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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ ' P'RlEMYSł.U SPOtVWCzEGO I SKUPU 

z dnia 9 października 1962 r. 

nnleniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłasza~la oraz dostarczania zwłok 
zwierzęcych do zakładów utyłizaqjnych. 

Na podstawie art. 2 i 4 ustav,7 z dnia 1 marca 1949 r. 
o zakła<1ach utylizacyjnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 113 
i z 1!:158 r. Nr 45,poz, 224) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu 
Spożywczego i Skupu z dFlia 18 ' stycznia 1960 r. w sprawie 
obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok 

. zwierzęcych do' zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski 

Lp. ~ 
~ 

Nazwa zakładu, powiat I Województwo 

; I białostockie I ... 
1 ' Zaklafl Utylizacyjny w Ełku, 

powiat ełcki 

la Zakład Utylizacyjny w lBoki- bia łostocki'e 

nach, powiat łapski 
'\ , 

, 
11 Zakład Utylizacyjny w Firleju kieleckie 

koło Radomia, pow. radomski 

; 

, 
lla , -

Zakład Utylizacyjny w Nowej kie leckie 
Woli, powiat radomski 

: 
, 34 Zakład Utylizacy jny w Grocho- warszawskie 

wie Szlacheckim, pow:iat so- , 
1 kołowski 

, 

lO 

I 

" 

z 1960 r. Nr 11, poz. 51. z 1961 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 29; 
poz. ' 144) wprowadza się następującą zmfanę: 

w wykazie zakładów utylizacyJnych i okręgów ich dzia
łania, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia , skre
śla się dotychczasową treść rubryk 1-4 pod lp. 1, 11, 34, 
36 i wprowadza się nowe lp. 1, la, 11, lIa, 34 i 36, któ
rym nadaje się następujące brzmienie: ' 

-, 
Zasięg działania zakładu 

{powiaty, miasta stanowiące powiaty, gromady} 

. pQwiaty: augustowski, dąbrowski, ełcki, gra]ewski, olec-
ki, sejneński i suwalski województwa białostockiego 

powiaty : białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, łap-

ski, wysokomazowiecki, sokólski oraz miasto Bia- I 

łystak województwa białostockiego 

powiaty: iłżecki, konecki, opoczyński, przysuski oraz 
mia'sta : Skarżysko-Kamienna i Starachowice woje-
wództwa kie leckiego 

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, radomski, szy-
dłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom wojewódz-
twa kieleckiego 

powiaty: 'łosicki, miński, ostrowski, siedlecki, sokołow-

I ski, wę-growski i miasto Siedlce województwa war-
szawskiego powiat siemiatycki wojewód'Ltwa oraz 
białostockiego 



Monitor Polski Nr 3 - 20 Poz. 11, 12 f 13 

Lp. I Nazwa zakładu, powiat I Województwo I Zasięg działania zakładu I 

(powiaty, miasta stanowiące powiaty. gromady) 

36, Zakład Utylizacyjny w War- m. st. Warszawa m. sto Warszawa 
szawie powiaty: grodziskomazowiecki,' grójec ki, nowod worski, 

otwolCki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, woło-
miński i wyszkowski oraz miasta: Otwock, Prusz-
ków i Z:yrardów województwa warszawskiego 

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

Minister,Rolnictwa: w z. S. Gucwa 
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. Pisuła 

12 
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 17 grudnia 1962 r. 

w sprawie warunków przenoszenia muzealiów. 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, 
poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa: 
1) o przenoszeniu muzealiów ~ rozumie się przez to prze

noszenie muzealiów pomiędzy różnymi jednostkami or
ganizacyjnymi, 

2) o muzeum macierzystym .,.:.. ' rozumie się przez to ,muzeum, 
w którym muzealia wpisane są do inwentarza. 
§ 2. 1. Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli: 

1) zn~jdują się w takim stanie', że nie wymagają przepro
wadzenia prac konserwatorskich w najbliższym czasie, 

2) warunki i sposób przenoszenia oraz przechowania w no
wym miejscu nie narażają przenoszonego przedmiotu 
na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie. 

2. Muzealia przyjęte na przechowanie nie mogą być 
przenoszone bez zgody składającego. 

§ 3-. 1. Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej de
cyzji dyrektora (kierownika) muzeum. 

2. Przed wydaniem decyzji o przeniesieniu zaintereso
wane strony powinny określić na piśmie wzajemne prawa 
i obowiązki związane z przeniesieniem muzealiów. 

3. W przypadkach określonych wart. 66 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kul,tury 
i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48) przeniesienie muzealiów 
.wymaga: 

1) ż,ezwolenia organu sprawującego bezpośredni nadzór 
nad muzeum, 

l ! 2) zawiadomienia ,organu sprawującego naczelny nadzór nad 
muzeum o przeniesieniu. 

§ 4. 1. Przeniesienie muzealiów stwierdza s'ę protoko
łem zdawczo-odbiorczym. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności powi
nien zawierać: 

1) nazwę i adres stron oraz imiona i nazwiska upoważnio
nych przedstawicieii, 

2) dokładny opis przenoszonych muzealiów (np. określenie 

materiału, techniki, wymiaru, czasu powstania, stanu za
chowania itp: ), 

3) sygnaturę inwentarzową i ewentualnie katalogową, 
4) wymagane warunki transportu, 

,5) datę i mie jsce sporządzenia. 
§ 5. Wsze lkie prace konserwatorskie przy przeniesio

nych muzea liach mogą być wykonywane tylko za uprzednią 
pisemną zgodą muzeum macierzystego. 

§ 6. Strona wykonująca czynności" związane z przenie
sieniem obowiązana jest zachować szczególną staranność w 
celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszko
dzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem. 

§ 7. 1. W razie przenoszenia muzealiów poza granice 
kraju trąnsport ich, niezależnie od wymagań przewidzia
nych w § 6, powinien odbywać się pod opieką konwojenta. 

2. W razie przenoszenia szczególnie cennych muzealiów 
liczbę konwojentów oraz ich kwaiifikacje ustala na wniosek 
muzeum macierzystego jednostka organizacyjna sprawująca 
bezpośredni nadzór nad muzeum . 

3. Muzealia przenoszone poza granice kraju powinny 
być ubezpieczone. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Kultury i Sztuki: T. Galiński 

1\-
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII 

z dnia 14 grudnia 1962 r. 

o wydaniu instrukcji D-II "Znaki umowne j zasady opisywania map inżynieryjno-gospodarczych". 

Podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 8 ust. 1 
«lekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geo
dezyjnej i kartograficzne j (Dz. U. Nr 25, poz. 115) została 

:wydana instrukcja D-II "Znaki umowne i zasady opisywania 

map inżynieryjno-gospodarczych", wchodząca do działu in
strukcji stanowiących powszechne przepisy o pomiarach 
kraju. 

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: B. Szmiełew 

Tłoczono z polecenia Pre7esa Rady Ministrów w Zakładach Graficznvch "Tilmk~" , Warszawa. ul. Tamka 3, 

Zam.8 Cena 1,60 Zi 


