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Załącznik nr 2. 

ZASWIADCZENIE O PRAWIE GŁOSOWANIA 

., syn (córka) . Obywatel(ka) J 

urodzony(a) 
(imię nazwisko) (imię ojca) 

f " zamieszkały(a) 
(dzień, miesiąc, rok) 

w , J 

(podać dokładny adres) 
był(a) zamieszczony (a) w spisie wyborców w i w związku ze zmianą 

(miejscowość) 

miejsca pobytu (w związku z zatrudnieniem w innej komisji wyborczej) ') otrzymuje lllm~jsze zaświad,:oenie na podsta
wie art. 33 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i art. 37 Ord,ynaCJi wyborczej do rad na
lOdowych. 

m. p. Za Prezydium Rady Narodowej 

'j Niepotrzebne skreślić. (podpis i stanowisko slużbowe) 

25 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYStU SP02YWCZEGO I SKUPU 

z dnia 2Ó grudnia 1960 r. 

:1mieniaJące zarządzenie z dni. 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania ol'az dostarczania zwłok 
zwierzęcych do zakładów , utylizacyjnych. 

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 1 mar~a 1949 r. 
o ia kładach u l y lizacy jnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18. poz. 113 
i z 1958 r. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje: 

zwierzęcych do zakładÓw utylizacyjnych (Monitor Polski 
Nr 11, poz. 51) wprowadza się następującą zmianę: 

w wykazie zakladów utylizacyjny <;:h i okręgów ich dZIa
łania, stanowiącym załącznik nr l do zarządzenia, skreśla 

się dotychczasową treść rubryk 1-4 pod lp. 15 i wprowadza 
się nowe lp. 15, 15a, 15b, którym nadaje się nastęllujące 

brzmienie: 

§ l. W zarządzen i u Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu 
Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie 
obowiązku i sposobu zgłaszania oraz ,dostarczania zwłok 

Lp. I Nazwa zakładu, powiat I Woje- I Zasięg działania zakładu (powiaty, miasta stanowiące powiaty, gromady) wództwo 

15 Zaklad Utylizacyjny w: Krasnymstawie, I lubelskie I powiaty: biłgol'ajsk i, chełm sk i, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, to-
po~iat krasllostawski m nszowski, zamojski Oraz m iasta Chełm i Zamość województwa łubel,;k i ego -

I lubelskie lSa Zakład Utylizacyjny w W'orollcu, I powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski woj ewództwa 
powiat bialski , lubelskiego 

15b' Zakład Utylizacyjny w Zastawiu, lubelskie powiaty: belżycki, bychawski, kra4nicki, luhartowski, lubelski, opohkn.lubelski, 
powiat puławski puławski i miasto LuIJlin woj ewództwa lubelskiego oraz powiat cycki woje" 

wódz twa warsza) \:skiego 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. SI. GL/cwa 
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. Pis'l1a 


