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MoniiorPolski Nr 12& .. 

atą.wach towaru dokonywa~yth przez jednostki podległe 
Ministrowi Handlu , ~ewnętrznego (Monitor Pol6ki 
Nr A-81, poz. ,966 i Nr A-I03, poz. 1398 oraz z 1954 r. 
Nr A-52, poz. 702) w rubryce 5 w odD.iesieniu do opako
wań wymienionych pod ip. 11 otrzymuje brzmienie: 

Poz. t 778, 1779 i 1780 

__ .. dl1i odbiorców młejl;lcowych 10 dni, 

dla odbiorców zamiejscowych 20 dni". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi' w' życie z' dniem oglo
lZenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: M. , Minor 

1779 

ZARZĄDZENIE MINISTlŁA PRACY I OPIEKI SPOł.ECZNEJ 

z dnia Z1 grudnia 1954 r. 

w ' spraWie llkwidacJi -pracowniczych kas emerytalnych. 

Na podstawie art. 94 dekretu z dnia 25 ~rwca 

'1954 r. 0 _ powS2echnym zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30" poz. 116) urzą~a 
aię. co następuje: r-

f 1. Likwidacji podlegają następujące pracoWnicze 
kasy emerytalne: , " 

l. Kasa Emerytalno-Pożyczkowa Pracowników Miej- ' 
wch Zakładów Komunikacyjnych w Łodzi 

.2. Kasa Emerytalno-Pożyczkowa Pracowników Elek
trowni Łódzkiej 

3. Kasa Emerytillno-Pożyczkowa Pracowników Ga
%OWIli Miejskich w Łodzi 

, 4. Robotnicza Kasa Emerytalna Hut Batory t Flońan 
... Chorzowie ' 

'5. Kasa Emerytalna i Zapom~gowa Huty Baildon 
wStalinogrodzie ,-

6. Kasa Emerytalna H;uty Pokój w Nowym -Bytomiu 
7. Kasa Emerytalna Huty Zy,gmu'nt w Łagiewnikach 

SlłlSkich. 

§ , 2. Lik,widację kas przeprowadza Zakład Ubezpie
cień Spółecznych przez wyznaczonych przez siebie likwi
datorów. 

" § 3. ' Z chwilą objęcia obowiązków przez ~ikwida
lorów dotychczasowe uprawnienia ~a,rządów kas WS2cze
górności w zakresie ąysponowania zasobami. gotówko
wymi.majątkiem ruchomym i nieruchomym, przyj mo-

wanie i zwa.1ńianie pracowników .przechodzą na llkwida-
torów. ' ' , 

- - , 

§ 4. Zakład trbezpieczeó Społecznych ustala upraw~ 
nienia członków kas do 'świadczeń w myśl art 94 ust. 3 
powołanego na wstępie dekretu. o ' 

D wysokości prżysługując:::ych świadczeń powinni być 
zainteresowani powiadonlieni na ptśm;e. 

§ 5. Likwidac;ję udzielonych w ramach akcji po
tyczkowej j nie spłaconych pożyczek przeprowadza się 
w trybie i ną warunkach obo:wiązujących przy udzielaniu 
pożycz~k: ' 

§ 6. Prawa i zobowiązan)a oraz majątek kas prze-
chodzą na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ' , _ 

§ 7. Przejęty przez Zakład Ubezpieczeń Społe~nych 
majątek nie~chomy kas podlega przekazaniu właśćiwym 
prezydiom rad narodowych, z wyjątkiem nieruchoalOści 
w Jastrzębiu Zdroju, którą przekazuje się Funduszowi 
Wczasów ,Pracowniczych. 

§ 8. Koszty likwidacji pokrywa Zakład Ubezpieczeń 
Społec~nych z fundu~zów kas. ' 

§ 9. Zarządzenie w thod,ż i w życie z dniem ogłoszp.
Dla z mocą od dnia 1 lipca 1954 r; 

Kierownik Ministerstwa Pracy ,l Opieki Społecznej: 
i ' W z. L. Chajn 

_ . 1780 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dn'ill .18 grudnia 1954 r. -

., !, sprawie uznania za re,zerwat przyrody. 

, Na pod5tawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
• odlronie przyrody (Dz. U. Nr 25 poz. 180) zarządza się, 
co następuje~ 

,§ l. Uznaje się Z8 rezerwat przyrody pod na%Wą 
.,perkuny" obszar śródleśneso torfowiska o' powierzchni 
3,50 ha' w Leśnictwie Wydmy Nadleśnictwa Państwowego 
Giżycko, położony w ' powiecie giżyckim województwa 
olsztyńskiego. 

,§ 2. W skład rezerwatu wchodzi 569, addzial lasu 
poddział .. 1" według numeracji przyjętej ' w planie .urzą
dzenia gospoąarstwa lęśl!ego na ok!es lat 1952 - 1961. , 
Granice rezerwamzostały oznaCzone na mapie rezerwatu 

, w skali ' i : l000ó, stanowi~cej załącznik do odpowiedniej 

pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochro
nę. 

§ 3. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 

l} koszenie trawy i pa~anie z:wierząt gospoda'rskich1 

2) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich 
części 1 ; 

3) polowanie oraz chwytanie i zabijanie dziko żyjących 
, zwierząt 1 . 

4) pozyskiwanie torfu o.raz wykonywanie wszelkich in
ny~h czynności gospodarczych; 

5) niszczeniE!' lub uszkadzanie drzew, krzewów i innych 
roślin, ' , 

; , 




