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2. Wlot powietrza do grzejnika (nagrzewnicy) powInien
zabezpieczony przed możliw oś cią wyciągnięcia iskier
z popielnika do przewodów susz ąc y c h.

rozdziale II, jeżeli z konstrukcji bądź przeznaczenia tych maszyn, urządze ń i narzędzi wynika, że przy obsludze ich zagraża niebezpie c zeństwo życiu lub zdrowiu pracowników.

§ 57. Wylot spalin z palenisk suszarni spalinowych powinien posia da ć urz ąd zenia zabezpi ec zające przed przedostawaniem się iskier i popiołu do przewodów za s il ają cych w gorące spaliny oraz iskrochrony siatkowe lub krate rowe z wodą albo przegrody wirowe lub inne urządz e nia zabezpieczają ce . Urządz e nia te mogą być czyszczone po wygaszeniu paleniska.

Przepisy rozporząd ze nia powinny być podane do
pracownikom zatrudnionym przy obsłudze i nadzorze maszyn, urząd z eń i narzęd z i roln iczych, a także w miarę m ożności wywieszone w formie czytelnej i trwałej w miejscach uczę sz czanych przez ogól pracownikó ', .

być

III. Przepisy

końcowe.

§ 59.

wiadomości

Rozporzą dze nie

§ 60.

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.

§ 58. Przepisy ro z porządzenia stosuje się odpowiednio do
maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych nie wymienionych w
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 3 sierpnia 1959 r.
w sprawie norm wynagradzania za

świadczenia

Na podstawie art. 7 ust. l d ekretu z dnia 12 września
1947 r. o pomocy są s iedzkiej w rolnictwie (Dz. U. z 1947 r.
Nr 59, poz. 320, z 1950 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 1955 r. Nr 11,
p oz. (6) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wysokość opłat za świadczenia z tytułu pomocy
s ąsiedz kiej w r olnictwie ustala, w zależn ości od miejscowych
warunków ekonomiczno-rolnych, prezydium p ow iatowej rady
narodowej na wniosek prezydium tej ra d y narodowej (gromadzkiej, osiedla, miejskiej), na terenie której świad cze nia
te m aj ą być wykonywane.
2. Jeżeli świadczenia, o których mowa w ust. l, wykonywane mają być na rzecz gospodarstw rolnych pol ożo nych
na terenie miasta wyłączonego z województwa lub na terenie miasta stanowiącego powiat, wysokość opłat za świadcze
nia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie ustala dla swego terenu prezydium tej rady narodowej .

z

tytułu

pomocy

sąsiedzkiej

w rolnictwie.

3. W y sokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna mie ś cić się w granicach od 80 do 90% opłat ustalonych
w cenniku za od powiednie usługi świad czo ne przez państwo
we o śr odki maszynowe. W przy padku gdy cennikiem tym
okre ś l one go rodza ju usługi nie są ob jęte, za podstawę do
ustalenia wysoko ści opłat w granicach wyż e j określonych
przyjąć n ależ y p,rzecię tne cen płaconych w danym powiecie
za tego rodzaju us ł ugi.
§ 2. Tfilci moc rozporządzenie M lnis tra Rolni ctwa z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie norm wyn agrodzen ia za świad
czenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolni ctwie (Dz. U. Nr 14,
poz. 53).

§ 3. Rozporządz e nie wchodzi w ży ci e z dniem ogłoszenia .
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ROZPORZ.,\DZENIE MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 3 sierpnia 1959 r.
w . sprawie przekazania organom administracji rolnej prezyd iów powiatowych rad narodowych
do przyznawania niektórych odszkodowań za bydło zabite z powodu gruźlicy.
Na podstawie art. 6 przepisów z dnia 2'2 si e rpnia 1927 r.
o z walczani u zarażliwych chorób zwierz ęcyc h (Dz . U. z 1927 r.
Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229,
z 19J2 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622,
z 1934 r. Nr 110, poz . 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r.
Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr l, poz. 4) zarządza s ię , co
nas tęp uje:

§ I. Na obszarze wojewód ztw lub powiatów obj ęt ych
powszechnym badaniem bydła na grużlicę we wszelki ch postaciach zgodnie z § 1 ~ ro zporządze nia M inistra Rol nictwa
z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zwalczani a grużlicy bydła
(Dz. U. Nr 34, poz. 208) prezydia wojewódzkich rad narodo-

La m. 11 64

uprawnień

wych (rad narodowych miast wyłączonych z woj ewództw)
mogą upoważnić orga ny administra cji rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty o raz dzielnicowych rad n arodowych) do
prz yz nawania na podstawie art. 88 przep isów z dnia
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 192.7 r. Nr 77, poz. 673 z późn iejszymi zmianami) - od sz kodo wa ń za bydło zabite z pow odu grużlicy.
§ 2.

Ro zporząd zenie

wchodzi w

życie

z dniem
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zł

ogł osze nia.

