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UCHWAŁA Nr 121 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 12 marca 1956 r. 

zmienia.jąca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach 
wojewódzkich rad narodowych. 

Prezydium Rzqdu; uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale l1r o 827 'Prezydium Rządu z dnia 26 wrześ
nia 1952 r, w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projek
tów przy prezydiach wojewódzlsich rad narodowych (Monitor 
Polski Nr A-85, poz. 1339) w bt'zmieniu uchwały nr 67 Prezy
dium Rządu z dnia 29 stycznia 1955 r. (Monitor Polski Nr 11, 

poz. 125) w § Sa ust. 1 w ustępie końcowym wyrazy "w roku 
1955" zastępuje się wyrazami "w roku 1956", 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą od dnia 1 stycznia 1956 r. 

Prezes Rady Ministrów :· J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 lutego 1956 r. 

w s,prawie obowiązków organów Millcjl Obywatelskiej w zakresie bieżącego nadz.oru sanitarnego. 

Na podstawie art. 6 pkt 8 dekretu z dnia 21 grudnia 
1955 r. o organizacji i zakresie działania , ~ilicji Obywatelskiej 
(Dz, U. Nr 46, paz, 311) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu podniesieniu i utrzymania należytego 

poziomu stanu sanitarno-porządkowego kraju organy Milicji 
Obywatelskiej sprawują nadzór nad utrzymaniem czystości 
i porządku w nieruchomościach, na podwórzach, ulicach, pla
cach, w parkach, obiektach sportowych oraz innych miej-
scę.ch przeznaczonych do użytku publicznego: . 

2. Funkcjono,riusze Milicji Obywatelskiej w toku wyko
nywania swoich czynności służbowych powinni również in
terweniowuć w przypadkach rażących uchybień w' zakresie 
porzą1ku i czystości przy ' przechowywaniu artykułów żyw
nośc:owych na targowiskach lub podczas transportu . 

§ 2. Organy PaństwoweJ Inspekcji Sanitarnej (}bowiąza
ne są udzielać organom Mllkji Obywatelskiej nIezbędnej po
mocy fachowej w zakresie wykonywanych przez te organy 
obowią7ków dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego. 

§ 3. Organy Milicji Obywatelskiej współdziałają z orga
nami Pc,ństwowej Inspekcji Sanitarnej i terenowych rad na
rodowych udzielając im w przypadkach napotykania oporu 

koniecznej pomocy w zakresie wykonywania ich zadań, ok re- '~ 
ślonych przepisami nadzoru sanitarnego. _', 

§ 4. Organy Milicji Obywatelskiej w razie stwierdzenia , /' 
rażących uchybień w zakresie porządku i czystości nakładają 
grzywny w drodze mandatu karnego lub spoI'2,dzają odpo~ ;~" 

wiednie zawiadomienia, które przesyłają do kolegiów orzeka-: 
jących terenowych rad narodowych, w razie zaś stwierdzenia '-, 
uchybiell z zakresu stanu sanitarnego - przekazują SWe spo- ~': 
strzeżenia i wnioski właściwym organom terenowym Państwo- .:, 
wej Inspekcji Sanitarnej. ' ;' 

§ 5. Szczegółowy zakres obowiązków organów Milicji '." 
Obywatelskiej wynikających z przepisów niniejszego zarzą- '! 
dzenia określi zarządzenie ' Komendanta Głównego Milicji "; 
Obywatelskiej. 

§ 6. Zasady i tryb wykonywania przepisów z zakre.su , '; 
bie::ąc:ego nadzoru sanitilrnego w odniesieniu do nieruchomo~ .~. 
ści znajdujących się w zarządzie władz wojskowych, bezpie- ) 
czellstwa publicżnego oraz jednostek organizacyjnych podle- " , 
głych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych regulują ' odrębne ;,' 
przepisy. 

, § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:: '"";',\ 
Minister Spraw Wewnętrz-nych: W. Wicha ~.-
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 15 lutego 1956 r. 

w spril.wle premIJ dla auf.or6w i hodowców odmian 'oryginalnych lub sell!kcjonowanych ważniejszych roślin uprawnych 
oraZ dla osób wykonujących pomocnicze czynności hodowlane. ., : :>~~ 

'f\:a pocl:>tawie art. 9 i 21 ust. 4 dekretu z dnia 2 lutego 
1955 L o nasJennictwie- (Dz. U. Nr 6, poz. 33) zarz1jdza się, co 
nastr,puje: 

§ l , Jednorazowa premia autorska, należna autorOWi od-o 
miany roślin uprawnych, wpisan.ej do rejestru odmian orygi" ' 
nainych stosownie do art. 6 usl. · 1 dekretu z dnia 2 lutego 
1955 r. o nasiennictwie (Dz, U. Nr 6, poz. 33), wynosi od 
5.000 zł clo 75,000 zl zależnie od war.tości gospodarczej odmia-
ny, i gatunku rcślin uprawnych. I 

. § 2. 1, Wysokość jednorazowej premii dla osób, które - '.t~ 
p,)mocniczymi czynnościami hodowlanymi określonymiw 'C§, 10 :i~ 
ust. 2 współdzialały z autorem odmiany w jej wytworzeniu, J1 
nie może przekraczać dlP całego zespołu osób, które wykbmi.~ ~':" 
ły te czynności, 50% jednorazowej premii autorskiej. _, ' ' 

. -J 

2. Wysokość premii, o której mowa -w ust, 1, zależB~ ' " 
jest od stopnia, w jaki.m zespół przyczynił się do wyhodowa-
nia odmiany oryginalnej. ".-:)" 
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