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Umowa może być rozwiązana przedterminowo przez 
dzierżawcę w przypadku, .o którym mowa w § 2. oraz 
w przypadku niezmniejszenia czynszu dzierżawnego. sto

. sownie do postanowień § 5 ust. 4. 

, 
Przekazanie wylwnywanla umow, .. " 

§16. Przekazanie wykonywania umowy przez koło 
łowieckie . innemu kołu łowieckiemu może mieć miejsce 
jedynie za pisemną zgodą wydzierżawiającego, z zacho
waniem przeplsow zarządzenia Ministra Leśnictwa w 
sprawie zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich 
przez prezydia wojewódzkich rad narodowych. 

Właściwość sądu. 

- § 17. Umawiające się strony pos,tanawiają. że 
wszelkie spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy. 
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rozstrzygane będą przez sąd, właściwy terytorialnie dla 
prezydium wojewódzkiej rady narodowej. 

Postanowienia końco.we. 

§ 18. Umowa niniejsza obowiązuje z chwilą podpi
sania jej przez obydwie strony. 

§ 19. Podatek od nabycia praw majątkowych, przy
padający od niniejszej umowy. uiszcza Polski Związek 
Łowiecki. 

§ 20. Umowa niniejsza spisana została w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozo
staje w prezydium wojewódzkiej rady narodowej. a dru
gi otrzymuje dzierżawca, trzeci Polski Związek Łowiecki 
- wojewódzka rada łowiecka, właściwa terenowo we
dług położenia obwodu łowieckiego. 

Dzierża~ca : 

Prezydi,um Wo~ewódzkiej Rady Narodowej: 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 3 września 1953 r. 

w sprawie nazw publicznych bibliotek powszechnych. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 17 kwietnia 
1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecz
nymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163) zarządza s~ę, co następuje: 

§ 1. Publiczne biblioteki powszechne używają nazwy: 

1) "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
lub "Wojewódzka Biblioteka Publiczna Województwa 
w ' . .... gdy biblioteka nie mieści się 
w siedzibie województwa; 

2) "Powiatowa Biblioteka Publiczna w . 
lub "Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatu 
w " gdy biblioteka nie mieści się 

w siedzibie powia~u; /' 

3) "Miejska Biblioteka Publiczna w • • •• . ; 

4) "Gminna Biblioteka Publiczna w 
lub "Gminna Biblioteka Publiczna Gminy 
w gdy biblioteka nie mieści się 

w siedzibie gminy. 

§ 2. Publiczne biblioteki pows'lechne używające 

innych nazw tradycyjnych mogą zachować ' swe nazwy 
dotychczasowe za zgodą Ministra Kultury i Sztuki. . 

§ 3. Publiczne biblioteki powszechne w miastach, 
będących siedzibą wojewódzkich lub powiatow}r:h rad 
narodowych, pełniące na podstawie art. 9 ust. 5 de:cretu 
z dnia 17 kwietnia 1945 r. o bibliotekach i opiece nad 

zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163) zadania 
bibliotek wojewódzkich lub powiatowych bądź biblioteki 
wojewódzkie lub powiatowe, pełniące zadania bibliotek 
miejskich, używają nazwy: "Wojewódzka i Miejska Bi
blioteka PubliCzna w , :' lub .,.Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 'Publiczna w . 

§ 4. 1. Publicznej bibliotece powszechnej, wy róż- .... 
niającej się wysokim poziomem pracy, może Minister 
Kultury i ~ztuki na wniosek prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej zezwolić na przybranie w swej nazwie 
nazwiska osoby zasłużonej. 

2. Biblioteka. której w trybie ust. I przyznano pra
wo przybrania nazwiska osoby zasłużont:!], używa w 
swej nazwie po wyrazie "publiczna" dodatkowego okre
ślenia "imienia . 

§ 5. Publiczne biblioteki - powszechne, używające 
w swej nazwie nazwiska osób ." za służonych przed wej 
ściem w życie niniejszego zarządzenia, powinny uzyskać 
zatwierdzenie Ministra Kultury i Sztuki w .::iągLi ti rr.ie
si ęcy od daty wejścia w życie niniejszego za rządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dn~em . ogło

szenia. 

Minister Kultury Sztuki: W. SOkOlSk.i 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSłU MATERIAł.OW BUDOWLANYCH 

z dnia 21 maja 1953 r. 

'w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki 
podległe' Ministrowi PrzemysluMaterialów Budowlany~ll. 

Na podstawie § 2 ust. 1. uchwały nr 16 Prezydium 
. Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad obrotu 

opakowaniami (Monitor Polski Nr A~9. poz. 8.2) zarzą~ 

dza się, co następuje: 
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