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wyłącznie nostarczanych z innych zakładów powi
nien posiadać co najmniej pomieszcze nia na sal~ 

konsumpc yjną, ZI1lywalni~ naczy!l stułowych, maga
zyn produktów suchych, ur7.ądze nia chłodnicze 

I urządzenia sanitarne oraz miej sce na kuchenkę 

pudręLZną bąd ź urzqdzenia umożliwiające pod
grzewanie potraw, 

k awi a rnia pos iada pomi f' sz': zenia co najmniej na 
s'alę kon sumpcyjną, urządzenia do zmywania naczY!'l 
6 tołowych, ' ma gazyn produktów suchy ch. ' urządze
nia sanitarn e, 

- bufe t, w iniill' n ia lub piw iarnia posi ada pomieszcze
n ia co :1ajmnie j na ~alę konsump cyjną, magazyn, 
lll' 7. qci zen ia d o zmy waliia n ac zyń sto towy ch, urządze
n ia s<lnitarne. 

Urządzenia sanitarne, j eże li na to po zwalają w a runki, pow in
ny być 0<.ld 7 i,~ ll1 e dla person e lu i konsument6w. Przez urzą

dzenia sdnilarnl-! dla reslauracji 'dworcowych rozumie się urzą
dzenia dostqpne ola ogółu pod różnych . 

§ 6. Wyp'osa ż cnie części ha ndlowej zakładów gastrono
miczny ch po winno odpowiad a ć: zasadum hi~li eny i es tetyki; 
w zakł,ada c h kategurii S lub l może ono być projektowane 
indywidualnie, . 

§ 7. I. Zakłady gastronomiczne z obsługą ' kelnerską na
leży zaszeregować: 

, .1} do kategc,rii S ·lub l, jeśli prac0,:vnicy obsługi posiadają: 

\. a) w restauracjL kategorii S - co najmniej' w 60% sto
pień kelnera i co najmniej w 3011/ 0 stopień starszego 
kelnera, a w restauracji kategorii I - co najmniej w 
50P/u stopień kelne ra i co najmni e j w 20'1/0, stopień star
&zego kelnera w stosunku do ogó'!u zatrudnionych pra
cowników obsługi, 

h) w k.awiarni kateg,orii S - co na.imniej w 5()J1/11 stopień 
kelnera, a· w kawiarni lub cukiern i ka tegorii I - co 
najmnieJ w 3oa/o stopień kelnera w stDsunku do ogółu 
zatrudnionych pra;cowników obsługi; 

l} do kategorii II hlb Ul - Jeśli prafownicy obsługi posia
dają w wię~szości CD' najmniej stop.ień mtods:z:ego kernera. 

2, W zakładach ga-stronomkznych kcttegorH S lub l po
~Inna być za wsze obsługa kelnerska. 

po·z. 76 i 71 

§ 8. 1. Zaszeregowania zakładów gastronomicznych do 
kategorii wymienionych w § 4 ust. 1 ookonują organy admi
nistracji handlu prezydiów powiatowych (m iejskich, dzielni
cowych) rad narDdowych. 

2. Zaszeregowanie zakładu gastronomicznego do kate
gorii S i l następuje za zgodą organu administracji handlu 
prezydium wojewódzkiej rady nalOdowej (rady na,odowej 
miasta wyłączonego z województwa), 

§ 9. 1. Organy administracji hct11diu prezydiów powiato
wych (miejskich, d zielnicowych) J'':ld narodowych wydają za
kł C\ dom gastronDmicznym prowadzonym przez jednostki go
spodarki uspo łecz nion e j z aświadczenia o zC!sze regowaniu za
kładu do określonej kategorii. 

2. Zaświadczenie powinno zawierać: 

I) oznaczenie org a nu administracji handlu, który wyd a ł za-
świad~zenje; . 

2) datę i nr zaświadczenia; 
3) nazwę i sie<:lzibę przedsi ę bior s twa prowadzącego zaklad , 

~ 4) nazwę zakładu; 
5) kategorię i typ zakładu; 
6) adres (si edzibę ) zakladu; 
7} podpis ki e rownika orgdnu admini stra cji hand lu. wydają

cego za świadczen ie, 
8) odcisk okrąglej pieczęci. 

§ ID. Kategorię zakładu prowaclzrJnP!]o przez \j-e<lnoSlkE: 
gospodarki nie uspołecznionej określi! stosownie do wymaga'ń 

§ 4 organ administracji handlu prezyd ium '(m iej skiej, d zie lni
cowej) rady narodowej w zezwoleniu nil pro\~' ad zp n i e :r.akl·adu 
gastro nom iczn ego, w ydan ym w try bie ro zpo 1'7qdzcn ;d Rdd y 
Ministrów z dnia 25 lipca 195H r. w spIawIe zezwo le li nd pro
wad ze ni e przedsięb i orstw handlowy ch i na zawnc!owe wyko
nywanie czynności handlowych oraz na pruwarlzenie p'rzed
/iiębio rstw przemysłu gastronom;cznr. gc przez Jednostki yo
spoclarki nie uspołecznionej (Dz. U, Nr 49, poz. 24.1). 

§ II'. Traci moc zaTz<td7enie Ministra Handlu Wewnętrz
nego z dnia l S' lutego 19'54 ' r. IV .-;prawic rodzajów i katpgori.1 
uspołecznionych zakładów gastronoll'licznych (Monilo.r Polski 
z 1954 r. Nr 25, poz. 408 i z 1955 r. Nr 92, poz. 1193). 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Minister I'landlu Wewnętrznego: w z. E. Suwje/er 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 9 lutego 1959 r. 

w sprawie obowliklku zaop<tlrz.enia w taksomierze doroiek samoch,odowych na terenie mlasla KI<>Ic. 

Na pod~tawie § 7 ust. 2 rQzporząd'lenia Ministra Transpor
tu Drogowego i lDtnrczego z dnia 27 listopad!'! 1951 r. w spra
wie udziel ania zezwoleń na public'lny transport drogowy 
(Dz. U. 'l ~951 r. Nr 64. poz , 442 i z 1958 l. Nr 25, poz, 109) 
zarządza się, co następuje: 

• § I. Wprowadza się z dniem t kwietnia ' 1959 r. Dbowią-
zek ;caopa:trze.nia dorożek samochodowych używanych do wy-

kDnywania nieregularnego tran~porl.u DSó.b w g.ranie/lch m.lasta 
Kielc w urządzenia j'ejestrujące samoczyl1Jlfe- opłaty za użycie 
pojazdu (taksomierze). 

§ 2. Zarządzenie wchodzI w życie z dniem ogłDszenia . 

Minister Komunikacji: R. Strzelecki 


