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nie pokryta różnica spisywana jest w przedsiębiors~wach 
w ciężar strat, a w zjednoczeniach w ciężar funduszu rezer
wowego. 

§ 9. Zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu stosuje 
się odpowiednio w wypadku, gdy generalnym wykonawcą 

jest jednostka państwowa nie będąca przedsiębIorstwem bu~ 
dowiano-montażowym. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dniem ogłoszenia, 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

72 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ ' PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU 

z dnia 7 lutego 1968 r. 

zmi.eniające zarządzenie w sprawie obowiązku I , sposobu zgłaszania oraz dostarczanIa 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) zarządza się, co następuje:' 

§ 1. Wykaz zakładów utylizacyjnych i 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 zgłasza
nia oraz dostarczaIłia zwłok zwierzęcych do zakładów uty
lizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 11, poz. 51, z 1961 r. 

WYKAZ ZAKŁADOW UTYLIZACYJNYCH 

Lp. Nazwa zakładU, powiat Województwo 
---

l 2 3 

l Zakład Utulizacyjny w Elku-Szybie, powiat I białostockie 
ełcki 

--
2 Zakład Utulizacyjn/J .UJ Bokinach, powiat bIałostockie 

lapski 
--

~ 
3 Zakład Ut1JlizaqJjng w Falborzu, powiat wloc- bIJdgoskle 

ławski 
--

4 Zakład Utylizacyjny w Golubiu-Dobrz/Jniu, bydgoskie 
powiat golubsko-dobr7.lJński 

--
5 . Zakład UtylizacyjnlJ w ł-abiszynie, powiat bydgoskie 

szubiński 
--

6 Zakład UtIJlizacyjny UJ Sępólnie Krajeńskim, bydgoskie 
powiat sępoleński 

--, 
7 Zakład Utylizacyjny w Wiągu, powiat świeclli bydgoskie . 

--

8 Zakład Utylizacujnu w ł-ęczIJcach, powiat gdańskie 

1'. lęborski 
--

9 Zakład Utylizacujny w Żukowie, powiat kar- gdańskie 

tuski 
-

10 Zaklad Utulizacyjny w Byc;:inie, powiat gli- katowickie 
. wicki 

--
, 

11 Zakład Uł!)lizacgjny w Jastrzębiu k.Poraja, katowickie 
powiat myszkowski 

-..:... 

Nr 4, poz. 25 I Nr 29, poz. 144, z 1963 r. Nr 3, poz. 11 oraz 
z 1966 r. Nr 2, poz. 19), zastępuje się wykazem zakładów: 
utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiącym załącz~ 
nik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie w.chodzI w życie po upływie . 30 dnI 
od dnia ogłoszenia. 

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

Załącznik do zarządzenia Ministrów 
Rolnictwa oraz pr.zemysłu Spożyw
czego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 I:; 
(poz. 72). ~-

I OKRĘGOW ICH DZIAŁANIA 

I 
i 

Terytorialn/J 'zasięg działania zakladu ut/Jlizacyjnego 

I 4 

powiaty: augustowski, dąbrowski, ełcki, gołdapski, grajewskl, 
olecki, sejneński i sUU1alski 

powiał!): bialostocki, bielski, hajnowski, łapski, moniccki, 50-

kólski, UJ"tJsokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Białystok 

, 

powiaty: aleksandrowski, radziejowski i włocławski oraz miasto 
Włocławe' 

powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzYllskl, ) lipnowski, rypiński 

iwąbrzeski I 

. l 
mogileński, szubiński i powiatlJ: żlllńskl l 

; 

I 

! 
powiaty: chojnicki, sępoleński, tucholski i ~urz/Jski województwa 
b/Jdgoskiego oraz złotowski województu)a koszalińskiego 

powiał!): bIJdgoski, chełmiński, grudziądzki, inowrocławski, 

świecki i toruński oraz miasta: Bpdgoszcz, Grudziądz, Inowrocław 
i Toruń 

powiaty: lęborski, pucki 1 wejherowski oraz miasto Gdynia 

pou:iaty: gdański , kartuski, kościerski, starogardzki i tczewski 
oraz miasta: Gdańsk, Sopot i Tczew 

pOlpiaty: gliwicki i tarnogórski oraz miasta: Bylom, Chorzów, 
Gliwice', I\atowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świl;;to-
chlowice i Zabrze I 

powiaty: będzi.ński, częstochowski, kłObJCki, luhliniccki, mpsz-" 
kowsKi i zawierciański oraz miasta: Będzin Czeladź, Częstochowa, 
Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec i Zawiercie ' 



Monitor Polski Nr 11 152 - Poz. 72. 
----~------------------------------------------

Lp. 

12 

13 

14 

15 

~ 

16 

----

17 

-----

18 

-----

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Nazwa zakładu,poqJiat Województwo 

2 

" , 
Zakład Ut!Jlizacyjng w Szczejkowicach, po- katowickie 

wiat rybnicki 

Zakład Ut'!llizacyjny w Nowej Woli, powiat kieleckie 
radomski 

Zakład UtylizaclJjng w Mniszku, powiat kieleckie 
jędrzejowski 

3 

Terytorialny zasięg działania zakładu utglizacyjnego 

4 

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, rybnicki, tyski I ~o
dzislawski oraz miasia: Bielsko-Biała, Cieszyn, Rgbnik i Tychg · 

powiaty: białobrzeski, ił~ecki, kozienicki,. lipski, radomski, sZ!Jdło
wiecki i zwoleński oraz miasta: Radom, Skarż!Jsko-Kamienna 

I Starachowice 

pOwiaty: jędrzejowski, kielecki, pińczowski I włoszczowski oraz 
miasto Kielce 

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, sandomierski. l. sta
szowski oraz miasto .Ostrowiec Swiętokrzysk! 

~~~--------------------I---------------I 

Zakład UtylizaclJjnJJ w Staszowie, powiat . kieleckie 
slaszowski 

Zakład UtylizaclJjny w Gielniowie, powiat kieleckie powiaty: konecki, opoC$yński i l,)rzysuski 
przysuskl. 

Zakład Utylizacyjny ni Miroslawcu, powiat koszaJmskie 
'walecki 

1-----------------1 

powiaty: drawski, szczecine.ckl I walecki województwa kosza
IiJiskiego oraz choszcze6ski województwa szczecińskiego 

Zakład Utylizacyjny w Karlinie, powiat biało- koszalińskie 

gardzki 
powiaty: białogardzki, kołobrzeski, koszaliński l świdwiński oraz 

/ miasto Koszalin 

powiaty; blJlowskl, człuchowski, miastecki, sławieński I słupski 
oraz miasto Słupsk 

------------------------~----I----------------I 

miasto Krak6w, powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, 
olkusld, oświęcimski i proszowicki oraz miasto Jaworzno 

Zakł~d Utylizacyjny w Swlebodzlnie, powiat krakowskie 
tarnowski 

Zakład Utylizacyjny UJ Spytkowicacb, powiat krakowskie 
suskl 

Zakład Utylizacyjny UJ Krasnymstawie, powiat 
krasnostawski 

lubelskie 
~ 

Zakład Utyllzacl:linlJ w WOIOńcu, powiat lubelskie 
bialski 

, 
Zakład UtylizacyjnlJ . w Zastawiu, · powiat 
puławski 

lubelskie 

Zakład Utyliza.clljny w RudZie Bugaj, gromada łó.dzkie 

Bruillca. Wjelka kAleksandrowa Łódzkiego, 
powiat łódzki 

Zakład Utylizacyjny w 1)tolcu. powiat sieradzIti łódzkie 

Zakład Ut!Jlizacyjng w Zieleńcu, powiat kut- łódzkie 

nowski 

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski., IimanoIDski, nowo
sądecki i tarnowski oraz miasta NoWlJ Sącz i Tarnów 

powiaty: m!Jś1enicki, nowotarski, susld, wadowicki I zywiecki 
oraz miaslo Zakopane 

powiaty: biłgorajski, chełmski, ·hrubie&2\owski, janowski, krasno
stawski, tomaszowski I zamojski oraz miasta Chełm i Zamość 

. powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński i włodaUJski 

powiaty: bełżyckl, bychawski, kraśnicki, lubartowski. lubelski, 
opolsko-lubelski i puławski oraz miasto Lublin 

miasto ł,ód:t, powiaty: brzeziński, łaski, łódzki, poddębicki, 

rawski i skierniewicki oraz miasta: Tomaszów Mazowiecki, Pa
l!ianice i Zgierz 

powiaty: bełchatowski, pajęczański, piotrkowski, radomszcZański, 
sieradzki, wieluński i wieruszowski oraz .miasta ,Piotrków "riJ
bunaiski I Zduńska Wola 

powiaty: kutnowsld, łęczycki I łowicki województwa łódzkiego, 
powiat gostpnińskl województwa warszawskiego 

· 29 Zakład UtylizaclJjny UJ Karczemce, powiat olsztgńslde powiaty: braniewski, lidzbarski, morąski, olsztyński, pasłęcki 
J miasto Olsztyn woj~ztwa olsztyńskiego oraz powiaJy: eIhlą
ski, malborski, nowodworsko-gdaJiski i miasto Elbląg woje-

morąsld 

. 30 Zakład Utylizacyjny UJ . Ki~ieIi~ach, powiat olszqpiśJde 
Iławski 

wództwa gdańskiego • 

powiaty: dzłałdowski, iławski, nowomiejski I ' ostródzki woje
wództwaoJsztyńskiegooraz powiatykwidzyJiski i s~tUmski wo
~m6dztwa gdruisklego 

. ',l 

, . 
. ',. ~ 
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Lp. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Nazwa zakładu, powiat Województwo 

2 

Zaklad Utylizacll:lny UJ Mrągowie, powiat olsztyńskie 

mrągowski 

Zakład Utylizacyjny w Grobnikach, powiat opolskie 
głubczycki 

Zakład Utylizacyjny w ~Węgrach, powiat opolskie 
opolski 

Zakład Utylizacyjny ., Jankowie Dolnym, poznańskie 

powiat gnieźnieński 

Zakład Utylizacyjny w Golinie, powiat ko- poznańskie 

nil\ski -

, 
Zakład Utylizacyjny w Krobi, powiat go- poznańskie 

styński 

Zakład Utylizacyjny w Tarnowie Starym, poznaqskie 
powiat kościański 

Zakład Utylizacyjny w Brodziszewie, powiat 
szamotuiski 

poznańskie 

3 

'Terytorialny zasięg działania zakładu utylizacyjnego 

4 

powiaty: bartoszycki, biskupiecki, giżyckl, kętrzyński, n!dzicki, 
mrągows!d, piski, szczycieński i węgorzewski. . I 

powiaty: głubcz!}ckl, kozielski, krapkowicki, nyskf., prudnicki 
I raciborski oraz mlas/a Nysa I Racibórz 

powiaty: brzeski, grodkowski, kluczborski, nlemodlińskl, oleski, 
opolski I strzelecki oraz miasta Brzeg i Opole 

powiaty: gnieźnieński, jarociński, średzki i wrzesiński oraz miasto 
Gniezlło 

powiaty: kaliski , kolski, koniński, pleszewski, sołupecltj.. I turecki 
oraz, miasto Kalisz 

powiaty: gostyński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrze
szowski I rawickl oraz miasto Ostrów Wielkopolski 

miasto Poznań, powiaty: kościański, leszczyński, poznański, 

śremski I wolsztyński oraz miasto Leszno 

powiaty: międzycl.1Odzkl, nowotomyski, obornicki i szamotuiski 

-::-1 Zakład UtglizaclJjny w Wągrowcu, powiat poznańskie 
I wągrowiecki / 

powiaty: chodzieski, o czarnkowski, trzcianeckl I wągrowiecki 

oraz miasto Pila 
------=--------------------i~--------------------------~------------------

Lo Zakład Uty!izacyjn!J w Trzebownisku, powiat 
rzeszowski 

rzeszowskie 
• 

powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajśkl . o luba-
czowski, łańcucki , mielecki, niżański , ' przemyski, przeworski, 
ropczlJcki, rz~szowskl, strzyżowski i tarnohrzeski or8'L, miasta: 

__ ____ --J./ _____________ ___________ 1 przemlJśl , Rzeszów I Stalowa Wola I 

41 I Zakład Utylizacujny we Wróbliku Szla- rzeszowskie powiaty: brzozowski, krośnieński, gOrl~Ckl, o jasielski, leski, sa-

--
46 

---
~ 

47 

48 

49 

_ _ c_h_e_ck_i_n_l,-.::..p_o_w_ia_t_sa_n_o_c_ki_· _______ I ___ ~ _______ 1 no~ki i ustrzycki I 
I 

powiaty: c~ojeńskl, grlJfiński, myśliborski I pyrz!Jcki 

l, powiatU: gOleniO~ski, giyfickl, kamieński, łobeskl, nowogardzki 
I woliński . " _ 

(----------------1----------

-------,--------,-----:-----------1 pO~iaty: stargardzki l szczeciński oraz miasto Szczecin 

Zakład Utylizacyjny w Grochowie 
checkim, powiat sokołowski 

Szla" wazszawskie 
, 

powiaty: ciechanowski, mławskl, płocki, slerpecltl I turomińskI 
oraz miasto Płock 

l
, powiaty: łosicki, miński, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węg

rowskl 'I miasto Siedlce województwa warszawskiego oraz po
wiat siemiatycki województwa białostockiego 

----~~--_. 

Zakład Utylizacyjny, w Krasnoslelcu, powiat warszawskie 
makowski 

Zakład Utylizacyjny w Nowym Mieście, powiat warszawskie 
płoński 1---------

Zakład Utyllzac!Jjny w MIrowicach, powiat warszawskie 
grójecld 

I 

powiaty: makowski, ostrołęcki I prza5nyski województwa war-
o szawskiego oraz kolneński l łomżlJński województwa ' biało
stocl.iego 

l powiaty: nowodworskl~ płoński, pułtusk! I wyszkowski 

I powiaty: garwoliIlskl, grodzISkomazowiec~, grójecki', otwocki, 
plaseczyński, pruszkowski, ryckl I sochaczewski oraz miasta 
Otwock, Pruszków I Żyrardów o 

• I 
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Lp. Nazwa zakładu, PQwiaf I ' Województwo Terytorialny zasięg ~i8łania zakladu uClJlizaclJjnego , 
--

I 
, 2 3 4 -

\ ' 

50 Zakład UtglizacgjnlJ w Warszawie' m. st. Warszawa m. st. Warszawa, pOUliat UJołomrński 
--

51 Zakład Utylizacyjny w Krzelowie, powiat wrocławskie powiatu: g6rowski, lubi/iski i wołowski 
wołoroski -, 

52 , Zakład , Utulizacyjny w Oleśnicy, powiat wrocławskie miasto Wrocław, powiaty: oleśnicki, o/awskii strze1iński, sy-
oleśnicki cowski i wrocławski województwa wrocł~wskiego oraz namy-

słowsk,j województwa opolskiego "-

53 Zakład UtiJlizacujny w Prusicach, ,powiat wrocławskie powiat!.! milicki i trzebnicki 
ttzebnicki • ---

54' Zakład Utylizacyjny w ' Siedlęcinie, powiat wro~ławskie powiaty: voleslawiecki, jeleniogórski, kamiennog6rski, lubański, 

jeleniogÓrski - lwówecki, zgorzelecki i zlolorIJjski oraz mia'sto Jelenia Góra --
5j Zakład Utylizacujny w Środzie Śląskiej, wrocławskie powiatlJ: jaworski, legnicki, średzki i świdnicki oraz miasta 

powiat średzki Legnica i Świdnka 
---

56 Zakład UtglizaclJjny w Wojborzu, powiat wrocławskie powiatlJ: bystrz!Jcki, dzierżoniowsld, kłodzki; noworudzki, wał-

_ noworudzki brzIJski i ząbkowicki oraz miasto Wałbrzl)ch 
, --

, 

; 

57 Zakład UtIJlizacyjny w Brójcach, -powiat ' zielonogórskie powiatlJ: krośnieński, lubski, międz)Jrze'cki, sulechowski, śwle-

, międzIJrzecki " bodziński i zielonogórski oraz miasto Zielona Góra --
58 Zakład UtlJlizaclJjnlJ w Różankach, powiat zielonogórskie powiat!): gorzowski, słubicki, strzelecki i sulęciński oraz miasto 

gorzowski Gorzów Wielkopolski -- \ 

, 

59 Zakład Utylizacyjni] w Slonem, ,_powiat glo- ziełonog6rslde powiaty: , głogowski, nowosolski, szprotaws-kl, wscHowski, ta-
gowski 

" 
ga{lski I żarski 

73 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU N,OJlM..ALlZACY.INE.GO 

z dnia 27 lutego 1968 r. 

w 8;prawie 6gł68~eDia ustanowionyda. ll9Embr.au.ioWycll. 

Na podstawie art. 9- ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o 'normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi
tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. , Ustanowione zostały następujące normy branżo

we tBNt: 

D <6 ,t a, 

Lp. 
Numer a 

normy Tytuł normy i iąkres obowiązywania 
,ustanowienia .normy 

od której norma 
obowilfXuJe ---

l 2 3 4 5 
I 

- przez Ministra Gospodarki Komunalnej: 

1 

wza'kresie produ'kcji i odbioru: 

67/9397-11 ' Komunikacja miejska. Osprzęt sieci jezdnych. Wymaga
nia ,ibcrdania techniczne 

w zakresie produkcji l eksploatacji: 

2 'ó719396-()2 Mal~waDie tro:lrejibasów. Barwy, -znaki i napisy 

27 lipca 1967 r. 

25 lipca 1967 r. 

września , l968 r. 

" dzień ogłoszenia 
obwieszczenia 


