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§ 2. l. "Powszechne przepisy o pomiarach kraju" obej-
mują następujące działy: 

A - Pomiary podstawowe 
B - Pomiary szczegółowe 
C - Pomiary stosowane 
.D - Opracowania kartograficzne. 

Każdy z działów wyżej wymienionych będzie się składał 

z oddzielnych instrukcji, oznaczanych liczbami kolejnymi w 
poszczególnych działach przepisów. 

2. Instrukcje będą grupowaty przepisy i wzory dotyczące 
jednorodnych czynności pomiarowych lub kartograficznych 
bądź też postępowania związanego z tymi czynnościami 

technicznymi. 
3. Dział C - "Pomiary stosowane" będzie się składał 

z instrukcji grupujących przepisy dotyczące pomiarów sto
sowanych: 

a) v..-ykonywanych przez Główny Urząd Pomiarów w jego 
zakresie działania, oraz 

.b) wykonywanych przez inne resorty o ile pomiary te 
mają znaczenie dla sporządzenia mapy gospodarczej 
Państwa. 

§ 3. O wydaniu poszczególnych Instrukcyj będą podawane 
obwieszczenia w Monitorze Polskim. 

§ 4. l. Stosowanie w ·pracach pomiarowych poszczegól
nych instrukcji obowiązywać będz.i.e po upływie trzydziestu 
dni, licząc od dnia obwieszczenia o ich wydaniu podane do 
wiadomości publicznej stoQsownie do przepisu ust. l. 

2. Z upływem terminu trzydziestodruowego od dnia ob
wieszczenia o wydaniu poszcz~gólnych instrukcji tracą moc 
obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy w · przed
miocie uregulowanym wydanymi instrukcjami 

,. 

3. O wydaniu kolejnych następnych uzupełnionych wydań 
poszczególnych instrukcji będą podawane stosowne obwiesz
czenia w Monitorze Polskim. Przepisy ust. 2, 3 będą do tych 
wydań miały odpowiednie zastosowanie: 

§ 5. Wszelkie prace rozpoczęte przed dniem ukazania się 

obwieszczenia w Monitorze Polskim o wydaniu poszczegól
nej instrukcji, lub jej uzupełnionego kolejnego wydania. 
powinno się wykonać i zakończyć według przepisów· instruk
cji obowiązujących do dnia obwieszczenia. W przypadkach 
uzasadnionych, gdy praca pomiarowa lub jej określone sta
dium jest w stanie początkowym, właściwe władze mogą 

zarządzić dla danej pracy lub jej stadium stosowanie prze
pisów instrukcji wprowadzonych obwieszczeniem o ich wy
daniu. 

§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia w Monitorze Polsklm. 

PREZES GŁOWNEGO URZĘDU POMIAROW KRAJU 
w/z mgr. inż. Bronisław Lipiński Z-ca Prezesa 

446. 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA GŁOWNEGO URZĘDU 

KONTROLI PRASY, PUBL.I.KACYJ l WIDOWISK 

z dnia 20 lipca 1948 r. 
. Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r . o utwo

rzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publlkacyt l Wi
dowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 2f0), w związku z art. 8 
dekretu z dnia 2l.XI.1938 r. o prawie prasowym - pozba-

. wiam debitu i zakazuję rozpowszechniania wychodzącego 
w Filadelfii pisma ,,Patrlota". 
DYREKTOR GŁOWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY. 

PUBLU(ACYJ I WIDOWISK 
L. Wojtyga 
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