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ZARZĄDZENIE , MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO l RZEMIOSŁA: 

z dnia 15 czerwca 1953 r. 

w spra.wie zaopatrzenia zakładów przemysłu drobnego w surowce ~tórne ze źródeł będąq,rch w dyspozycji \ 
Centralnego Zarządu Gospodarki Złomem Centrali Odpadków Użytkowych. 

W z\viązku z § 14 zarządzenia Przewodniczącego 
Państwowej Komisji -Planowania Gospodarczego z dnia 
16 wI;ześnia 1952 r. w sprawie zaopatrywania, zaklaóow 
przemysłu drobnego w surowce wtórne (Monitor Polski 
Nr A"8~oz< ~332) zarządza się, co następuje: 

2· Zakup surowców, o których mowa w ust. 1, po
winien nastąpić na podstawie pisemnego zamówienia 
złożonego po uprzednim sprawdzeniu, czy 'dany' artykuł 
znajduje się na składZie. 

§ 3, Ilłdywidualnezakład'y rzemieślnicze mają pra
wo na~wania surowców ' wtórnych na p,odstawie wy-

§ 1. Przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drob- danych przez wydziały przemysłu prezydiów wOJewódz
BegO, spółdzielnie pracy zrzeszone w Związku Spółdziel- kich rad narodowych (Rad Narodowych m. s1. WarszawY _ 
ni Przemysłowych i RzemieślnicZych, Centrali 'Spółdzie7 i Ji.l. Łodzi) ~wiadczeń, stwierdzający,ch celowość sp:ze
ni Inwalidów i Centrali Przemysłu Ludowego i Art y- d'aiy tych surowców. I 

stycznego oraz szkoły zawodowe podległe Ministrowi I.' § 4. Przedstawiciele jednostek wYmienionych w § 'l 
Przemysłu Drobnego i Rzemiosła są upoważnione do - mają prawo wstępu do składnic CO.U. i C.Z.G.Z. celem 
bezpośredniego zakupu _ surowców wtórnych znajdują- dokonania wyboru surowca wtórnego na pOdstawie pi
cych się w składnicach Centrali Odpadków Użytkowych, semnego upoważnienia :wydziału przemysłu prezydium 
zwanej dalej w skrócie C.O.U., i składnicach <;:entralne- wojewód1kiej rady narodoyvej, właściwego ze względu 
go Zatządu Gospodarki Złomem, zwanego .dalej w skró- na siedzibę danej składnicy. 
de C.Z.G.Z:, z wyjątkiem surowców wtó\rnych gQ5PO-

§ 5. W zakresie rozliczeń przy sprzedaży surow-darowanych centralnie stosownie da § 18 zarządzenia ' 
ców wtórnych obowiązują przepisy uchwały nr -S71 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-
spodarczego z dnia 16 wrZeśnia 19~2 r. w sprawie zao- ~rezytlium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie 

ł . ł d b zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty między jed-=<,J>atrywania zak adow przemys u ro nego wJ surowce 
-'Wtórne (Monitor Polski Nr A-84, poz. 1332). • nostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polsld 

/ . " Nr A-t03, poz. 1500). 

§ 2. L ' Jednostki wymienione w'} 1 mają prawo § 6. Składnice' C.O.U~ i C.Z.G.Z. obowiązane Sił 
zakupu surowców wtórnych -- przydatnych do ,pro- umieszczać na fakturach i listach przewozowych adno
dukcji w ich zakładach -- w ilościach wypływających " tacje "Surowce wtórne" . 

·z planów produkcyjnych. Oparte na tej podstawie za- § 7. Z.arządzenie wch?dzi w życie z dniem ogłosze .... 
mówienia powinny być . zaopiniowane przez wydziały nia. 

, . przemysłu prezydiów wojewó,dzkich rad narodowych 
pod kątem widzenia potrzeby dQkonania zakupu. Minister Pnemysłu Drobnego i Rzemiosła: A. Żebr6wskl 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA CtÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACY.J, 
, ' I WIDOWISK 

~ dnia 19 czerwca 1953 r. 

/ 
o ęozbawieniu debitu k~munikacyjnego. 

Na -podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Preze
sa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w _sprawie or
'qanizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Pra

"". sy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych j Dz. 

wychodzącego w języku polskim w Chicago, Illinois w 
U. S. A. ,-- oraz wszystkich jego wydawnictw. 

U. Nr 32, poz. 241) pozbawiam qebitu i zakazuję r03po
wszechniania czasopisma "Zwiastun Królestwa Bożego",' 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i ' Widowisk: p. o. M. Mikołajczyk I 

Tłoczono z polecenia ' Pre~sa 'łady MIOIstrow 

RedakCja: Urząd Rady MIOIstrów BitHo Prac Ustawodawczych, Warszawa. ul. Kralrowskie Przedmieście l. 
Admrnistraqa : AdmInIstracja V.'idawni ctw Urzędu Radv MiOlstrów Warszawa. ul. Bracka 20a. 
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ReklamaoJe z powodu OledoręrzeOla lJoszczegolnv ch numerow wnosie nalezy do Administracji Wydawnictw Urzędu 
Radv Ministrów fWóJ, r~zawa 111 Pri;l "k,a 2"''1' w termInie 'lO do 15 dni po otrzymaniu ' nast,!pnego kolejnego numeru. , 

Potedvncze egzemplarze MvIlHora~ Po,sk.eqo nabywac mozna w Adm'inistraCJi Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, 
Warszawa Bracka 20a 'w punkta, 'h sprzerłażv w Warsziiwie ' "Dom K;siqżki". KS1eqarnia Prawno-ekonomiczna. pl. 3 Krzy
ży 12: kiosk .. Domu KSIążki" w Qmarhu sądnw al Gt'n Swierczewskiego 127. w kasach Sądów Wojewódzkich w: Bia
łY,tnStoku. Kielcach, Koszalin ie, Łodzi, Rzeszowie. 'Stalinogn)d~ ie, w,rocła;,:iu i ,Ziel?n~j GQTze .or,a~ w kasa:c~ ' S~dów Po
wIatowych w: Bydgoszczy. BytomlU. CI 3szynte" CzęstochOWIe, Gdansku, GdynI. GlIWicach, Gmezme. Jeleme] Gorze,' Ka-

liszu, Krakowie. Lublinie. Nn'" , ,,,, S~":'Z11. Olsztym e . Opolu, Ostrowiu Wlkp .. Poznaniu , Pnemyślu, Raciborzu. Ra
c:, " ""~'~ ': ~, T" "~")wie, Toruniu i Zamośrin 
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