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wej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz
twa) lub powiatowej rady narodowej. 

§ 4. 1. Zezwolenia określone w §§ 2 i 3 wydają właściwe 
do spraw komunikacji organy prelydiów wojewódzkich rad 
narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z woj e
wódz1w} na wniosek zainteresowanego prz edsiębiorsl· wd. 

2. Zezwolenia (ust. l} ważne są łącznie z prawem jazdy 
i tylko w okresie pracy kierowcy w przedsit;biorsl wie, !la 
którego wniosek zostaly wydane, nie dłużej jedna.k niż do 
dnia 31 grudnia 1966 r. 

3. W zór zezwolenia określony jest w załączniku do ni
niejszego zarządzenia. 

Prezydium 

Rady Narodowej 

Wydział Komunikacji 

Nr 

§ 5. Traci moc zarządze nie Ministrów Komunikac ji 
i Spraw Wewnętrz nych z dnia 9 lipca 19(i4 r. w s iJ rawie 
sk r ócenia czasu praktyki zawodowej wymaqanej od ki e rowJ 
ców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II (Monilor 
Polski Nr 46, poz. 228). 

§ 6. Żarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z m ocą od dnia 1 stycznia 1966 r. i obowiąz uje do dnia 
31 grudnia 1966 r. 

Minister Komunikacji: P. Lewiński 

Minister Spraw Wewnętrznych: M. Mocz·ar 

Zaląrznik do zarząozenia Minio;trów 
KOlllllllikucji i Spraw We wnęlullych 
z dnia 5 stycznia 1906 r. (puz. 18). 

ZEZWOLENIE 

Kierowca 
(imię nazwisko) 

zamieszkały w 
(miejscowość, ulica i pr domu) 

posiadający prawo jazdy kategorii nr .1. 

wydane dnia • przez 

(nazwa adres organu prezydium · rady narodowej) 
iest uprawniony . do kierowania 

·fwymienić rodzaj pojazdów} 

Zezwolenie jest ważne łącznie z prawem jazdy· w okresie pracy w 

(nazwa . i adres przedsiębiorst wal 
lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1956 r. 

Kierownik Wydziału 

(podpis) 

19 

. ZARZĄDZENIE MINISTROW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSł.U SPOZYWCZEGO I SKUPU 

z dnia 29 grudnia 1965 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i śposObu zgłaszania oraz dost!lrczania zwłok zwierzęcych 
do zakładów utylizacyjnych. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. o za
kładach utylizacyjnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 113 
i z 1958 r. Nr 45, poz. 224) zarząd za się, co następuje: 
. § 1. Wykaz zakładów utylizacyjnych} okręgów ich 
działania, stanowiącY ' załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów 
Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 

18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zqłi'ls z an i a " 
oraz dostarczania zwłok zwieuęcych do zakład ó w u tvli 7a
cyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nt 11, poz. 51. z 1961 r. 
Nr 4, poz. 25' i N"r 29, poz . 144 oraz z 1963 L Nr 3, poz . 11) 
- zastępuje się następu jącym w y ka l em zakład ó w ut y li zacy j
nych i okręgów ich działania: 
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WYKAZ ZAKŁADOW UTYLIZACYJNYCH I OKR~GOW ICH DZIAŁANIA 

Lp. Nazwa zakładu, powia t Województwo Terytorialny· zasięg działania zakładu 

--
l 2 3 4 

1 Zakład Utyli7acyjny w Ełku- białostockie powiaty: augustowski, dąbrowski, ełcki, gołdapski, gra-
Szybie, powiat ełcki jewski, 

--
olecki, sejne~'ski i suwalski 

2 Zakład Utylizacyjny w Boki- białostockie powiaty: bia lostocki, bielski, hajnowski, łapski, monieJ:ki, 
nach, powiat lapski sokólski i wysokomazowiecki oraz miasto Białystok --

3 Zakład Utylizacyjny w Golu- bydgoskie powiaty: aleksand rowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, 

biu-Dobrzyniu, powiat golub- lipnowski, rypiński i toruński oraz miasto Toruń 
sko-dobrzyilski 

4 Zakład Utylizacyjny w Sępól- bydgoskie powiaty: chojnicki, sępoleński, szubiński, tucholski, wy-
nie Krajeńskim, powia t sępo- rzyski i żniilski województwa bydgoskiego oraz złotowski 
lellski województwa kosza l ińskiego 

- -

5 Zakład Utylizacy jny w Wiągu; 

I 
bydgoskie powiaty: bydgoski, chełmiński, grudziądzki, inowrocław-

powiat świecki ski, rad7.iejowski, świecki i wąbrzeski oraz miasta: Byd-
goszcz, Grudziądz i Inowrocław --

6 Zakład Utylizacy jny w Letni- gdańskie powiaty: elbląski, kwidzyński , malborski, nowodworsko-
kach, powiat malborski gdailski i .. sztumski oraz miasto Elbląg 

-~- ---

7 Zakład Utylizacyjny w Łęczy- gdańskie powiaty: lęborski, pucki i wejh erowski óraz miasto Gdynia 
, cach, powiat lęborski 

8 Zakład Utylizacyjny w Zuko- I gdańskie I powiaty: gdański. kartuski, kościerski, s ta rog a rdzki 
wie, powiat kartuski i i tczewski oraz mia~ta: Gdańsk, Sopot i Tczew 

--

9 Zakład Utylizacyjny w Byci- I katowickie powiaty gliwicki i tarnogórski oraz miasta: Bytom, Cho-
nie, powiat gl.iwicki · riów, Gliwice, Katowice, Ruda Sląska, Siemianowice Slą-

skie, Swiętochłowice i Zabrze 

10 Zakład Utylizacy jny w J astrzę- katowickie powiaty: będziilski , częstochowsk i , kłobucki, lubliniecki, 
biu k. Poraja, powiat myszkow- myszkowski i zawierciański oraz miasta: Będzin, Czeladź, 
ski Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec 

i Zawiercie 
-- ! 

11 Zakład Utylizacyjny w Szczej- katowickie powiaty: bielski, cieszyńsk i , pszczyń ski, rybnick i, tyski 
kowicach, powiat rybnicki i wodzisławski oraz miasta: Biels!{Q-Biala, Cieszyn, Ryb-

nik i Tych y 
--

12 Zak ła d Utylizacyjny w NoweJ . kieleckie powiaty: białobrze!!;ki, Użecki, kozienicki, lipski, radomski, 
Woli; powiat radomski · szydłowiecki i zwolellski oraz miasta: Radom, Skarżysko-

Kamienna i Starachowice 
--

I 13 Zakład Utylizacyjny 'w Mnisz- kieleckie powiaty: Jędrzejowski, kielecki, piilczowski i wloszczow-
ku, powiat jędrzejowski · ski oraz miasto Kielce . 

--

I 14 Zakład Utylizacyjny w Staszo- kieleckie powiaty: buski, kazimierski, opatowski, sandomierski i sta-
wie, powiat staszowski Szowski oraz miasto Ostrowiec Swięt?krzyski 

--

15 Zakład Utylizacyjny w Gielnio- kieleckie powiaty: konecki, opoczyński i przysuski 

wie, powiat przysuski - -

16 Zakład Utylizacyjny w Miro- koszalińskie powiaty: drawski, szczecinecki i wałecki województwa 

sl awcu, powiat wa lecki " koszalińskiego oraz choszczeński województwa szczec iil-
skiego 

-
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Lp. Nazwa zakładu, powiat Województwo Terytorialny zasięg działania zakładu 

- -
1 2 3 4 

-
17 Zakład Utylizacyjny w Karli- kosza lińsk ie powiaty: białogardzki, kołobrzeski i koszaliński oraz mia-

nie , powiat białogardzki sto Koszalin 
--

18 Zakład Utylizacyjny w Polano- koszalińskie powiaty : bytowski, człuchowski, rriiastecki, sJawieński 

wie, powiat sławieński i słupski orat miasto Słupsk 
--

19 Zakład Ut Y lizacy jny w Bieża- krakowskie miasto Kraków, powiaty : chrzanowski, krakowski, mie-
nowie, powiat krakowski chowski, olkuski, oświęcimski i proszowicki oraz miasto 

Jaworzno 
- - l k<akow,ki, 20 Zakład Utylizacyjny w Świebo- powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski, no-

dzinie, powiat tarnowski wosądecki, tarnowski i miasta: Nowy Sącz i Tarnów wo-
jewqdztwa krakowskiego oraz powiaty gorlicki i jasie lski 

I województwa rzeszowskiego 
- -

Zakiad Utyli-:-acyjny ,w SPytkO- \ I _~I krakowskie powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, wadowicki i ży-

wicach, pOWIat SUSkl wiecki oraz miasto Zakopane 

22 Zak ład Utylizacyjny w Kra- lubelskie powiaty: bilgorajski, chełmski, hrub.ieszowski, janowski, 
snymstawie, powiat krasno- krasnostawski, tomasz.owski i zamojski oraz miasta Chełm 
stawski i Zamość 

~I I I 
, 

.. 
Zakład Utylizacyjny w Woroń-

I lubelskie powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński i wło-

cu, powiat bialski dawski - -
24 Zakład Utylizacyjny w Zasta- lubelskie powiaty: belżycki, bychawski, kraśnicki, lubartowski, lu-

wie, powiat puła wski belski, opolsko-lube lski, puławski i miasto Lublin woje-
w ó<lzlwa lubelskiego oraz powiaty : garwoliilski i rycki 

- - : 
województwa warszawskiego 

- I 
. 

25 ' Zakład Ut Y Iizacy jny Ruda Bu- łódzkie miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łaski, łęczycki, łowicki, 

gaj, gromada Brużyca Wielka łódzki , pod<lębicki, rawski i skierniewicki , miasta: Toma-
k. Aleksandf'Owa Łódzkiego, 

. 
szów Mazowiecki, Pabianice i Zgierz województwa łódz" 

powiat łódzki kiego OTaz powiat sochaczewski województwa warszaw-
skiego - . 

- - , 

26 Zakład Utylizacyjny w Stolcu, łódzkie powiaty: belcha towski, pajęczański, piotrkowski , radom-
powiat sieradzki szq;ański, sieradzki, wieluński i wieruszowski oraz mia-

sta Piotrków Trybunalski i Zduńska Wola --
27 Zakład Utylizacyjny w Zieleń- łódzkie powiaty : kutnowski województwa łódzkiego, gostyniński 

cu, powiat kutnowski województwa warszawskiego oraz włocławski i miasto 
Włocławek województwa bydgoskiego 

- -
28 Zakład Utylizacyjny w Kar- olsztyńskie powiaty: bartoszycki, braniewski, lidzbarski, morąski, 01-

czemce, powiat morąski sztyński i pasłęcki oraz miasto Olsztyn - -
29 Zakład Utylizacyjny w Kisieli- olsztyńskie powiaty: działdowski, iławski, nidzicki, nowomie jski 

cach, powiat iławski i ostródzki ---
, 30 Zakład Utylizacyjny w Mrągo- olsz tyńskie 

I 
powiaty : biskupiecki, giżycki, kętrzyński, mrągowski , pi-

wie; powiat mrągowski ski, szczycieńsk,i i węgorzewski --
~ 

31 Zakład Utylizacyjny w Grobni- opolskie powiaty: głubczycki, kozielski, krapkowieki, nyski, pru d-
kach, powiatglubczycki nicki i raciborski oraz miasta Nysa i Racibórz --

32 Zakład Utylizacyjny Wę- opolskie powialy: brzeski, grodkowski, klu C'zborski, ni e moclli ń ski, 
I w 

I grach, powiat opolski , {)leski, opolski i strze lecki oraz miasta Brzeg i O pole 
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Lp. Na·zwa zaklad'll, powiat l Województwo Tery torialny zasięg d z:ialania zaklaclu 
.. . 

~, ' 

1 2 3 4 

38 Zakfad Utylizacyjny w Janko- poznańskie powi'at y : g'nieźnietiski, 
. .. l' jarOCmS,cl, średTki, wrl'e s-ińs-ki 

wie Dolnym, powiat gnieźnień- i miasto Gni ezno wojewód'zt wa poznat'lskiego oraz mo-
ski gileński woj~wód ztwa bydgO'skiegO' -- - - -

34 Zakład Utylizacyjny w Go·]j- pozfla-ński'e- powialy: kaliski, kolski, koniński, pleszewski, slupecki, 
nie, powiat koniński turecki oraz miasto Kalisz 

35 ' Zakład łJty li'Z CI'€y jny w Krobi, pozna'iI skie powiaty: gostyński, kępiń ski, krotoszyńs.ki', o~trowski , 

powiat gostyński ostrzeszowski i rawicki oraz miasto Oslrów Wie lkO'pDlski -- --- - - - --

36- Zakład Utylizacyjny w Ta-rno.- pozna-ilskie miaste Pozn'Clń, powi·aty: kościarrski, lesi"cz yński, pozniłń-

wie Sta.rym, powiat kQ,ściańsk i ski, śremski,wolsztyński i miaslo· Leslno 
-~_._-

.. • 37 Zakład Utylizacyjny w Brod'Zi- poznań5kie powiaty:. mię.dz:)lcl'loruki,. nowotomyski L s.z.am.o t ulsk i 
szewie, powiat szamotuIski - , 

38 Za·kład Utylizacyjny' w Wą- poznańskie powiaty: cho:dzieski,. c.z.ar:nkowskt, oborrricki, trzcianecki 
-

growcu, powiat wągrowiec.ki i wągrowiecki ora,z miasto Piła 
-- , 

39 ZCI>k!ad Utylizacyjny Vf' Trze- rzesz-owski'e powiaty: dębicki, jarostawski, kotOUS7.owskt, leżajski. Iu-

• bownisku, powiat rzeszowski hacz o w ski,. łań.c.ucki,. m.Le lec.k.i., nLźań.s.k.i,. pr.zcmyski. pue-
worski, ropczycki, rzeszowski, strzyżowski i tarnobrzeski 
oraz miasta: Przemyśl, Rzeszów f Sta.lowa- Wg·la -- Ii 

40 Zakład Utylizacy jny w Choj- szczecińskie powiaty: chojeii.ski, gryfiński, myśliborski i pyrzycki 
r Ule, - - powiat choj:enski -

, 41 Zakfa-d Ut:ylizac:yjny w Golcze- szczecińskie powiaty: gO'leniowski, gryficki, kamieński, łobeski, ' nowo- ' 
wie, powiat kamieński g.a.rdzki i woliński województwa slczeciliskieg.o oraz 

świdwiński województwa koszalińskieuo --
42" Za,kład TJtylizacyjny w WąweI- szczecińskie powiaty stargardzki i szczeciński oraz miasto Sizczecin 

, Nicy, powi>at szcze-d'ńsld 
, 

43 Zakład Utylizacyjny w Radza- warszawskie - powiaty: ciechan owski, mławski, plocki, sierpecki i żu -

n.owie,. powiat mlawsk.i ro-mi-ńs-ki oraz m·ia sto- Płock 

44 Zakład Utylizacyjny w Grocho- warszawskie powiaty: fosicki , miński, ostrowski, siedl ecki, sokołnwski . 
wie Szl'acheckim, powia t soko- i węgrowski , miasto Siedlce wojewód ltwa warszawskie-
ł.o:ws.ki g.0- Q·F a.z powi-a-t siemia-ty€ld wo-j€--wMztwa: biatos-tE*: kieg.o. --

45 Zakład Utylizacyjny w Krasno- warszawskie powiaty: makowski, ostrołęcki i przasnyski województwa '. 
sieku, powiat ma.kows·k i warszawskiego oraz kolneński, łomżyński , zambrowski wo-

jewództwa. b-ialO5-t oe k i-e-g·o-

46 Zakład Utylizacyjny w Nowym warszawski,e powiaŁy: nowodworski, płoński, puTtuski, wołomiński 

. Mieście, powiat . płoński i: wys.zkowski - -
47 Zakład Utylizacyj ny w War- miasto stołeczne miasto stołeczne Warszawa, powiaty: grodziskomazowiec-

szawie . WaTszawa' ki., g.rój~ki, o.twocki, p'ia's eczyński i pruszkowski oraz mi a-
sta: Otwock, Pruszków i Żyrardów województwa war-

, szawskiego - -
48 Zakład ptylizacyjny w 

wie, powiat woJowsk i 
Krzelo- wrocławskie powiaty: ffóro~ski, l.ubiński i woJowski 

---

49 Zakład Utylizacyjny w Oleśni- wrocławskie miasto Wroc.ław, powiaty: oleśnicki, oławski, strze liński. 
cy, powiat o l eśnicki sycowski i wrocławski wo jewódzl wa wrocla wskiego ·oraz 

, 
namysłowski województwa opolskiego 
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Lp. Nazwa zakładu, powiat Województwo 

• 1 2 3 

50 Zakład Utylizacyjny w Prusi- wrocławskie 

-ctlch, powiat trzebnicki 

51 Zakład, Utylizacyjny w Siedlę- wrocławskie 

cinie, powiat jeleniogórski 

Terytorialny zasięg działania zakładu 

4 

powiaty . milicki i trzebnicki 

powiaty: bolesławiec:ki, jeleniogórski, kamiennogórski, 
lubański. ]wówecki, zgorzelec ::i i złotoryjski oraz mia
sto Jelenia Góra 

--- --------------------------- -------------------1 -------- _·- -----------------------~,------~-- .- - .----. 

52 Zakład Utylizacyjny w Środzie wrocławskie powiaty: jaworski, legnicki, średźki i świdnicki oraz mia-
_Ś_I_ą_sk_iej, powiat średzki __________________ 1 sta j.egnica. i Świdnica 

_._-.---------- ------------------------------ ---

53 Zakład Utylizacyjny w Wojbb- wrocławskie powiaty: bystrzycki, dzierżoniowski, kłodzk i, noworudzki, 
_____ r_z_u_,-=.p_o_w_i_a,--t _n_o_w __ o_r_u_d_zk __ i _____ 1 __________________ 1_ w ał brzy ski i ząbk o w i~_~i~_ra=__J11i~ sto Wal brzy ch . _____ _ 

54 Zakład Utylizacyjny w Brój- zielonogórskie powiaty: krośnieński, Lubski, mią,dzyrzecki, sulechowski, 
______ c_ac_h_,--"p_o_w_i_a_t __ m_i_ę_d_zy=--r_z_e_c_k_i ___ i ____________________ ś~ie~~~~i~~_i_i __ ziel~rl0g~!s~_i _or_a_z~iasto~i~lona Góra 

55 Zakład . Utylizacyjny w Różan- zielonogórskie powiaty: gorzowski, słubicki, strzelecki i sulęciński oraz 
_k_ac_h_,--"p_O_W_l_' a_t---=.g_o_rz_o_w_-sk--i ______________ --'--_______ m ia sto_~",,--W ie lko po!ski--,-_______________ ._ 

56 Zakład Utylizacyjny wSlonem, 
powiat głogowski 

zielonogórskie powiaty: głogowski, nowosolski, szprotawski, wschowski. · 
żagań ski i żarski 

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

Minister Rolnictwa: w z. S GUL'''~U 
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. Pisula 

20 
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ZARZĄDZENIE ~RZEWODNIClĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

z dnia 16 listopada 1965 r. 

w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub . ulg 
w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń jednostkom gospodarki nie uspolecznionej. 

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia l lipca 1958 r. 
o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, han
dlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspo
łecznionej (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 224, z 1960 r. Nr 52, 
poz. 303 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) ·oraz § 18 rozporząd z e

nia Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie 
zezwoleń na wykon1'wanie przemysłu, rzemiosła i niektó
rych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej 

(Dz. U. z 1962 r. Nr 62, poz. 297 i z 1964 r. Nr 38, poz. 244) 
zarządza się, co następuje: I 

§ 1. 1. Rolników prowadzących gospodarstwa rolne bez 
zatrudniania pracowników najemnych zwalnia się w całości 
od opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie dodatkowo 
działalności gospodarcze"j w zakresie produkcji materiałów 
budowlanych, określonych pod lp. 13 tabeli opłat, śtanowią
cej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

24 września 1962 r. w sprawie źezwoleń na wykonywanie 
przemysłu, rzemiosła i niektórych uslug przez jednostki go
spodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1952 r. Nr 62, poz. 297 
i z 1964 r. Nr 38, poz. 244), zwanej dalej "tabelą". 

2. Zwolpienie określone w ust. 1 przysługuje, -jeżeli zo
staną zachowane następujące warunki: 

1) podstawowe surowce użyte do produkcji będą wyłącznie ' 

pochodzenia miejscowego; 

2) produkcja materiałów budowlanych wykonywatfa będzie 
,osobi$cie lub -z udziałem członków najbliższej rodziny; 

3) obrót osiągany ze sprzedaży materiałów budowlanych 
nie będzie przekraczał w roku podatko~m: 

a) przy produkcji cegły lub wapna - 60.000 zł, 

b) przy produkcji innych materiałów hudowlanych niż 
wymienione pod lit. a) -30.000 zl, 

.. 
-


