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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia ]2 maja 1951 r. 

w sprawie detalicznej sprzedaży tłUSZC:1.ÓW oraz przetworów i kcnsei"W m~ęsnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 
1949 r . o obrocie zwierzętami gospodarskimI i produk
tami uboju oraz o ich przetwórstwie (Dz. U. R. P . Nr 21, 
poz. 135) zarządz:l się, co następuje: 

§ 1. Zezwala się na prowadzenie w sklepach spo
żywczych detalicznej sprzedaży wszelkich jadalnych 
tłuszc76w zwierzęcych topionych oraz konserw mi~snych 

i podrobowych. 
§ 2. Sklepy detaliczne spożywcze mogą nadto pro

wadzić sprzedaż jadalnych tłuszczów zwierzęcych nie 
topionych oraz przetworów mięsnych pod warunkiem 
posiadan:a następujących urządzeń: 

a) gablotki oszklonej, szeze>·ie zamykanej, o tylnej 
ścianie krytej· muśl inem, zaopdtrzoneJ w półki 
szklane do wysuwania i o podstawiE: marmuro
wej, szklanej lub lastrico, 

b) wagi z szalkami metalowymi (niklowane, dura
lowe) , kamiennymi, porcelanowymi lub szkla
nymi. 

~ 3. Ustalenie, czy sklepy odpowict dajq warunkGm, 
wymenionym w § 2 niniejsz€{-;.) zarządzenia, oraz wy
dawanie odpowiedni.ch zaświadczel: nal eży do kompe
tencji prezydiów powiatowyci1 (miejsk ich) oraz gmin
nych rad narodowyd l . . 

§ 4. Sklepy dokonujące sl1;:zedaży artykuł6vl,· · wy
mienionych w §§ 1 i 2 niniejsz~'gCJ zarządzenia, podle
gają nadzorowi sanitarnemu stosownie do przepisów 
obowiązujących dla sklepów rzeźniczo-wędliniarskich. 

§ 5· Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa 
tygodnie po ogłoszeniu . 

Minister Handlu Wewnętrznego : T. Dietrich 
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Z. ,~RZj-\DZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 21 maja 1951 r. 

'1Y sprawie zwrotu opakowalI stosowanych w branży , materiałów bud-owlanyc~ pochodzenia mineralnego. 

Na podstawie §§ 2 i 3 uchwały Komitetu E:w'lomicz
nego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie 
zwrotu opakowań (Biuletyn PKP G Nr 10, poz. 128) 
i w związku z zarządzeniem Przewodn'czącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 
1950 r. w sprawie ustalenia opakowań podlegających 
zabezpieczeniu i. zwrotowi oraz określenia wytycznych 
organizacji zwrotu opakowań (Biuletyn PKP G Nr 15, 
poz. 178) w porozumieniu z Przewodniczącym Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrami: 
Finansów, Budownictwa Przemysłowego oraz Budow
nictwa Miast i Osiedli zarządza się, co następuje: 

§ 1. W branży materiałów budowlanych pochodze
nia mineralnego uważa się beczki żelazne za opakowa
nia zwrotne w rozumieniu § 1 ust. 1 zarządzenia Prze
wodniczącego Państwo'.vej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 12 lipca 1950 r. (Biuletyn PKPG Nr 15, 
poz. 178). 

§ 2. Za dostawcę opakowania uważa się zakład, 

który dokonał wysyłki towaru, za odbiorcę uważa się 

ten zakład , który zwalnia opakowanie przez rozpako
wanie towaru. 

§ 3. Opakowania zwrotne naleŻy oznaczyć w spo
sób trwały i widoczny napisem "Opakowanie zwrotne". 
Niezależnie od tego na opakowaniach zwrotnych należy 
oznaczyć pojemność opakowania, adres dostawcy, miej 
sce lub sposób otwierania opakowania, tarę oraz nazwę 
towaru, dla którego dane opakowanie służy. 

§ 4. Dostawca obowiązany jest do prowadzenia 
ewidencji opakowań zwrotnych. . 

§ 5. W specyfikacji towarowej wysłanej odbiorcy 
należy zaznaczyć rodzaj wysłanego opakowania, podając 
cechy wysłanych opakowań oraz obowiazujący term-in 
zwrotu. W fakturze wystawionej w związku z dokonaną 
dostawą towaru należy również notować fakt wysłania 
opakowan:a oraz· podać obowiązujący termin zwrotu. 

§ 6. Odbiorca towaru obowiąz:my jest do należy

tego zabezpieczenia i właściwego obchodzenia się z opa
kowaniem, nieużywania go do celów niezgodnych 
z przeznaczeniem i zwrócenia dostawcy w stanie nada
jącym się do ponownego użycia . Wszelkie koszty zwią
zane z doprowadzep.iem, opakowania do stanu używal
ności w wypadku zaniedbań odbiorcy ponosi tenże od~ 
biorca. 

Opakowania należy zabezpieczyć przed kradzieżą 
i uszkodzeniem, ogn 'em, opadami atmosferycznymi itp. 

W każdym zakładzie kierownictwo wyznaczy odpo
wiednie miejsce na przechowanie opakowań i opracuje 
oraz wywiesi na widocznym miejscu instrukcje co do 
sposobu ich przechowania. 

§ 7. Odbiorca i dostawca obowiązani są do zabez
pieczenia 9pakowania przy transporcie zgodnie z wy
maganiami odpowiednich przepisów' przewoźnika. 

§ 8. Odbiorcy obowiązani są zwracać dostawcom 
opakowania zwrotne w stanie nadającym się do dalszego 
użytku w ilości otrzyman ej. Od~iorca zwolniony jest od 
obowiązku zwrotu w przypadku zniszczeniil opakowani a 
,bez jego winy. Opakowania zwrotne muszą być zwra~ 


