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ZARZĄDZENI MINISTRA HANDLU ZAGłU.NJCZNBGQ 

2: dnia 11 maja 1964 r. 

zmieniające z~ąilzenje w sprawie o'kresleńl wlaściwości m~~(low.ej 'U['lIęd0w celnyoh w .ziIM.~s.ie &chodzeń w' spra- ; 
adt przestępslw >6kar.oowych. 

Na podstawie art. 'l6nst. 3 pkt 2 usta wy z dnia 14, lipca 
1"9tj:] x , - 'Prawo celne '(D:z. U. N r 33, poz. 1(6) raz w związ
ku z art. 140 § 1 pk!t 'li att. 14~ ystawykarn _j skarbowej 
z dnia , 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. z 1960 r. N 2'1, poz. '123 
li /z '1963 -T: Nr 28, }'Joz. Hi7J) zarząd 'zasię , co. nast j Pu1:: 

.§ J. W§ ,l z3f.ządzeni.aMmis tra Ha T'KHu ,za'gr.a niiczneg o 

''l 'd,n.ia J.2. wr'l,eśn. ia r%2r. w sprfr.w}e 0kPei;len:itl w'ła~(iWOŚ. ci 
miejscowej urzędów celnych w zakresie d0C'h@ lzel'l w spra-
w:ach przestępstw sł~af.1)owych' .(Menit0r ,P0 s ki Nr 70, 
.poz. 326) wprowadza·się nas~ępllłi.)ce zm1any: 

1) ,po pkt .1 dodaje się ,pkt la w brzmieniu: . 
"l,a) Urząd 'Celny w By dgąszczy - woje ~iłztwo byd
~.oskLe"; 

2) w pkt 3 sk.r-eśla się wo/Tcazy "m. Bie:l~ko-..Bia la i", a wy
razy "powiaty ,biel·ski i" 1iastępuje się wyrazem "po-: 
Wiiirt"; " 

3) w pkt '} wyr,azy "województwa :by.dg0-skie i" zastępuje 
się wyr.a'i'!em ;,woa0.wedztwo"; 

4) skreśla b~ępkt >13, II po pkt 26 .d~daje się pkt 26a 
vi brzmieniu: 
,, 26a,) Urz.ąd Celny .w 'Ols,zŁo/nie - włY.jewództwoolsityń .. 
~k,i.e OpFÓCZ pC}w.j.atów bl'a'nie'w&kie'§"o, lidzbarskiego, 
lDoi'ą5kieg.0 i :pnslęclcie:go"; 

5) w ,pkt 39./ wyr/H: " powiat" 'za'Sbęp.uje się wyrazami 
"m. :Bic-,lsko-Hu.'}a, powiaty biel.skj i". 

§ 2. Zar.ządzenie wchodzi w życie z dniem ' og~oszenja. 

Minisler Handlu Zagr,anicznego:W. Trqmpc-zy:ński 
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, ZARZĄDZ-EN MiNISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

z dnia 11 maja 1 ~J64 r. 

'W sprawie ,zalicrenia ull~dówcelD~ch ' do "ł4S. · 

Na podstaJ.vie art. 5 ustawy z ,dnia 4 l.utego .'1949 r. o upo
sażeniu pracownIków p.aóstw®wych .~Dz. U. I r 7, poz. 39) 
oraz ,§ ·11 .rozporządzeniaRady Ministpów z .d .' 19 września 
'1'958 r. w s-pLa wie uposiłżenia prtlcowJ1 ików ael m;nislrac ji 
celuej (Dz. U. z 19.58 r. Nr 59, .poz. 294 i 'l , 963 r. Nr 47, 
poz. 264), zarządza się, co , następuje: ł " 

§ 1. W § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Iandlu Zagra
nicznego z dniu .25 listopada 01958 r. w sp.ta ,ie zaliczen!a 

urzę d óv,' celnych do klas ,(Monitor Polski z 1958 r. Nr -95, 
poz, 519 i z 1'962 r. Nr 75, [Joz. 351) dodaje sit: wyrazy: 

1) 'poelwukropku - "w 'Bydgoszczy",. 
2) po w'{rażie "Muszynie," - "w 'Olsztynie;". 

§ 2. Zarząd zenie ,vchodzi w żyCie z oniem oglosze'nia. 

W1fll,is-ter Handlu Zagranicznego:W. Trqmpczyński 
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ZARZĄDZENIE MI ISTRA LESNICTW Ą I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 13 maja 1964 r. 

zmieniające zarządze le w sprawie zasad stosowania mandatów karnych. 

Na podsta wie art. 28 ust. 3 ustawy z d~ia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie karn~'6&mpnis'tracyJnym ·('Oz.U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434 oraz 1961 r. Nr 7, 
poz. 46) i § 2 ust. 1: 2 i 4 zarządzenia nr 201 Prezesa :Ra:QI·y -
Ministrów z dnia 2 października 1961 r. w s rawie nadania 
niektóry m organom ,admillislrac,ji .paiH.l.wow-ej upnhwRt€'ń .do 
ncikładania i ściągunia grzywien w drodz·e ma dat u karnego 
(Monito.r .Polski .z 19.61 r. Nr 7-6, ,poz. 227 i z .1963 r. Nr 6B, 
'poz. 3B8) zarządza się, co następuj~ : 

§ 1. W, § 4 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu . 

T~rzewrreuo zd:nia ,H kwietnia 1964 r. Vi sprawie zasad' stoso"': 
wania mandatów karnych (Monitor Polski ' Nr 28, poz. 126)
'w 'częśCi "l. Wykroczenia przeciwko przepisom o szkodnic
twie leśnym. i polnym" w pkt 10 wyrazy "mandat w wy-
6Clko!i.c i 5~) zł" ,.z a stęp.u Je 'SM: "W'Y'fa.zB.mij "mandat w wyso-
kości 15 zł". . 

§ 2. 'ZoFlą,t!zenie wchodzi w żyde z 'dniem "f>gtoszenla 
:,z -moGą 'oa ·dniil 2'1 \kwJ-etriiłl 1'964 r. . 
Minist~r Leśnictwa i Przemysłu Drz<ewnegc>L IR. Gesing ' 
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ZAJl.Z!Ą.DZENlE MINISTRA KOMUNIKACJI 

I ~dni6 30 kwietnia 1964 r. 

w ~l'..a:wie ..d..c.pus:zcze.a.ia 49 .r:uchn ,aa drogabk p.ałlliC!L~h pojazdów nie -odpowiadających niektórym wan)l!11~8m ~-

I nicznym. ., ., " 

Na 'p'O~I>st~wie ,aTt. 17 ust. 3 'ustawy 7. 'd1 ia 29 ·fisb,paoa blic'Wy,ch (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 169 ust. 4 pkt 2 rozpci- . 
' 1961 r. ' o lJe zjJ ieCzeńslwie i JlI.JJlądku .w c,hu . a ,ElT0y.ach JW- rządzenia Ministrów -KomunikaCji Spraw Wewnętrznych 


