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, .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI,- GOSPODARKI
TERENOWEJ I OCHRONY
SRODOWISKA
.
.
\

"

.

z dnia 20 czerwca 1981 r.
~ sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, ieszczyńsklm, lubel-

skim

ł

suwalskim;

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 maja 1975 r.
o dwustopniowym podziale ad.ministracyjnymPallstwa
oraz o zmianie ustawy o radach }la~odowych (Dz. U. Nr 16,
poz. 91) zarządza , się; co nast,ępuje:
,<
§ l.

, b) do gminy Wschowa z gminy

Włoszakowice

obszar

sołęctwa Lgińl

4) w wojewódżtwiel\Jbel~kim dO, gminy Kraśnik z gmi.
ny Wilkolaz cz ęść obszaru ,ws-i Pułankowice (ul. Lasy)
o powierzchni 27.54 ha;

Włącza się:
i

1) w województwie częstochowskim:

5} w województwie suwalskim do gminy Sejny z gminy
Krasnópo! obszar wsi Babańce. ,

z

gminy Kochanowice częśĆ ob.;
szaTU wsi DrOniowi.ce o powietzchni 33.38 ha,

a) do gminy ' Herby

b) do gminy Poraj z gminy Zarki część obs~aru wsi
Wysoka Lelowska o powierzchni .81,13 ha;

w drodze zarzą
odcinków granic wynikających
z przepisói.... § l pkt l lit. a) i b) oraz pkt ,4. Zarz ądzen ia:~"
te podlegają opublikowaniu w dziennikach urzędowych
wojewódzkich rad narodowych.
§ 2.

2) w województwie krośnieńskim do gminy Ustrzyki Dolne ., z gminy Solina obszary wsi: Daszówka. Łobozew
Dolny, Łobozew Górny, Sokole, Teleśnica Oszwarcwa
1 Teleśnica Sanna;
"
,

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem.! lipca
1981 r. ,

3) w wojewód~twie leszczyńskim:'
a) do gminy Wąsosz z gminy 'Bojanowo obszar solec"'

twa

Właściwi wojew~dowiedokonają

ozeń szczegółowego ' opisu

Minister Administracji, Gospodarki Terenowej
Ochrony
Sr.odowiska: J~, Kępa

SułówWielki,
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1l.0ZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ'

z dnia l czerWca 1981 r.
W sprawie rozcłągnl~cła: przepisów dotyczących truclzn na 'bezwodnik kwasu octowego oraz k\vas octoWy o stężeniu'
.

ponad 800/e.

.'

o substancjach

rozciąga się na bezwodnik kwasu octowego oraz kw;as
pctowy o stężeniu ponad 80%.

f 1. Przepisy ustawy z dnlti 21 maja 1963 r. o sub.tlHlCjach trujllcych (Dz. U.Nr 22, poz. 116) dotyczące tru-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem:~ogło"
':lenia.
Minister Zdrowia l Opieki Społeczne}:
T! Szelachowskl

dzn

Na podstawie alt. 10 ustawy z dnIa 21 maja 1963 r.
trujących (Dz.' U. Nr 22, poz. ..116) zarzqdza Iłę, ' co następuje:

13
ROZPORZĄDZENIE Ą-iIN1S'fRA BUDOWNICTWA l PRZEMYSŁU MATERIAI,ÓW BlJDOWLANYCII
z dnia l czerwca 1981 r.

W sprawie

określen'a czynności zawodowych, których wykonywanie .uważa się za zatrudnienie w zespołach
formujących szkło.

Na podstawie art. 54 ust. 1 ust~y z ania 2.3 stycznia
'1968 .r. Q.. powszechnym zaopatrzeniu 'emerytalnynl pracowników 1 ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 li późniejszymi
lJllianami) urządza się, : CQ nast~uje:
'f 1. Za robotników zatrudnionycli vi zespolach for ...
JnUJllcych szkło. uprawnionych dowyZszych emerytur,
uważa. się z wyłączeniem zatrudnionych W zakładach '
przetwórstwi .~ła lub pr,Qd\ikujqcychpWQbr. ' ęhQinkQ- .'

l' ,

.

'

we :...- . robotników wykonujących staje następujące czynności zawodowe (zawody. specjalności):
1) maszynisty maszyn do formowania szkła płaskieg o,
' 2) operatora u'rządzeń do walcowania S,zkJa płaskiego,
3) maszynisty maszyn do formowania ' wyrobów szkła~~

,

'

.

.)- formowacza. wyrobów szklanych na urządzeniach rliczno-mechanicznych~
.

--:;

~,

,

bzlennlk Ustaw Nr, l ~

r 7{

21) operatora urządzeń do prodltkcjhszklcl piankowego,
22t operatora urząClzeń do pcodukcjFifryty i '~9rariulek

wyroby ' szklane ręcznie,
pod r ęcznego przy ręcznym forrriowaniu szkl~, ,
ukła «iaczawyrobów szklanych w komorowych pIecach :OOpręża lniczych,
prostowacza płyt szklanych,
formowacz!l wyrobów szkl imych z ruf,
zestawiacza ' surowców szklarskich.. preparacji 1 lepiszcz,_
topiarzaszkla,
hutnika

Poz;73

fCirmującego

.

\:'

szklanych,
23) op~ratora urządzen do produkcji mozaiki szklanej,
24) operatora urządzeń do produkcji szyb refle~syjn yeh,
,25) wytrawiacza wyrobów szklanych,
26) maszynisty maszyn do formowania włókna '~zkldnego,
27) ' operatora urządzeń do przetwórstwa włókna szkla. nego"
28) aparatoweg,o obróbki plomieniowej szkła,
,29) operatora urządzeń do produkcji wyrobów szklano ~
-krystalicznych
agalitul balotiny,
.:
::
30) galwanizera wyrobów szklanych,
31) OpęraŁora mechanicznych linii obr6bczych wyrobów
szklanych.
'

gięciarza szkła,

g rawera sZkła ,
szlifierza szkła,
'. J
polerowacza szkła, .
zdobnika' szkła (zdobiącego wy roby szklane maszynowoi ręcznie),
_,..
krajacża s zkła przy maszynach formujących~
§ 2. ' Rozporządzenie
wchodzi w życie z dniem oglo-, l
, ,
szenia;
operatora urządżeń, do kle'j enia szkła,
.
ope ratora urządzell d'o ptodukcjlszyb zespolonycn.. , Minister Budownictwa 'l Przemysłu Materiałów
operatora urzqdzeń do ' produkcJi luster,
rł ,
Budowlanych: J. _Brzosiek

OSWIADCZENIE , RZĄDOWB

z

dnia 28 maja 1981 r,

w sprjl ~ie uczestnIctwą szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących między
narodoWego przewozu lotniczego. podpisanej w Warszawie dnia 12 paździe~ika 1929 r ., oraz w Protokole haskim
z dnia 28, września 1955 r. zmieniającym tę konwencję.

.

,

Podaje się nini e jszym d ~' wiadomości. ~e~godnie \~ ai~

Ponadto stosownie do artykułu XXIII Protokołu ha·
f!kiegoz 1955 ' r. Rząd Koreańskiej RepuQliki Ludowo- Demok ratycznej zł ożył d'okument ' przystąpie nia dnia 4 listo\pada 1980 r.
""
.
'

tykuł em 38 Ko jfwer::cj i o uj ednost ajnieniU niektórych ,prawideł d o tycz ą c y ch m i ę d zy n a ro d oweg o '

przewozu lotnicze.
go,podpisane j w W a rszawie dnia 12pa żdzierni k a 1929 fó
(Dz , U, z 1933 r, Nr 8, poz, 49) , ora z Ż, art yku łem XXIII
Prot okDlu haski ego z dnia 28 w rze ś nia 1955 r., zmienia ją.
cego t ę konw e ncję (Dz. U, z 1963 r< Nr 33, poz. 189), zostały z ł oż one Rząd ()w i , Pol S'kiejRzeczypospolitej Ludowej
dokum enty pr z ystąpienia :-n as tęp u jąc yeh pai1stw vi niżej
podanych datach:
",
.
RepuRli'ki SeszeIl"
Republiki Togo

Zimbabwe

dnia 24 czerwca 1980 .f;,
dnia 2 lipca 1980 r.,
dnia 27 pa id ziernika 1980

,Zgodnie z postanowieniami powyższych aflykułów
Konwencja i Protokół / weszły w ż y cie w stosunk u do Re,
p.ubliki Seszeli dnia 22 września 1980 r.i do Republik.I
Togo dnia .30 września 1980 r. W stosunku do Zimbab)Ve
Konwencja weszła w życie w drodZe sukcesji dnia 18
kwietnia 1980 r., li' Protok6ł w drodze przystąpienia dnia
:24' stycznia 1981 r. W stosunku do Koreańskiej Republiki
.,tudowo~Demokratycznej Pr()tokół . wszedł w życie dnia
2 lutego 1981 r.
, .. " " Minister ~praw Zag ranicznych: J~Czyrek

r~

"
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