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§ 6. 1. Za osiqgniGeia sportowe przyzhawane bt;dq 
;ponadto we wsz;ys'tkith dyscyplinaeh sportu indywiclu
Alne ize.spolowenagrod y: 

1) honorowe w postaci zetonaw i· dypl.omow; 

2) speejalne w 'po'Staci !sprz~tu ' sportowego. 

2. ZasCldy przyznawania nagrad ustali Przewodni
_ czqey Glawnego Komitetu Kurtu ry Fizyeznej w drodie 
instrukeji zati,vierclzonej przez Prezesa Rady Ministraw. 

§ 7. 1. Koszty wykonania medali ,~Za Wybitne 
Osiqgni~cia Sporlowe" oraz wydatki -polqezone z ich 
l1adawaniem pokrywane bGdq z budzetu Glawnego Ko
mitetu -Kifltury Fizyeznej. 

2. Koszty wykonania i nadawania zetlmaw i ,dyplo
mow ponosi jednestka nad.aJqca. 

. 3. Wydatki zwiq-zane z przyznaniem nagrod obeill-
zajq _ jednostk~ or,ganizaeyjnq, ktara nagrod~ ufundowala. 

§ 8. Wzory rystinkowe medalu · ok-i'esli " PrzewDdni
czqey Glawnego KomitetuKultury Fizyeznej w drodze 
zarzqdzenia wydanego za zgodq Prezesa Rady' tv1inistrow . . 

§ 9. Wykonanie uehwaly porueza si~ Przewoclni
cZqcemu G16wnego Ko!lf.itetu KuHury Fizyeznej. 

§ 10. Uchwala wchodzi w iycie z dniem pg!o-sz~?ia . 

Prezes Rady Ministraw: J. Cyrankiewicz 
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UCHW ALA NT 424 RADY MINISTR{>W 

z dnia- 7 lipcil 1954 r. 

w spra-W<ie zll5ad 'll&tal'ania cen na niektore :przedmioty ,uzywane, zakupywane przez jednos-lki 'panstwowe, oraz 
wyznaczeiI1aorganow wlastiwych do ustalania ' cen. 

Na podstawie art. 2 dehetuz dnia 3 czerwca 1953 r. 
o us-talaniu cen, oplat i stawek taryfowych (~z: U. Nr 31, 
poz. 122)--RadaMinistrowuchwala, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ceny zakupu przez jednostki panstwowe 
przedmio16w uzywanych od os6b /nie bGdqcych jednost- . 
kami panstwowymi ustala &i~w wysokosci cen detalicz
nych obowiqzujqcych dIa ta·kich ·· przed~niotaw , zmniej-
5zonej o _procent odpowiadajqcy stopniowi zuiycia i wa
dom. W przypadku gdy dla przedmiotaw nabywanych 
n ie 'lostala ustalona cena deta]iczna, cen~ zakupu nalezy 
ustalit pr~yjn:1UjqC za pod5taw~ cen~ zbytu usta]onq qla 
takich samych lub najbard'ziej zbliionychprzedmiotow 
produkeji pa\'!s['-wowej zmniejszonq 0 procent odpowia
dajqcy stopniowi zuzycia i. wadom. 

'/ 2. 'PtZewodllic9:qcy: 'Panstwowej-Xomisj i Planowan;a 
Gospodarczego ustali wytyczne co do sposohu i trybu 
okreslariia stopnia .zuzycIa nabywanych przedmiot6w. 

3. Ustalenie _~eny przedmiotaw, do ktarych stdsuJe 
li~ przepisy 0 przymusowym wykupie lub 'o przekililaniu 
na podstawie decyzji wlasciwych organaw; nastGPu1e 
zgodnie z tymi przepisami. / 

4 . . Przepis6w ust. 1 i 2 ,nie ' stosuje si~do p-rzedmio
tow posiadajqcyeh wartost · · ar tystycZTlq lub mlizealnq, 

przedmio.tow kupowanych do uzycia jako· sutowce wtar
ne ·(np. na zlom) i opakowall. 

I 

• § 2. 1. Ministrowie (kierownicy centralnych urz~
dow) - wyznaczq organy wlasciwe do ustalania na , zasa
'dach okreslonych w § 1 ust. 1 cen- przedmiotaw uzywa
nyth zakupywanych przez jednostki im podJegle bd os6b 
nieb~dqcych jednQstkami panstwowymi bezpos rednio 
..lub w panstwowych sklepach · kom-isowych.-

2. W zarzqdzeniach, 0 ktarychmowa :w ust. 1, mi
nistrowie okreslq rawniez tryb post~powi\nja _ organow 
upowaznionych do ustalania cen. W szczeg61no ,~d. vi 
uzasadnionych przypadkach, nalezy ustalit, ie decyzje 
w sprawie cen wydawane b~dq 'na podstawie opinii po-
wolywanyeh 'W tym eelu- komisji. " 

§ 3. Wykonanie uchwaly porucza siG Przewodni
CZqcemu Panstwowej Komisji Planowania Gospodalczego_ 
iw.szystkim ministrom. 

, §' .c. Uchwala, wchodzi w zycie z dniem ogloszeflia.'·· 

'Prez-esRady - Mini'str6w: J. Cyrankiewicz 
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z;· dIria 7 lipca 1954 .f. 

" W'- .prawie' Pail91wow~j Inspekcji OChrony WOd. 

Prezydium RZlldu uchwala, co nast~puje: 

d 1.._ Twoizy . sie; ' wMinis'terstwle GospodarkiKo
mUl)alnejPal~.stw0Wq , lRspekcj~ OChFOl).y Wad, zwanq 
"wdaIszy~ tiqgu . "Inspekcj <t:', 

, § 2. 1. InSpekcjasprawuje nadzor i ' *ontro-l~ nad: 
1) racjonalnym-go'Spodarowaniem wod<tpobierafl~ Z wo

dodqg6w komunalnyth oraz z wodoeiqgow naleiq
cyth do zakJad6w pi""'lginy'Slowy<th- i 'innych zdkladQw 
prac IT 

2) u trzymywarriein ' przez zai nteres()w-ane ,zakI-ady"w' fld

!ezytym stanie urzqdzen sluzqcych do zappatrywania 
ludnosci ~ wod~ i urz&dzen do oczyszczania sciekaw, . . 
uS1lwania .rrieczystosci i wOd opadowych, 

• , .. ' '. !. _ - . -, ~ .. r ~-.; 1 ~'-;' 

3) 'gospOclMkq sciekami, 

' .c) przestrz8€1aniem przez zak!ady przemyslowe.i inne 
zakladypracy odprowadzajqce · seieki ' do wod PO"' 
wierz"("hniowych i do ziemi ' przepisQw rnaj.qcych na 
ceiu oChron~ ' ·tych "wad pr'led "zanieczyszczcniem . . 
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