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ROZPOR:zĄDZENIE ' MINISTRA

HNANS<>W

,

z dnia ,9cierwca 1961 r:

, .uchylające rozporządzenie z dnia 11 patdziernlka 1956 r. w . sprawie obn'Uenla sławki pod'a tku obrotowego, od obiotów
osiąganych ze śwladc.zeń w zakresie widowiskowo- rozrywkowym.

'.

2. Ptzepisy, o których rnow'a w ust. l, stosuje s i ę jednaJ[
Na podstawie art. ' 3 ust. 2 pkt 2 dekretu zdnja 26 paź
'. dziernika 1950 ' r> o podatku obrotowym (Dz. U. ' z • 1950 r. ' do podatku obrotowego. przypadającego od' obrotów osiąga
nych przez organizacje poiityczne, społeczne i 'zawodowe za
;! Nr 49. poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139 i z 1960r. Nr 29,
okres do dnia 31 grudnia ' 1960 ' r., a od obrotów , osiąganych
~,.
p'oz. 167): zarządza się, co następuje:
przez jednostki gospodarki nie uspołecznipnej - za okr es
§ l. l. Uchyla się przepisy rozporządzenia Ministra Fido dnia 30 czerwca 1961 r.
nansów, z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia
§ 2. Rozporządzen'ie ' wchodzi w życie z dnierf! {igloo '
s,tawki pódatkuobrotowego od obr,otów osiąganych ze świąd
szenia.
.czeń w zakresie widowisko.wo-rozrywkowym (Ih. U. Nr 48,
poz. 212).
Minister Finansów: J. Albrech./
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia ' 12 czerwca 1961 r.
/ zmieniające rozporządzenie z dnia 29 C1!erwca 1959r. \Ii spra wie' Zasad
trybu likwldacjlzakladów ubezpieczeń. które '
u~raciły p~awo do wykonywania działalności ubezpieczeniowe}.
Na podstawie ut. 38 ust. 'l ustawy z dnia 2 grudnia
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz; U.
Nr 12, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W

rozporządzeniu

Ministra

Finansów

z

likwidacyjnych tego nie dokonali, ZgłosiĆ likwidatorowi pisemnie ' sw'oje roszczenia w ostatecznym
terminie do ' dnia 31 lipca 1961 r. Termin ten tędzie
uznany za dotrzymany, jeżeli wysianie zgłoszenia
pocztą nastąpi nie później niż w dniu 31 lipca
1961 r.",
.

dni1ł

29 czerwCa 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zaJda'( .. dów ubezpiecz,eń, które utraciły pra.w o do wykony\\'ania
dzi~łalności ubezpip.czeniowej (Dz.V. Nr 40, poz. 253). § 3

§ 2. Rozporządzenie wchoczi w życie z dniem oglo,u st: l otrzymuJe brzmienie:
.
s~enia , ż mocą od dnia 21 6tycznia 1960, r.
', '
.. 1. Wierzyciel~ za!cladów z tytułu umów ubezp ieczenia
~:-- ,:
powinni, jeżeli w toku ' dotychczasowych czynności ,- MinisŁerFinansów: J. Albrecht
~c '
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNłCTW A

z" dnia 8 czerwca 1961 r.

)

.' w , sprawie zwalczania zarazy zlemniaczan'e.j.

~~ ,

Na podstawie
ochronie roślin
'[. ,' ,:.i c!1wastami (Dz;
lO.
.,
\' pUJe:
,
~-'

~~/'

O

§'

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutegb 1961 r.
uprawnych przed chorobami, szkodn;kami
U. Nr lO, poz. 55) zarządza się, co nas tę\
'
"
,
.

~a

występuje .żaraza

1. 't.
terenach, na ktQrych
ziemniaczana (Phytophthora infestans), prezydia wojewÓdzkich rad
~: : narodowych mogą W drodze zarządzenia zaliczyć tę chorobEl
~; " do chorób roślin podlegających obowiązkowi , indywi:Iua lne." go i zespołowego zwalczania przez użytkowników g runtó ,v
. n'a uprawach ziemniaków i ,pomidorów.

tz: .

2. W zarządzeniu prezyd ia wojewódzkich r; d narodo- ,
wy ch ,określą zabiegi ,agrotechniczne ' ichemicz~e. jakl~ powinny być stosowane w ' ~elu zwalczania zarazy ziemniacz,anej, oraz terminy wykonaniatyc):l zabiegów.

§ , 2.

Rozporządzenie

wchodzi w życie ,z dniem ogło

szenia.
Minister Rolnic twa: w z, SI. Gucwa
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