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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 11 października 1961 r . . 

o sl,rostowcHliu błędu w u(hwale nr 274 Rady Ministrów z dnia I~ lipca ł!l61 r. w sprawie normatywów cykli budowy. 

Na podstawie al t. 6 ust. I i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 
lą50 r. o wydawa.niu O/ienlllka lIstaw Polskiej R/eczYJJosPo
lilej Ludowej i Dliennika lJru;dow ego Polskiej RzeczYJJosf-lO
litej ludówej "Monilor Polski", (Dz. U. Nr 58, poz. 524) pro
stuje się § 3 uchwały nr 'l74 Rady Ministrów z dnja 13 lipca 
l !61 r. w sprawie normatywów cyklj budowy (Monitor Pol
ski 'Nr (jJ, pOl. 270). który pOWinien mieć następujące brzłlne
nie: 

.. § 3. Cykl budowy nal('ży ustalić na podstawie zatwier~ 
d70nych niniejs7ą uchwalą normatywów cyk1i budowy za
kładów. obiektów i urzildzeń, . zwanych dalej w skrócie "nor~ 
matywami cykli budowy", oraz na podsLawie insLrukcji w 
sJJrawie ich stosowania. Instruk('ja ta sLanowi zalącznik do · 
niniejsl,ej uchwały , Ił wykaz normatywów cykli bu<.łowy wy
da odrębnie drukiE'm Priewol1nicTllcy KOllliL",tu 8udownict.w'a, 
Urbanistyki i Archite.ktury .... 

Prezes Rady MinisIlÓw: w z. P. )clfosz.ewicz 

1<~1"i1"'dl le l ~llWOltu lIIedolę('U'/lI/I J.!oszr.7"qótllvrh numerów wn()~IĆ ndle7v do .Adnlllll,tlilclI \IV vdaw'nl c lw l, nęclu Hadv Mml
<llrw f\\' M<1i1Wa . III Kr~knw<kle Pr1edmiesrłt' ~(JI w I"rllllole .10 rio lS rlni nn olr7vm~ni" nilslęnnec:o . knlt'inE'90 numeru 

Op/dla la plenUIIH'rillę 1\o10nitoli! P()I~kleqo WV.lIOSI : rn onie 75.- 7/. pI'J/ronnie 45.- lI. 

P,ellUlIlelalę ·molna Zq/aS7at Iylko na okles roclny ' Iod 1 II Illh nil okles półroC7ny 10U I.l j' od I.VIII . Op/ala pow inna bvć uisz
('lon" CO ndjmniej na miesiąc prled okresem prPllumel"tv l! WięC li! okres ran Ilv lub la I pó/rone - do dnia 30 /lsJoparla. ' za 
II pó/roC7e - rio dnia-31 maja. Do ahonen lów, klór 'bv on/Mil Plellllmeralę po I yr h l<'rmini1Ch , wvsvlka pierws7vch nll'merów d '1-

knnilna lO<tnnie 7 onó7nienlem. J erlnoslki nil r07filchunk" QospoclarC7VID I inni Rhonencl powinni dokonać ' wplaf la .pren"mprat~ 
Da knnlo Narodowf'!Io Ranku PolskiP!lo. Oddział ' IV Mif'j<ki. WiHszilwa. nr 1 5:ł8-!l~-!ł(l3 . cz. 3. dz. 7, rnzdz. 4. 4 5.1'01 . A . RM'hllnk0w 
la prenumerillę nie wvs l ilwi~ sIę Na orlcinku wp/MV nillf'7V podal' dokł iHlną ni11wę ind " Illcji fhez skrólów1, na7\vę I numer llnrę(,7a-
111CeQo unęrlu pOC1toweqo Ijak WiHslawil lO, Poman 3 Hp 1. powlaI. ulicę nr domu, nr skrytki poczloweJ oraz ilość ldmń wiany'ch 

e!.l1pmolilr1v ~1nn;l"r" Pol<k 11'00 

t-o lellvlt' >e Pll/f'llll-'liłlle Mlln.llorl! I J ol~klello n ~ hvwdt m.,illd w AdmllllsllćlC 1 1 Wvdawnl ctw Urzędu Rady Ministr t w , WMS7i1WI1. 
Kra·kowskie Pr7edmiescie 50. 'w pllnkliłC'h spr7eda7v w WarSlaW le: .. 110m Książki", KSlęqarnia Priłwno-Ekonnmiooa, . ul r~ow v Swlat l, 
klo-k .r~omu K<ią7ki" w QlJlilrhu sąrłfw al Gen <;wierC7ewskieao 127 w k asiIch Sąrlów Wo;ewódzkirh w : l3iałvm<tokll , KiłtowłciICh. 
K ie lcMh, KOs7,11inie, ŁOlł7i, Opoju, Rz eszowie, Wrocławiu i Zi elon ej Gór7e oraz w kds ac h Sądów Powiatowy ch w: Bvd ~IO S 7C7V, Bv
tomiu, Cieszypie, Czes'uchowie. Gda ń~ku. · Gdyn i. Gli wicdc h, Cr. ieź r,ie, J ~ l en i ei G::r ze, l\ il lis7 U. Krakowie. Lu blinie. N cwv ,n S~CZU. I 

OI"lvnle. Ostrowie Wlkp .. PomillJi ll . Pr7pmv ';11l R" rihor711, Ril dnmill . <; 1r7e r ;n i e. T~rn n wie. · Torllniu I 7iłmo~r ill 
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