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ZARZĄDZENIE MINISTRA fINANSOW 

z dnia 23 listopada 1955 r. 

w sprawie zwolnienia nabycia rieklóryCh praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowycli. 

Na podstawie art. 20 dekretu oz dnia' 3 lutego 1947 r. o po
datku od nabycia praw majątkowych . (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, . 
poz. 74) zarządza srę. co następuje: 

§ 1. W § l zarządzenia . Ministra Finansów z dnia 12 
kwietnia 1952 r.~w spn:lwie' zwolnienia nabycia niektórych 
praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych 
(Monitor Polski oz 1952 I. Nr A-34, poz. 494 i z 1954 r. Nr A-48, 
poz. 668) po pkt 4 dodaje się pkt . 5 w brzmieniu: 

,,5) ze spadku, którego przedmiotem są prawa autorski., 
z wyjątkiem należności z zawartych prZeZ autora 
umów wydawniczych lub innych umów o rozpow~. 

szechnianie utworów". i 

ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma 
zastosowanie do ustaleń podatkowych jeszcze nie doko.nanycb 
lub nieprawomocnych. 

Minister Finansów:, w z. J. Koje 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia !}- grudnia 19-55 r. 

w sprawie zasad premiowania pwcownJków targowisk prowadzonych przez rady narodowe na b\łdtecle. 

Na podstawie art. 32 dekretu z dma 20 maja 1955 r. o po
datkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 21, poz. 136) oraz w 
związku z § 2 ust. 1 uchwały nr 306 ~rezydium Rządu z dnid 29 
kwie tnia 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
targowisk pFowadzonych przez rady narodowe na bud~ecle 
zarządza się , co następuje : 

§ l , Wprowadza się regulamin premiowania pracowników 
targowisk prowadzonych przez rady narOdowe na budżecie, st.· 
now'iący załącznik do niniejszego zarządzenia . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem . ogłoS"len ial 
mocą od dnia 1 października 1955 r. 

Mil:.ister Handlu Wewnętrznego: w z. J. KiJjańczyk 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Ha,ndlu Wewnętrznego ;1: dnia g grud· 
nia 1955r. (poz. 1634) . . 

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKOW TARGOWISK PROWADZONYCH PRZEZ RADY NARODOWB 
NA BUDŻECIE 

§ 1. Premię według postanowień nInIeJsz.ego regulaminu 
otrzymują pracownicy targowisk prowadzonych przez raqy na
rodowe na budżecie, zatrudnieni bezI.lOśrednio piży inkasie 
opłat, a mianowicie inkasenci (poborcy) j kierownicy targo
wisk od sum za inkasowanych przez nich bezpośrednio. 

§ 2. Premia, o której mowa w § l, wyRosi 3°/ó od zainka
sowanych wpływów z opłat targowych pobieranych na podsta-

wie art. 28 ust. 1 dekretu z dnia 20, maja . 1955 r . o podatkach l 
opłatach terenowych (Dz. U. Nr 21, poz. 136) . 

§ 3. Premię oblicza się i wypłaca w okresach kwartalnych, 

§ 4. Premię na zasadzie niniejszego regulamInu zatwierdi. 
co kwartał prezydium powiatowej (mh~jskieJl nłdy narodowej 
na wniosek kierownika wydziału (referatu) handlu prezydium ' 
właściwej tereno}Vo rady narodowej, zaopiniowany przez kia
rownika wydziału (referatu) finansowego. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO ORAZ PREZESA PAl'JSTWOWEJ KOMISJI CEN 

z dnia 9 grudnia 1955 r. 

w sprawie ustalania wysokości i trybu pobierania opłat za usługi na targowiskach . 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. 
o usta laniu cen, opłąt i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. 122), § 2 ust. 3 pkt l uchwały nr 406 Rady Min istrów z 
dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do 
ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w 
sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie Cl'll, 

opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do' Ich 
ustalenia (Monitor Polski z 1953 r . Nr A-57, poz. 722, Nr A·9a, 
poz. 1336 i Nr A-115, poz. 14.95 oraz z 1-954 r. Nr A-50; pC-l 683) 
j § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn ia 19 lutego 1949 r. 
w sprawie zakresu działania Minist ra Handlu WewnEjtr'wfgo 
(Dz. U. Nr ID, poz. 62) zarządza się, co następuje: 



/ 

"Monitor Polski Nr 127 - 2057 Poz. 1635 

§ 1. 1. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad naro
dowych pr.az Rad Na~odowych w m. st: ~~rszawie i m. Łodzi 
do ustalama wySOkOSCl opłat za USłUgI sWIadczone przez tar
gowiska. 

2. Wysokość opłat za usługi ustalona pi"Z&'{ prezydia 
wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych W. m. st. 
Warszawie i m. Łodzi nie moze przewyższać stawAk m.'i.ksy
maInych, wymienionych w cenniku stanowiącym załącznik do 

. . niniejszego zarządzenia . . 

. . 3. J eżeli dotychczasowe opłaty za usługi, pobierane na 
poszcz'ególnych' targowiskach, są niższe od stawek ma ksyma l
nych, podwyższenie opłat wymaga zgody Państwowej Kumisji 
Cen. . 

§ 2. . Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają wy
lokość opłat za usługi w oparciu o opinie ' prezydiów J)(;wia
towy~h (miejskich) rad narodowych właściwych ze w'zgJ(~du 
na miejsce położenia targowiska, dla którego opłaty mają być 
ustalone. 

§ 3. Wysokość opłat za usługi powinna być usIalana dla 
poszczególnych targowisk w zależności od ' stopnia urządzenia 

ł wyposażenia targowiska ora z innych szczególnych warunkqw 
miejscowych. Wysokość opłat dla pewnych kategorii usług 
może być uzależniona od seZOllU. 

§ 4. Opłatę za usługi handlujący obowiązani są uiścić 
bezpośrednio przy korzystaniu z usługi, a w razie wypożycza
nia sprzętu, za który należność obliczana jest w zależności od 
czasu korzystania z niego - przy jego zwrocie. 

§ 5. Korzystający z usługi polegającej n(l wypożyczeniu 

sprzętu obowiązany jest wypożyc:zone przedmioty zwrócić czy_ 
ste (wymyte) i nie uszkodzone w ustalon ym terminie. a w· rG
zie całodziennego wypożyczania - najpóżniej w ciągu gcclziny 
po zamknięciu handlu na targowisku. 

§ .6. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego 
przedmiotu bądź jego części korzystający z usługi obowi 'lzany
je!;; t uiścić jego równowartość. bądż koszt naprawy . 

§ 7. Dla zapewnienia zwrotu wypożyczonego prze!lmiotu 
handlujący korzystający z usługi obowiązany jest złożyć kaucję 
w wysokości, którą ustalą prezydia wojewódzkich rad naro
dowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi~. 

Przepis ten nie dotyczy jednostek gospodarki uspołecznionej. 

§ 8. W razie stałego korzystania z przecJlOwywanią towa
.rów w magazynach lub w chłodniach należy zawrzeć umowę 
najmu określonej powierzchni magazynowej lub dlłodntczej. 

§ 9. Uchyla się zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrzne

go oraz Prezesa Pailstwowej K?misji Cen z dnia 8 JipCll 1954 r. 
w sprawie ustalania wysokości i trybu pobierania opłat tar
gowych od handlu i opłat za usługi na targowiskach (Monitor 
Polski z 1954 r. Nr A-58, poz. 860 i z 1955 r. Nr 40, poz. 394). 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: w z .. J. KiIjańczyk 

Prezes Państwowej Komisji Cen: p, o. J. Strumiński 

Załącznik dó ' zarządzenia ' Ministra 
Handlu Wewnętrznego · oraz Prezesa 
Państwowej Komisji Cen z dnia 9 
!1rudnia 1955 r. (poz. 16351. 

CENNIK MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI SWIA{)CZONE PRZEZ TARGOWISKA 

Wyszczególnienie 

Opłaty za usługi. 

1. Wypożyczenie Sprzętu: 

1) wagi szalkowej z odważnikami 
2) wagi uchylnej z odważnikami 
3) wagi dziesiętnej z odwa:i'.nikami 
1) ~1l:n.yc4 rrriar. do mierzenia, np. litra, metra itp. 
5) lady (ławy) ru]) stołu za 1 mb. 
6) lady lub stołu obitego blachą za l · mb. 
1) taboretu (stołka) do siedzenia 
8) straganu za 1 mb. 
9) wózka transportowego 

10) klatki na drób 
11) a) kompletu llarzGdzi wraz z miejscem do sprzedażymj~oa 

z uboju gospodarczego (za komplet narzędzi do r0zbiór· 
ki i wyrębu mh;sa należy uw ażać wagęszaJkow'l lub 
uchylną z odważnikami, dwa noże, musat, topór, pień) 

b) miej sca do sprzedazy mięsa z uboju, gospodarczego 

12) narzędZi gospodarczych, np. wiadra, miednicy, łopaty, ko
sza itp. (od sztuki) 

2. Wypożyczenie odzieży ochronnej: 

l) fartucha szelkowego 
2} fartucha gumowego 

Wysokość opłat 

w złotych 

0,80 za godzinę 
1,50 . 
1,20 
0,50 dziennie 
8,00 
9,00 
3,00 

12,00 
5,00 za godzinę 
3,00 dziennie 

1,00 od l kg mięsa przeznaczonego do sprzedaży 
dziennic 

0,80 od l kU mięsa przeznaczoneno do sprzedaży 
dziennie 

0,50 dziennie 

4,00 
. 3,00 
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Wyszczególnienie 

3) płaszcza ochronnego (z rękawami) 
4) nakrycia na głowę 
5) narękawek (para) 

3'. Przechowywanie towarów: 

1) w piwnicach, magazynach za l m!· powierzchni· 12,00 
2) w chłodniach za 1 m: powierzchni: 

a) w sezonie chłodniczym 40,00 

b) po sezonie chłodniczym 
3) dodatkowe otwarcie chłodni na żądanie poza 

nymi godzinami 

4. Inne usługi: 

20.00 
wyznaqo- . 

f) rozbiórka i wyrąb mięsa z uboju gospodarczego: 

.. 

a) za wyrąb w postaci rąbanki 
b) za wyrąb na poszczególne elementy kulinarne 

(przez pojęcie rozbiórki mięsa na poszczególne elemen
ty kulinarne należy rozumieć podział mięsa na części, 
dokonywany w sposób określony w instrukcji nr 15 
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ministerstwa 
Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia. 12 grudnia 
1952 r.) 

2) za rili8jsce pod postój wozu jedno-, dwukonnego bez to, 
waru') 

3) · za miejsce . pod postój samochodu, przyczepy samochodo
wej, platformy bez towaru') 

4) bicie drobiu 
5) bicie, skubanie i patroszenie drobiu: 

a) kurcząt, kur, kaczek 
b) gęsi, indyka r 

6) obdarcie ze skórki królika, zająca itp. 
7) ważenie towaru (nie dotyczy mięsa z uboju gospcidar-:zego) 
8) . dostarczenie wody gorącej 
9) zwożenie lub znoszenie towaru z wozu lub samochodu do 

stoiska (na targowisku); 
a) z ódległośći dO 20 rn 
b) z odległości ponad 20 m 

10) przeniesienie towaru dźwigiem 

11) podstawienie wagonu na bocznicę targowiska 
12) ogłoszenie przez radiowęzeł 

miesięcznie 

Wysokość opłat 

w złotych · , 

6,00 dziennie 
0,50 
1,00 

0.G5 " 
za kg 

0,38 
" za 1 kg 

0,15 /' za 1 kg 
" 

15,00 każdorazowo 

0,25 za kg 
0,45 za kg 

8,00 dziennie 

12,00 
1,00 od 'sztuki 

3,00 od 
6,00 od " 

" 2,00 od " 
0,05 za 1 kg 
0,20 za 1 l 

0,10 za i kg 
0,15 za l kg 
5,00 za jednorazowe 

25,00 każdorazow.o 

1,00 

b 

użycie dźwigu 

0) Opiaty .za miejsce pod postój wozu lub samochodu bez towaru można pobierać tylko Da placach (w częśdach placów) 
do tego celu przeznaczonych. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LES,NICTW A 

z dnia 20 grudnia 1955 r. 

w sprawie 'premiowania dozorców łowieckich. 

, Na podstawie § 6 ust, l rozporządzenia Ministra Leś~ictwa 
z dnia 24 września 1955 r . w sprawie dozorców łowieckich 

_ (Dz. U. Nr 40, poz. 250) zarządZa się, co następuje: 

§ l. Dzierżawca, a · w obwodach nie wydzierżawionych 
zarządca obwodu łowieckiego wyplaca dozorcy łowieckiemu 
premię; ___ 

l) za zniszczenie przez niego: 
a) jastrzę bia gołębiarza 
b} jastrzębia krogulca 

25 zl 

25 ,. 

c) wrony siwej 
d) sroki 
e) kota włóczącego się 
f) psa niemyśliwskiego włóczącego się 

2) za schwytanie lub wskazanie przez niego kłu
sownika albo wnykarza 

3) od każdej sztuki zwierzyny odstrzelonej lub 
odłowionej zgodnie z łowieckim planem ho'" 
do.wlanym przez vsoby uprawnione do od
strzelenia lub odłowienia, a mianowicie; 

,. 
:~ 
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