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rzędnej rady narodowej może wyznaczyć jednostkę gOSpOc1iU
czą ullOważnioną do prowadz~nia i reprezentowania wszyst
kich spraw d()i\:yczących danego czynu społecznego. 

§ 19. W razie potr?-eqy właściwi ministrowie mogą wy
dać szczegółowe przepisy normujące w szczególności: 

l) zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla r~nli-

L zacji czynów społecznych, 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

W 

2) udzielanie pomocy w sprzęcie technicznym, 
3) sprawy nadzoru technicznego; 
4) współzawodnictwo w realizacji czynów społecznych. 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oghszenia. 
. " 

.\ , ' 

Przewodniczący Państwowej Koniisji Planowania 
u ~, 

Gospodarczego : E. SZyI 
Minister Finansów: T. Dietrich 

z"ałącznik do zarządzenia Przewod
niczącego Państwowej Komisji PJano~ 
wania Gospodarczego i Ministra Fi· 
nansów . z dnia 13 czerwca 1956 r. 
(poz. 5801 . 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 14 czerwca 1956 r. 

w sprawię przekazania Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomóc Chłopska" uprawnień do usta
lania rliektórych cen zbytu na wyroby I cen na roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane w zakładach 

remontowo-montażowych, nadzorowanych przez tę centralę. 

r Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 406 Rady Ministrów 
z dn.ia 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 cen, 
opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do 
Ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 122, 
Nr A-96, poz. 1336, Nr A-lIS, poz. 1495 oraz z 1954 r. Nr A-50, 
poz. 683, z 1955 r. Nr 65, poz. 850, Nr 120, poz. 1582 i Nr 123, 
poz. 1601) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Prżekazuje się Zarządowi Głównemu Centrali Rol
niczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" uprawni eniiI do 
ustalania cen zbytu na wyroby i cen na roboty (usługi) o cha
rakterze przemysłowym wykonywane przez nadzorowane 
zakłady remontowo-montażowe dla spółdzielni zrzeszonych 
Yv tej centrali. 
f ' 

§ 2. Ceny, o których mowa w § 1, ustalane będą na za
,adach określonych: 

1) w uchwale nr 279 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. 
w spra wie zasad ustalania cen artykułów zaopatrzenio
wych i iriwestycyjnych wytwarżanych przez przedsię
bi'orstwa państwowego przemysłu drobnego. przedsiębior
stwa przemysłu spółdzielczego oraz przedsiębiorstwa go
spodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-52, 
poz. 695), 

2) w uchwale nr 366 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 
1954 r. w sprawie zasad ustalania cen robót o .charak
terze przemysłowym, wykonywanych na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa pań
stwowe przemysłu drobnego, spółdzielnie oraz przedsię
biorstwa gospodarki nie u~połecznionej. 

§ 3. Zarząd Główny Centrali RolniCzej Spółdzielni "Sa
mopomoc Chłopska" określi w porozumieniu z Państwową 

Komisją Planowania Gospodarczego szczegółowy tryb po
stępowania przy składaniu wniosków o ustalenie cen, o kt6· 
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I 

rych mowa w § 1 (tryb składania wniosków o ustalenie cen, 
ich rozpatrywania oraz uzgadniania wraz z wzorami kalku
lacjI, wniosku i decyzji o ustaleniu ceny). 

. I 
W § 1, ze wskazaniem nazwy artykułu, nazwy wytwórcy, ' nu-

§ 4. Odpisy decyzji o ustaleniu cen, o których mowa w 
§ l, z wyjątkiem cen na nietypowe wyroby i roboty nietypowe, 
najeży przesyłać bieżąco Państwowej" Komisji . Planowania 
Gospodarczego (Departament Kosztów i Polityki Cen). 

§ .5. Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska" prowadzić będzie rejestr ustalonych cen, o których mowa 

meru i daty decyzji o ustaleniu ceny, wysokości ceny jed
nostkowej i daty, od jakiej cena obowiązuje. 

§ 6. ' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. L. Kasman 
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ZAR.ZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZł!GO 

z dnia 16 czerwca 1956 r. 

w sprawie rozszerzenia zbiórki odpadków konsumpcyjnych. 

W wykonaniu postanowień działu IV pkt 2 . uchwały 
nr 729 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w 
sprawie rOzszerzenia przemysłowej produkcji pasz treściwych 
i usprawnienia ~ospodarki odpadkami dla potrzeb paszowych 
zarządza się, co następuje: 

§ t. Jednostki gospodarki uspołecznionej, prowadzące 
tucz trzody chlewm!j, a w szczególności: przemysłowe tuczar
nie trzody chlewnej, państwowe gospodarstwa rolne, oddzi3ły 
zaopatrzenia robotniczego . i rolnicze spółdzielnie produkcyjne 
(zwane w dalszym ciągu "odbiorcami odpadków") powinny 
rozszerzyC prowadzenie zbiórki odpadków~ konsumpcyjnych 

/" l objąć nią gospodarstwa domowe w miastach i ośrodkach 

przemysłowych, wymienionych w uc:hwalA nr 72fJ Prezydium 
Rządu z d.I).ia 26 października 1954 r. w sprawie rozszerzenia 
przemysłowej produkcji pasz treściwych i usprawnienia gospo
darki odpadkami dla potrzeb paszowych. 

§ 2. Zbiórką odpadków konsumpcyjnych w gospodar
stwach domowych naleźy objąć odpadki stałe, nadające się 
na paszę dla trzody chlewnej (obierki ziemniaczane, resztki 
warzyw, ' chleb, skorupy jajowe i inne stałe resztki produktów 
spożywczych). . 

§ 3. Odbiorcy odpadków zgłaszają w prezydiach miej
skich (dzielnicowych, osiedli) rad narodowych wnioski o wy
znaczenie rejonu, w którym mają przeprowadzać zbiórkę od
padków konsumpcyjnych. We wniosku należy podać zapo-

. trzebowaną ilość odpadków. 

§ 4. Prezydium miejskiej (dzielnicowej, osiedla) rady na
rodowej przy współdziałaniu z zarządem budynków mieszkal
nych, przymusowym zrzeszeniem prywatnych właścicieli nie
ruchomości, spółdzielniami mieszkan'iowymi komitetami 
blokowymi: 

, l) określa rejon zbiórki odpadków konsumpcyjnych, przyj
mując orientacyjnie możliwość uzyskania 52 - 100 g od
padków dziennie na mieszkańca, w zależności od waam
ków lokalnych, 

2) ustala zasady organizacji zbiórki odpadków konsumpcyj
nych, 

3) organizuje propagandę akcji zbiórki odpadków konsu,np
cyjnych wśród mieszkańców tejonu, 

4) koordynuje całość akcji zbiórki odpadków konsu,npcyj
nych. 

§ 5. Odbiorca odpadków obowiązany jest do zaopatrze
nia domów położonych na terenie wyznaczonego mu rejonu 
w pojemniki do zbiórki odpadków konsumpcyjnych oraz do
starczenia do mieszkań odpowiednich naczyń do gromadzenia 
odpadków konsumpcyjnych, powstających w gospodarstwie 
domowym. 

§ 6. t. Odbiorca odpadków zawrze umowy o zbieranie 
odpadków konsumpcyjnych z dozorcami domów, a w przy
padku braku dozorcy domu lub gdy dozorca domu odmówi za
warcia umowy - z osobą wskazaną przez komitet blokowy. 
W umowach tych powinny być określone: obowiązki stron w 
zakresie zbierania odpadków z poszczególnych mieszkań 
i opieki nad pojemnikami, terminy odbioru odpadków, cena 
odpadków konsumpcyjnych oraz sposób zapłaty. 

2. Cena odpadków podana w umowie powinna odpo
wiadać wysokości ustalonej przez Państwową Komisję Cen. 

§ 7. 1. -Niezależnie od ceny za zebrane odpadki kon
sumpcyjne osoby, z którymi zawarto umowę'o zbieranie od
padków (zbieracze), otrzymują premię za: 

l) prowadzenie systematycznej zbiórki odpadków przez okreś 
przynajmniej 6 miesięcy, 

2) wykonywanie normy zbiórki odpadków ustalonej w umo
wie, 

3) zbieranie świeżych i czystych odpadków. 

2. Szczegółowe zasady premiowania określi regulamin 
premiowania wydany przez Ministra Gospodarki Komunnlnej 
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu Mięsnego i Mleczar
skiego, Rolnictwa i Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

3. Odbiorcy odpadków zabezpieczą fundusze na akcję 
premiowania zbieraczy w wysokości 2% rocznej wartości 
zaplanowanej zbiórki odpadków konsumpcyjnych. 

§ 8. Odbiorca odpadków obowiązany jest przeprowadzać 
dezynfekcję pojemników na odpadki konsumpcyjne. 

§ 9. Do czasu zaopatrzenia odbiorców odpadków W ty
powe pojemniki do zbiórki odpadków konsumpcyjnych od
biorcy odpadków wstawiać będą w domach mieszkalnych za-". 
stępcze pojemniki, jak: kosze, beczki, skrzynie itp. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. I 

Przewodniczący PaństwQwej Komisji Planowania 
Gospodarczego: E. Szyr 

-


