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czyków, l pary spinek, l medalionu z łańcuszkiem i l ze
garka, 

5) środków przewozowych prze znaczonych do uprawiania 
turysty ki. 

2. Zgłoszenie do odprawy warunkowej przedmiotów 
,okreslon yc h w liSt. 1 powinno nastąpić pisemnie. O doko
naniu odprawy czyni się . wzmiankę w prlepustce tur ystycz
neT. 

3. W przypadka,h określonych w ust. 1 pkt 2 i 5 zwal
nii'! się od należności celny,h odpowiedniG: 

1) klisle fotografione do 10 s:ltuk lub 5 rolek błon fo-
tograficznych albo 60 m taśmy filmowej szerokości do 
16 mm, 

2) poli'ze ulle na czas trwania wycieczkimaterialy pędne. 

§( Przy ustalaniu rodzaju i ilości przerlmiotó\v pqdle~ 
gających zwolnieniu' od należności celuyc'h' [ub' ,odpraw,;e iwa
runkowej uwzg.\ ędnia się płeć i wiek turysty, porę roku, ro
dza j , i ' zasięg obszaru turystycznego oraz sp'osób odbY,wani.a 

czas trwania wycieczki. " 

§ 5. W sprawach uregulowanych w mmeJszym rozpo
rządzeniu decyz je wydają wlajciwe graniczne urzędy celne •• 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi . w życie z dniem ' ogl@sze.·· 
nia z ll10Cą od dnia l czerwca 1961 r. 

Minister Handlu ZagranicznE7go: W. Trąmpczyński 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 sierpriia 1961 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961r. w sprawie .budownictwa specjalnego. 

Na podstawie art. 6 liSt. l i 3 ustawy . z dnia 30 grudnia 
195Ó r. o wydawaniu D'1.iennika Ustaw ' Polskiej Rzeczv pospo
litej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypos po
l:tej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr S8, poz. 524) pro
stuje się w rozporządzen:iu Rady Ministrów ' z dnia B lipca ' 
1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego (Dz. U. Nr 35, 
poz. 176) następujący błąd: 

w § 11 ust. l pkt 10 lit. b) w wierszu szós~ym od góry 
zamiast wyrazów .. jednostpk gospodarki uspołecznianej" 
powinny być wyrazy "jeclnostek gospodarki ,nie uspo
łecznione j". 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 

, Rek lamacje z ' puwodu niedc rę l ze llla poszcz ególny(h numerów wnosić n" le 'l Y dD Ac1min is trilcji Wydawni c tw U.riędu Racly M'i ni
strów (Warsz.a.wa, ul. Krakowskie Przedmieście 50\ w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następneg o kolejneqo num e ru. 

Opłata za prenumeratę Dzi eOllika , U~law wynosi: rocznie 75,- zł, pó/rocmie 45,- zl. 
Opłata za 'prenumeratę załączn ika do Dziennika Uslaw wynosi: rorznie 45,- zł, półrocznie 27,- zl. 

Prenumeratę mużna zgłaszać tylko na okres ' roczny (od Ul lub na okres półro czny .(od 1.1 i od I.Vll) . Opłata 'powinna by ć l,;ISZ

czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumerdty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do , dnia 30 l istop~da . Zd 

II półJocze - do dnia 31 maja, Do abonentów. którzy o p iii Ci] prenumeratę po t ych terminach" w'ysyika pierw.szycn numerów do
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na ro:'Hlchunku gospodi1rrzym i inni ahonenci pO\vinni dokopać wpłat za prenum"ratę 
Da konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdl .. 4, § 5.puz. A. R~ chułlków 
la prenumeratę nie wystawia się, Na odcinku wpłaty n~'eży podać dokładną nazwę instytucji (bez ~krótów). nazwę i numer doręcza-

. jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Pozn~ń 3 itp.). powiat, ' ulicę~ nr dómu, nr skrytki pocztowej oral ' ilość zamawhu} ch. 
eqzemplarzy ' Dziennika Ustaw . 

Pojedyncze egzemplarze , Dziennika Us taw n a bywać można w Administracji W y dawnictw Urzędu Rady Ministrów, Wars7awa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach spr7edażv w W~r57awie: "Dom Ksiąi.\ti" , Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy SW1al. t, 
kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów al. Gen, SwierC7ew5kieqo 127, w kasach Sądów Wojewódzki ch w: Bi ałymsloku, KaloWlCdt h, 
Koszalinie, Łodzi,Opolu, Rzeszowię, Wrocławiu i ZielOnej Górze óraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydqo~zr2y. Bytomiu, Cte
szynie, Częstochowie. Gdańsku,' Gdyni, Gliwic;ach, Gnieźnie. Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lu blinie, Nowym Sączu, 

Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Ta rnowie, T'Ofuniu i ZamosclU, 

Redakcja: Urząd Rady, Ministrów - Biuro Prawne, \'\' ars.zawa, al. Ujazdowskie ' 1/ 3. 

Adminls,lracja: Aclministrilcia ,Wydawnic,tw Ur7ędl1 Rody Mińistrów, Wilrslawa, ul. Krakowskie Przedmieścfe 50; 

Tlo['7ono 7 pol('reniR Pr"'7eSiI Radv Ministrów w Zakładach (;ralirlnvrh "T~ rnKil" , W ilrsz',wa. ul. Tamka 3. 
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