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Załacznik do zartildzenia Ministra Fi
nansów ' z dnia 29 stycznia '1966 r. 
(poz. 126). ' 

WZOR. ' PF,OBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10C) 

Cechy graficzne Brzeg Waga Średnica Wartość I I I I Próba 
strona przednia I strona odwrotna (otok) (gramy) w mm 

-- -

100 postacie Mieszka i Dą- stylizowany orze ł. gładki 20.0 35 srebro 
złotych brówki.pod nimi napis: dokoła napis: próby 

"Mieszko . !. Dąbrówka". "Polska Rzeczpospolita 0.900 
wokół napis: Ludowa .1966· ... wokół 
"TYSIĄCLECIE napisu herby 17 miast 

P ANSTWAPOLSKIEGO". wojewódzkich 
ł 

u dołu: "zł 100 zł" , , 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 12 maja 1966 r. 

w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. ' w sprawie zasad organiza('ji 
1 finansowania żjednoczeó przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego na wojewódzkie zjednoczenia przemysłu 

terenowego materiałów budowlanych. 

Na podstawie art. 25 pkt 1 dekretu z dnia 26 październi
ka 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 18.' poz. 111) oraz § 33 uchwały nr 35 Rady Ministrów' 
z dnia 17 stYf:znia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i fi
nansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego prze
mysłu terenowego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 12. poz. 63 
I z 1965 r. Nr 61, poz. 321) zarządza się. co następuje: ' 

§ 1. Przepisy uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 
17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowa
nia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu te-

ren owego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 12. poz. 63 i z 1965 r. 
Nr 61. poz. 321). dotyczące gospodarki finansowej zjedno
czeń. rozciąga się na wojewódzkie zjednoczenia przemysłu 
terenowego materiałów budowlanych podlegle radom naro
dowym. a nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem' ogloszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

' z dnia 5 maja 1966 r. 

w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego f.ywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 pażdziernika 
1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego 
ł zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i ,z 1956 r. 

'Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 pażdziernika 1963 r. w sprawie 

Miejsce powstawania l ubytku naturalnego Opakowanie 

Schrony na żywiC;ą Beczki metalowe 
ziemne i murowane 

§ 2. Zarządzenie wchodzI w życie z dniem og.łoszenia. 

I 

norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) 
zarządza się. co następuje: 

§ 1. Ustala się następującą normę ubytku naturalnego . 
żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych l 

Wysokość ubytku w Ofo I Jednostka 

od 1.IV do 3l.X I od l.XI do 31.III odnieśienia , 

0.5 0,3 Przeciętny zapas 
maga;>.:ynowy żywicy 

Minister Leśnictwa Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 
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