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§ 2. Z miasta Radzionkowa w powiecie tarnogórskim, 
województwie katowickim wyłącza się część obrębu kata, 
stralnego Radzionków obejmującą: 

a) z karty mapy 15 parcele nr kat.: 97-106 i 194, 
h) z karty mapy 16 parcele nr kat :: 30/24, 125-140, 195 

i 197 

włącza się ją do .gromady Bobrowniki w tymże powiecie 
województwie. 

§ 3. Rozporządzenie wchedzi \'II 'życie z dniem ,31 ijru
dnia 1964 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 maja 1964 r. . 

w sprawie ustalenia stawek podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych i pensjonatów. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pk t 2 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 
449, z 1955 r. Nr 22, ' poz. 139, z 1960 r. Nr 29, poz. 167 
i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) zarządza si ę , co następuje: 

§ 1. 
sokości: 

1. ' Stawk~ podatku obrotowego ustala się w wy-

" 

1) 2% :...-- od obrotów osiąganych przez zakłady gastrono
miczne nie pr'oWactzące sprzedaży napojów zawierają
cych alkohol; 

2) od ob~otów osiąganych przez pozostałe zakłady gastro
nomiczne: 
a) 3% - ze sprz,e daży potraw i napojów o zawartości 

do 18% alkoholu, ' 
b) 8% '- ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu 

powyżej 189/ 0; 

3) 108/ 0 - od obroLów osiąganych przez pensjonaty " nie 
prowadzące spTLeclaży napojów zawierających, powyżej 

18n/u alkoholu. 

2. ' 'vV wypadkach, o których mowa w a r t. 5 ust. 4 de
kretu z dnia 26 pażdziernika 1950 r. O podatku obrotowym 
(Dz. U. Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. ' 139, z 1960 r. 
Nr 29, poz. 167 i z 1962 r. 'Nr 66, poz. 327), podwyżka sLa-
\~ek tego podatku: ' 

1) nie przekraczających 10% - wynosi 50°/0 tych stawek, 
2) przekraczających 10% - wynosi liczbę 5. 

§ 2. Tracą moc rozporządzenia Ministra Finansów: ' 

1) z dnia 19 maja 1954 -r. w sprawie obniżenia. stawki po
da tku obrotowego dla zakładów gastronomicznych (Dz. '\1. 
Nr 32, poz. 132), 

2) z flnia 27 sierpnia 1960 L W sprawie obniżenia ~tawki 

podatku obrotowego cila niektóryCh ' zakładów gastro"
nomicznych i peń sjonatów (Dz. U. Nr 42, poz. 254). 

§ 3. , Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłos'le 

nia z mocą od dnia 1 czerwca 1964 r. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 23 maja 1964, r. 

w sprawie zwalczanIa mączniaka rzek.omego tytoniu. 

!'Ja podstawie art. 2 ustawy z dnJa 16 lutego 1961 r. 
o ochronie roślin u prawnych przed chorobami, szkodnikami 
i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co na
stępuje : 

§ 1. 1. Do chorób roślin podlegających zwa lczaniu za
licza się mączniaka rzekomego tyLoniu (peronospora taba
cina Adam) w uprawie wszystkich gatunków ,roślin z ro
dzaju tyLoniu (Nicotiana) ora z w uprawie papryki ' (Capsi~ 
cum a'nnuum L.) \IV okresie przed wysadzeniem je j ' na pole. 

2. Określe~,ie "mączniak rzekomy tytoniu" oznacza 
vyszysLki,e sladia r \?~wojowe tego . grzyba (zarodniki prze
trwalnikowe - oospory i zarodniki letnie - konidia). 

§ 2. , Obowiązek zwalczania mączniaka r zekomego tyto
niu ciąży na osobach i instyt ucjaCh uprawiających roślin,y • 
oKreślone w § 1, ' nie wyłączając roślin OZDobnych z rodzaju 
tytoniu. 

§ 3. 1. Zwulczanie mączniaka rzekomego tytoniu na 
wszystkich gatunkach roślin z rodzaju tytoniu (Nicoti~na) 
polega na: 

1) używaniu do siewu wyłącznie odkażonych nasion, a w 
razie uprawy tych roślin na podstawie umów kontrak
tacyjnych zawartych z przedsiębiorstwem państwowym
na używaniu do siewu wyłącznfe nasion zaprawionych, 
dosla~ćzonych przez te przedsiębiorstw a, ' 

2) niesadzeniu roślin na polach, na których w roku ubie 4 

glym wystąpił mączniak rzekomy tytoniu, 

3) usu waniu resztek roślin z pól po dokonaniu z,bioru 
l niszczeniu ich przez spalenie lub przykrycie warstwą 
ziemi grubości co najmniej 20 , cm, 

4) zapobiegawczym stosowaniu na roślinach w inspektach 
i rozsadnikach oraz w uprawie polowej' zabiegów przy 
pomocy przeznaczonych óo tego celu środków chemicz- ' 
nych, - . ' 



• 
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5) natychmiastowy m niszczeniu wszystkiej ro zsa dy . ro ś lin 

w tych 'inspektach i rozsadnikach, w których s t wierdzo
no ' występowanie mączniaka rzekomego - tyt~niu. 

2. Zwa lczanie mączniaka r zekom ego tytoniu na papry
ce (CapsiCllm annUllm L.) polega na zapobi ega wczym s toso
waniu na ro ś linach w inspekta ch i rozsadnikach za bieg ów 
przy pomocy przeznaczonych do tego ce lu środków che
micznych o~a z wykonywa niu zabiegów ochronnych określo

nych w ust. 1 pkt 3 i 5. 

§ 4. 1. Zabrania się prze trzymywania ' w term inie od 
dnia 1 grudnia do dnia 1 marca żywych roślin określonych 
~ § 1 ust. 1. Rośliny te należy z d)1)em 1 gru dn ia- ZRfSZCZY.Ć 
przez spalenie lub zakopanie w ziemi na głębokości co naj-
mnie j 20 cm ... - ' .. .. ' , .• ~~ " .. 

; 

2. Przepi s :ust. 1 nie .dotyczy roślin 'uprawianych ' przez 
ośrodki naukow o-badawc;z,e. Insty-tut u Och rony Roślin, .In
stytutu Uprawy, Na'Y0żenia i Gleboznawstwa, Ins tytutu Ho
do wli i Aklimatyzacji Roś lin oraz Zjed noczenia Pr:lel1lys łu 
Tyton io weqo. W poszczególnych wypadkach Minister Rol
.nic t wa, uwzg l ędni a jąc potrzeby naukowe i gospodarcze, mo
że zezwo lić równie ż innym ośrodkom naukowo-bada wczym 
na przetrzy mywan ie żywych roślin określonych w § 1 
ust'. 1. usta la jąc przy tym warunk i i obowiązki specjalne. 

§ 5. Traci moC rozporządzen i e Ministra Rolnictwa z dnia 
28 marca 1961 ,L W sprawie zwalczania mączniaka rzeko me
go ty ton iu (D Z. U. Nr 19, poz. 97 ). 

.,§ 6. Rozporząd zen ie wchodzi w 
. · r · 4· ,. 

życie z dniem 09ło-

szema. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI ' SPOŁECZNEJ 

z dnia 20 maja 1964 r. 

w .sprawie terminu dostosowania do przepisów o substancjacli trujących etykiet chemicznych środków ochrony roślin. 
:. • . • ..; > •• • • 

Na podstawie a r t. 3 ust. 7 ustawy 2: dnia 21 maja 1963 r. 
o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 11 6) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Odracza się do dnia 30 września 1964 r. termin do
stosowania etykiet ch em'iczny ch 'środków ochrony roWn do 
wymagań _ określonych wrozporządzenit! Mi'nis!r~ Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 28 g rudnia 1963 r. w spraw ie .ozna
czania substanc ji trujących (Dz. U. z 1964 r.. N r 2, poz.. 8). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w żyCie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Szlacheiski 

.. ~ 

.... . -. 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 maja 1964 r. 

dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu hanihQwych pojazdów dro
gowych, podpisane j w Genewie dnia 18 maja- 1956 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgod nie z art. 33. 
ust. 4 Konwe ncji ce lne j w sprawie czasowego przywozu h im
dlowyc;:h po jazd ów drogowych, pod pisane j w Gene wie_ dn ia 

., 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 L Nr 60, poz. 357), Rząd 
Luksemburgp. złożył dnia 28 stycznia 1964 r. Sekre tarza wi 

, Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój do
kumelit ratyfikacyjny powy ższe j Konwenc ji. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Win iewicz 
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OŚWIADCZENIE RZĄDÓW~ ", .. : '," 
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• 
z dnia 8 maja 1964 r. 

w sprawie przystąpienia Somali do Konwencji o międzynarodowym lolniCtwie cywilńym, podpisanej w Chicago dnia 
7 grudnia 1944 r. 

' Po,daje; się ~iniejszyni.~lo wiadomości, że zgodnie ~ art. 92 
. Kon wencji o międzynarodowym lotnictwie cy wilnym" podpi
sane j ',V Chicago dnia 7 grudnia 1944 L (Dl., U., z )959 r. 
Nr 35, poz.. 212), Rząd Republiki Somali złoży ł dnia 2 marca 

.' 

1964 r. Rządo wi Stanów , Zjednoczonych Ameryki swó'j eJ,oku
men t przystąpienia do powyższej Konwenc ji. 

Minister SprtlW Zag ranicznych: w z. J. Winiewicz 


