpisy do rejestru dokonuje się na zarządzenie dzie
kana rady adwokackiej. 

3. -Organy ' zespołu adwokackiego . . 

§ 8. Organami zespołu adwokackiego są: 

a) zebranie zespołu, 
b) kierownik zespołu. 
§ 9. 1. Do zakresu działania zebrania zespołu nal eży 

w szczególności: 
a) wybór kierownika i - w miaTę potrzeby - jego za

stępcy, 

b) odwołanie kierownika zespołu lub jego zastępcy 

przed upływenrkadencji, 
ej kontrola działalności kierownika zespołu, w szcze

gólności za~ badanie i zatwie rdzanie jego sprawo
zdań, 

d) rozpoznawanie odwołall członków zespołu od za rzą

dzeń kierownika, 
e) uchwalanie preliminarza budżetowego zespołu, 
f) uchwalanie wysokości dodatk6wych opl'at na k:oszty 

zespołu, 
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie tmiany składu . 

osobowego zespołu:- jak również zmiany siedziby lub 
lokalu zespołu, 

h) powzięcie uchwały w przedmiocie rozwiązania i lik
widacji zespołu. 

2. I Wybór kierownIka zespołu i jego zastępcy wymaga 
l:aŁwierdzenia przez radę adwokacką, 

§ 10. 1. Do ważności uchwał zebrania zespołu wymaga
. lTa· jest obecność co najmniej dwóch trzecich og0lnej liczby 
członków zesp'Ołu. . 

2. Uchwały. w sprawach odwolania kierovlhika oraz 
jego zastępcy, przyjęcia' nowe'go' członka zespoIu, prelimina-

rza budżetowego , zmiany siedziby i lokalu oraz r0związan·ia 

zespołu mogą. zapaść w.iększością co. najmniej , dwóch trze'
cich' głosów. obecnych, na, zebraniu' członków zespołu; 

3 .. . ychwaly . w inlll'ch sprawachi ' ,prfu:z; 'WS*ffz:ai'W:CW"' ~ 
w ust. ' Z, zapadają zwykłą większością głosów. W razie rów
nośc i . głos0w przeważa głos przewodniczącego. 

4. Zmiana, sk-.ładu osobo'wego zespołu nie- wymaga uch
wały w przypadku skreślenia członka zespołu z listy adwo
katów lub w'ystąpienia z zespołu. 

§ 11.1. Od uchwał zebrania zespołu przysbguje każde

mu członkowi zespołu odwołanie do rady adwokackiej. 
W sprawie odmowy przyjęcia do zespołu nowego 'członka 
przysługuje' odw.olanie' r.ów.nież , ubiegającemu się" o' pTZyjęcie . 

2. Odwołanie może członek zespołu wnieść w ciągu czter
nas tu dni od daty powzięcia zaskarżonej uchwały, a osoba 
zainteresowa'na, nie bępą.cw członkiem zesp.olu - w ciągu ' 

czternastu dhi od daty powiadomienia jej przez kierownika 
zespołu o treśCi uchwały. 

3: W ciągu czternastu dni od daty nadesłania radzie- , 
adwokackiej protokołu obrad zebrania zespolu dziekan rady 
może poddać rozpoznaniu przez radę adwokacką sprawy bę- . 

dące przedmiotem uchwały. 
§ 12. 1. Rada adwokacka zaskarżoną lub rozpoznawaną 

na wniosek dziekana uchwałę zebrania zespolu zatwierdza, 
zmienia albo uchyla. 

2: Uchwały rady adwokackiej w tym przedmiocie ule
gają zaskarżeniu na zasadach ogólnych. Za osobę zaintere
sowaną, której służy odwołanie, uważa się także zespół ad
wokacki. 

§ 13. 1. Z'ebrania zespołu powinny być zwoływane 

w miarę potrzeby. Zebrania te odbywają się w siedzibie ze
społu i z reguły w jego lokalu, chyba że zwołujący zebranie 
zespołu wskaże inny lokal dla odbycia. zebrania. 

2. Zebrania zespołu zwołuje kierownik lub jego za" 
stępca: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądimie jednej trzeciej części członków zespołu, 
cJ na . żądanie dziekana. rady adwokackiej. 
3. O terminie zebrania i porządku obrad należy zawia

domić wszystkich członków zespołu oraz radę adwokacką, . 
Udział w zebraniu jest dla członków zespołu obowiązkowy. 
W zebraniu może nadto brać udział bez prawa głosGw.ania 
dziekan lub delegowany przezeń członek rady adwokackiej .. 

4. Pro tokół obrad zebrania zespołu powinien być w cią.:. 
gu siedmiu dni sporządzony i w odpisie przesłany radzie 
adwokackiej. 

§ 14. 1. Kadencja kierownika zespołu trwa jeden rok. 
2. Kierownik zespołu reprezentuje zespół, kieruje jego 

pracami i prowadzi sprawy· .gospodarcze i finansowe zespo- · 
łu oraz p rzewodniczy na zebraniach zespołu, o ile prze
wodnictwo na danym zebraniu nie zostanie uchwałą zebra
nia powierzone innemu członkowi zespołu. 

3. Do obowiązków kierownika zespołu w szczególnoś
ci nal eży: 

aj nadzór nad sposobem wykonywania zawodu przez, 
członków zespołu, 

b) kierowanie pracą i kształceniem aplikantów, 
c) zwoływani-e zebrań zespołu, ' 
d) zawieranie umów z klientami zespołu, 
e) rozdzielanie pracy między członków zespołu, 
f) zgłaszanie wniosków o pociągnięcie członka zespo

łu lub aplikanta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
g) projektowanie preliminarza ' Budżetowego i przygoto-' 

wywanie spr.awozdań, 
h) zawieranie umów o p~acę z persQnelem pomocniczym; 
iy kierowanie pracą personelu pomocniczego, 
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j) prZ(~prowadzenie likwidacji zespołu w razie jego roz
I 

wiąt,ania. 

4. Ponadto kierownik zespołu przestrzega prawidłowego 
prowadzenia? J księ-yowośd .. ' zes'po:łu : oraz:- uiszcza.'nia danin 
i opłat publicznych, dokonywa potrąceń z wynagrodzenia 
sktade na, potrzeby. izby adwok<ackriej i' na; fundusze wzajem
nej: pcmocy' i innych kos'Ltó.w ad.minis:tra·cyjnyclr zespołu. 

.§ 15. Kierownika zespo.ła zastęp,uje jego . zastępca. albo 
, j'eden, członków zespołu. 

4. WsłęllGWanie i; wy.stępow.anie z. zespo.łu. 

§' 1(0', 1. Adwokat· wstępujący:. do ze~p'()łu przekazuje 
zespołowI akta wszystklch spraw me zakonczonych. 

, 2 ~: SpPilWy wymienione· w usL l prowadżi ' ad"vo.kat 
w dalszym ci<)gu jako członek zespołu na podstawie dotych
czasowego pełnomocnictwa. 

3. vVszelkie wpłaty w sprawach wymienionych VI' ust. 1 
po dniu wstąpienia do zespołu powinny być dokonywane 
tak, ja~ w sprawach przyjętych przez zespół. 

. § h. 1. Adwokat zamierzającywystąpit z zespołu po-
winien lu przednio za .wiadomić o tym zespół or.az Radę Adwo

- . kaclzą co najmniej na trzy miesiące na , koniec miesiąca' ka. 
lendarz wego. Uchwałą zespołu okres ten może być skróco

I 
ny. 

2. Adwokat występujący' z zespołu obowiązany jest za
- wiadbmić o tym sądy i urzędy we wszystkich prowadzonych 

pr,zez siebie sprawach w terminie 14 dni od daty wystąpienia 
2'... zespołu. 

3. Adwoki1t wystqpujący z' zespołu ma prawo' zabrania 
akt prqwadzonych' przez siebie spraw. 

l 5. Udziel,anie pomocy prawnej , 

§ l!8: 1. U dzielenie przez zespół pomocy prawnej na
stęPujej na podstawie przyjęcia przez' kierownika zespołu. 
zleceni a klienta. 

'. 2. IOdmowa udzielenia p'omocy prawnej może mlee 
miejsc tylko w tych przypadka·ch, gdy ustawa zezwala na 
to advyokatowi. 

§ 19: 1. ° ile klient sam nie dokona wyboru adwoka
ta, ki rownik wyznacza adwokata, biorąc pod' uwagę 

s)J'eGjal ość człorrka ' zespołu i z.asad'ę- równomiernego rozkła

du pracy pomiędzy członków ·zespołu. 
2. IKlient udziela pełnomocnictwa bezpośrednio adwo-

katowi. . -, 
, § 20. 1. Kierownik zespołu ustala zgodnie z obowiązu-

jącymil' przepisami wysokość i terminy zap'łaty wyna-grodze
nia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik! 
zespołJ. moze zwormć klienta od' obowiązku zapłaty wy
n.agiodzenia. 

3. Wszelkie wpłaty klientów powinny być dokonywane 
drr kay zespołu. 

§ 1. 1. Adwokat - członek zespołu pozostaje do ze-
społu stosunku zatrudnienia. 

2. Wynagrodzenie członka zespołu stanowi suma wpłat 
dokonanych przez klien!ów na jego rachunek_ tytułem ho
norarium za wykonywanie czynności zawodowych, . po po
trącel1 ~u kosztów wskazanych w § 28 ust. 2. 

3. f Obliczenie i wypłata wynagrodzenia następuje z upły
wem miesiąca kalendarzowego. 

4. 1 W uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu 
może wypłacić członkowi zespołw zaliczkę na wynagrodze
nie w wysokości nie przekraczającej 60010 wpłat figurują
cych a jego rachub.ku w danym miesiącu. 

~ § 2. Członkowie zespołu przyjmują klientów w lokalu 
zespołu, "chyb<r że szczególnie' uzasadnione względy uspra
Wiedlir iają przyjęcie klienta poza zespołem. 

§: 23. Kierownik. i członkowie zesppłu sąobowią~tlni 
do należytego zabezpieczenia'. całkowit'ej tajemnity zawodo~ 
wej w prowadzonych sprawach. 

&. ~plikanci, 

§ 2.4. Kierownik zespołu kieruje Wacą aRlikantów . za_o 
trudnionych w zespole. 

§25 .. CZłonkowie zespołu obowiązani są . wspbłdziałac" 
VI' kształceniu zawodowym aplikantów ad:wokackkh. 

§. 26. Aglikanci. bior<\-. u9,z·iał . w zebraniach zasnołu bez 
prawca głosowania, 

7. Sprawy finansowe. 

§l 27. K!osz~ami · administracyjnymi z.espo.łu są: 
a) , podatek; obrotowy., 
b) podatki terenowe, 
c) opłaty na ubezpieczenia społeczne, 

d) świadczenia na. rzecz izby adwokackiej, 
.e) wynagrodzenia kierownika zespołu, zastępcy kierow

nika ze:społu, apliRantów' adwokackich j personelu 
. pomocniczego, 

f) wydatki' gospodarcze (czynsz, opał, światło, utrzy· 
manie czystości, materiały biurowe itp.), 

g) inne w,ydatki przewidziane ' w budżecie zespołu; 
§ 28. 1. Koszty administracyjne zespołu pokrywa si~ 

z przeznaozonej na. ten ceł czc;.ś· ci wpłat ldientów (r~flzałt 
na ogólne kos'zty własne z.espo}u). 

2. ° ile ryczałt- na' ogólne lwszty własne zespołu' nie;; 
został wprowadzony albo wpłaty z tego tytułu nie Są l wY!" 
starczające,. koszty administracyjne zespo.hl. potrąaa sią 
w ustalonym stosunkm procentowym z' wpła'CQnego do kasy;
zespołu wynagrodz,nia za czynności zaw,odowe członka, ze,.' 
społu. . 

3. Rada - Adwokacka może wprowadzia opłatę na koszty; 
utrzy'rnania zespolu, uiszczaną przez wsq,ystkidi członkó%' 
zespołu niezależnie od osiągniętych w zespole zarobków.

1 

Wysokość tej opIaty w kwocie stałej lub. stosurrkowej okreś- · 
la rada adwokacka. 

8. Sprawy gos.podarcze~ biurowość i rachunkowość; 

§ 29. 1. Sprawy gospodarcze i finansowe' zespołu pro· 
wadzi kierownik zespołu. 

2. Przyjmowanie i zwalnianie przez kierownika zespolti 
personelu pomocniczego w ramach ilaści etatów ustalonych 
budżetem zespołu wymaga uchwały zebrania: zespału. 

§ 30. Rachunkowość zespołu powinna dawać całkowity 
obraz gospodarki fjnans.owej. z.espołu. Sżczegóbw.e przepisy 
o ' rachunkowości z~ społu ustala, reg)llamin uchwalony prz.ez 
Naczelną Radę Adwokacką. 

§ 31. Sposób prowadzenia biurowości oraz formy spra
wozdawczości określają regulaminy. 

9. Rozwiązanie i likwidacja zespołów. 

§ 32. Rozwiązanie zespołu następuje: 
al na podstawie uchwały członków zespolu, 
bl na skutek uchwały rady adwokackiej. 
§ 33. Likwidację zespołu przeprowadza kierownik ze

społu, o ile rada advvokacka nie ustanowi likwidatora' 
z urzędu. Wynagrodzenie likwidatora z urzędu określa rada 
adwokacka:.: 

§ 34, W okres,ie likwida<1ji nię wolno zespołów,!. pI7.-lIjj!" 

mowac nowych spraw. 

\: 
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§ 35. 1. Sprawy będące w toku powinny być załatwio

ne przez adwokata, który je prowadził, w ramach zawartej 
z klientem umowy, a co najmniej aż do ich zakończenia 
w danej instancji. 

2. Archiwum pozostały majątek zespołu należy pro-
tokolarnie przekazać radzie adwokackiej . 

§ 36. 1. Adwokaci, którzy by li czlonkami zespołu 

w chwili powzięcia uchwały o rozwiązaniu zespołu, pono
s zą maj ątkow ą odpowiedzialno:ić za zobowiązania i koszt y 
likwidacji. 

2. Rozdział tych obciążeń pomiędzy poszczególnych 
członków l ikwidow anego zespolu następuje na podsta wi e 
u c h wały rady adwokacki ej powziętej na wniose}< likw ida
tora . 

§ 37. Lik wi dator zespołu po zakoń czeniu lik w idacji sk ła

da radzie ad w okackiej spraw ozdanie z przeprowadzenia lik-
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widacji oraz zglasza wniosek o wykreślen i e zespołu z re
jestru . 

_ , l, j O. -Przepi§y końcowe. . " 
§ 38. 1. Uchyla si ę rozporządze ni e M in istra Sp ra\\' iedll

WOS Cl z dnia 14 s ierpnia 1950 r. w spraw ie zesp ołów adwo
kacki ch (Dz. U. Nr 35, poz. 31 8). 

2. Z dn iem wejścia w życie n in iej szego rozpo rządzen i '! 

tracą mo c przep isy ty mczasowego regulam inu zespo ł ów ad
wokackich (Dzien ni k U rzędowy Mi nis te rs tw a Sprawiedliwo ś 

ci z 1951 r. Nr 9, poz. 93 oraz Dz ien nik U rzędow y Wymi ai·u 
Sp r aw i edliwośc i z 1954 r. Nr 11, p oz. 53). 

§ 39. Rozporządzenie nin ie jsze wchodz i w życie z dn iem 
ogłosze nia. 

Minis te r Sprawiedl iwości : [\1. RybJC ld 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 12 Kwietnia 1958. r. 

w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo. niel,tórych domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkanio-
wym w 1958 r. / 

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. 
o sprzed~ży przez 'Państwo domów mieszkalny::h i d z iałek 

budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) zarządza się, co na· 
stępuje: 

§ l. Sprzedaż spółdz ieln iom m ieszkaniowym dom ó w 
m i esz~alnych ż budownictwa realizowanego przez rady na
rodowe, oddawanych do użytku w 1958 r, następuje w try 
bie określonym w n iniejszym rozporządzemu. 

§ 2. 1. Wykazy domów, o. których mowa w § 1, spo
rządzają właściwe organy administracji prezydiów wojew ódz
~ich rad nar()dowych (rad . narodowych miast wyłączonych 
z· województw) w porozumieniu ze Związkiem Spółdzielni 

Mieszkaniowych (właściwymi oddzialami). 
2. Wykazy powinny zawierać: 

1) położenie budynku, 
2) ilość izb mieszkalnych i ' innych lokiIIi, 
3) wielkość powierzchni . użytkuwej w mętrach .k v,adra to -

wych, 
4) przewidywany termin sprzedaży, 
5) cenę ryczałtową za l mI powierzchni użytkowej, 
6) warunki sprzedaży z wymienien iem kwoty podlega ją

cej wpłacie przy sporządzeniu umowy oraz okres spła 

ty reszty należności. 
3. Wykazy, o których mow a w ust. l, powinny' być 

spo~ądzone w terminie do dn ia 15 maja 1958 r. dla domów 

podl egający c h sprz eda ż y w ci C) 9u ca lego rok u. Właśc i we 

organy admin is tracj i p re zyd iów wojewódzkich rud narodo
wy.ch (rad narodow yc h mia st wy ł ączon ych z '\'ojewództw) 
mogą w po rozumien iu ze Zw iązkiem Spółdz ielni M ieszkan ;o ·' 
wy ch (wla ś ciwym i odd z ia ł am i ) . us t al ić, i.e wykazy będą spo· 
rząd zone w dw óch term inach, tj. do dnia 15 ma ja dla domó w 
podlegających sprzecla ·ż.y w pierwszym półro czu i do dn ia 
30 czerwca dla dom ów podl ega j ą c ych sprzedaży w drug i61 
półroczu. 

§ 3. Przepisy nin ie jszego rozporządzen i a mają odpo
wiedn ie zastosowanie do sprzedaży 'domów m :eszkalnyc h 
z budownictwa real izow anego przez inne , jednostki paI1stwo- ' 
we niż rady narodowe. W tym w ypadku czynności właści · 
wych orgdnów adm :ni s tracji prezydiów rad ' narodowych \§ 2) . 
dokonują te jednostk i. '. 

§ 4. W zakresie unonnow an ym w n iniejszym rozporzą 
dzeniu n ie mają zastosowan ia przepisy rozporządzenLa M i
l1istra Gospodarki Komunalnej z dn ia 12 sierpn ia 1957 r. 
w sprawie trybu dokonywania . sprzedaży przez PaI1stwo do
mów m :eszkalnych i innych n ieruchomości (DZ. U. Nr .44, 
poz. 206) . 

§ 5. Rozporządze ni e w chod z i '!V ż yc i e z c1n tern ogło

szenia. 

Kierown ik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej: SI. Sroka 
\ 

TInC7.ono 1: polecenIa Prezesa Rady MinIstrów w Drukarni Akcy rlens(l wel w Warszawie . ul Tamka 3. 
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