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2. Wlot powietrza do grzejnika (nagrzewnicy) powInien 
być zabezpieczony przed możliwością wyciągnięcia iskier 
z popielnika do przewodów suszących. 

§ 57. Wylot spalin z palenisk suszarni spalinowych po
winien posiadać urządzenia zabezpieczające przed przedosta
waniem się iskier i popiołu do przewodów zas ilających w go
rące spaliny oraz iskrochrony siatkowe lub kraterowe z wo
dą albo przegrody wirowe lub inne urządzenia zabezpiecza
jące . Urządzenia te mogą być czyszczone po wygaszeniu pa
leniska. 

III. Przepisy końcowe. 

§ 58. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do 

rozdziale II, jeżeli z konstrukcji bądź przeznaczenia tych ma
szyn, urządzeń i narzędzi wynika, że przy obsludze ich zagra
ża niebezpieczeństwo życiu lub zdrowiu pracowników. 

§ 59. Przepisy rozporządzenia powinny być podane do 
wiadomości pracownikom zatrudnionym przy obsłudze i nad
zorze maszyn, urządzeń i narzędz i roln iczych, a także w mia
rę możności wywieszone w formie czytelnej i trwałej w miej
scach uczęszczanych przez ogól pracownikó ', . 

§ 60. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 3 sierpnia 1959 r. 

w sprawie norm wynagradzania za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. 

Na podstawie art. 7 ust. l dekretu z dnia 12 września 

1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie (Dz. U. z 1947 r. 
Nr 59, poz. 320, z 1950 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 1955 r. Nr 11, 
poz. (6) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość opłat za świadczenia z tytułu pomocy 
s ąsiedzkiej w rolnictwie ustala, w zależności od miejscowych 
warunków ekonomiczno-rolnych, prezydium powiatowej rady 
narodowej na wniosek prezydium tej ra dy narodowej (gro
madzkiej, osiedla, miejskiej), na terenie której świadczenia 

te maj ą być wykonywane. 
2. Jeżeli świadczenia, o których mowa w ust. l, wyko

nywane mają być na rzecz gospodarstw rolnych polożonych 
na terenie miasta wyłączonego z województwa lub na tere
nie miasta stanowiącego powiat, wysokość opłat za świadcze
nia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie ustala dla swe
go terenu prezydium tej rady narodowej . 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, powin
na mieścić się w granicach od 80 do 90% opłat ustalonych 
w cenniku za od powiednie usługi świad czone przez państwo
we ośrodki maszynowe. W przypadku gdy cennikiem tym 
określonego rodzaju usługi nie są objęte, za podstawę do 
ustalenia wysokości opłat w granicach wyżej określonych 
przyjąć należy p,rzeciętne cen płaconych w danym powiecie 
za tego rodzaju us ługi. 

§ 2. Tfilci moc rozporządzenie M lnis tra Rolni ctwa z dnia 
20 marca 1954 r. w sprawie norm wyn agrodzenia za świad
czenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolni ctwie (Dz. U. Nr 14, 
poz. 53). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 
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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 uprawnień 

do przyznawania niektórych odszkodowań za bydło zabite z powodu gruźlicy. 

Na podstawie art. 6 przepisów z dnia 2'2 si erpnia 1927 r. 
o z walczaniu zarażliwych chorób zwierzęcych (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 się , co 
następuje: 

§ I. Na obszarze województw lub powiatów obj ętych 

powszechnym badaniem bydła na grużlicę we wszelkich po
staciach zgodnie z § 1 ~ rozporządzenia M inistra Rolnictwa 
z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zwalczania grużlicy bydła 
(Dz. U. Nr 34, poz. 208) prezydia wojewódzkich rad narodo-
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wych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) 
mogą upoważnić organy administracji rolnej prezydiów po
wiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stano
wiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych) do 
przyznawania - na podstawie art. 88 przepisów z dnia 
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwie
rzęcych (Dz. U. z 192.7 r. Nr 77, poz. 673 z późniejszymi zmia
nami) - odszkodowań za bydło zabite z powodu grużlicy. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 

Cena 1,60 zł 


