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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SP02:VWCZEGO I SKUPU 

z dnia 10 sierpnia 1970 r. 

w sprawie norm zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. 

Na podstawie art. 18 dekretu z dnia- 1 grudnia 1953 r. 
o obowiązkowych dosta wach zwierząt rzeźnych (Dz. U. 
z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) oraz 
§ 26a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 
1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 
(Dz. U. z '1963 r. Nr 4, poz. 20, z 1964 r. Nr 26, poz. 169, 
z 1968 r. Nr 43, poz. 313 i z 1970 r. Nr 3, poz. 19) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się normy zamiany owiec rzeźnych, przyj
mowanych na poclet obowiązkowych- dostaw zwi erząt rzeź

nych zamiast trzody chlewnej, w następującej wysokości: 

Za 1 kg wagi źywej 
Klasa towarowa trzody chlewnej 

zalicza się 

1) Jarliczki i skopki w wieku 
do 10 miesięcy: 

·1 - pełnomięsne 1,0 kg 
2 - mięsne 1,2 kg 

2) Maciorki i skopy w wieku 
do 18 miesięcy: 
1 - pelnomięsne 1,2 kg 
2 - mięsne 1,5 kg 

3) ' Owce dorosłe: 
1 - pełnomięsne 1,8 kg 
2 - mięsne 2,1 kg 

-

§ 2. Kontraktowane owce rzeżne na cele eksportu, 
przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt 

rzeźnych, zalicza się bez względu na klasę towarową w re- · 
lacji zamiennej 1 kg za 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. 

§ 3. Nabywane przez przedsiębiorstwa Zjednoczenia 
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi owce hodowlane i owce 
maciorki użytkowe, przyjmowane na poczet obowiązkowych 
dostaw zwierząt rzeźnych, zalicza się w relacjach zamien
nych: 

Za 1 kg wagi żywej 
Klasa towarowa trzody chlewnej 

1) Owce hodowlane: 
1 - w wieku do 

18 mie sięcy 1,2 kg 
2 - w wieku powyżej 

18 miesięcy 1,5 kg 
2) Owce maciorki użytkowe: 

1 - w wieku do 
18 miesięcy 1,5 kg 

2 ...,.. w wieku powyżej 
18 miesięcy 1,8 kg 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: vi z. J. Kamiński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 10 sierpnia 1970 r. 

w sprawie ustalenia rejonów, w których ~opuszczone jest w 1971 r. sztuczne zakazanie żyta sporyszem. 

Na podstawie art. 26 ust, 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz § 2 pkt 3 
rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 mar
ca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem spory
szem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarzą~za się, co następuje: 

§ 1. Sztuczne zakażanie żyta sporyszem na warunkach 
określonych w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Rol-

nictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony 
żyta przed zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) 
dozwolone jest w 1971 r. jedynie -na terenie województw ko
szalińskiego, poznańskiego i szczecińskiego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w ~ycie z dniem ogłoszenia; 

Minister Rolnictwa: J. Okuniewskl 
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OBWIESZCZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKO$CI I MIAR 

z dnia 12 sierpnia 1970 r. 

w sprawie ogloszenia przepisów o narzędziach pomiarowych. 

Na podstawie art. · 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148j podaje się do wiadomości, co następuje: 

Wydane zostały następująre przepisy [ instrukcje o na" 
rzędziach pomiarowych. zamieszczone w · Dzienniku Urzędo- . 
wym Cenlralnego Urzędu Jakości i Miar: 
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, Dziennik Urzę- Data. od kto' rej prze-Tytuł przepisów bądź instrukcji J J M Uchylone pf7'ePisy 
Lp. i data ich uStanowienia dowy CU i pis bądź instrukcja ., t k' 
--1~-1---------------------~2~--------~---------- --~r -f -' p~~· --1 ______ O_b_O_w5_i~ąz_U~j_e _________ 1_1n_s~:u--c-J-e----1 

1 Zarządzenie , nr 88 Prezesa Centralnego ' Urzędu 
Jakości i Miar z dnia ' 31 marca 1970 r. w sprawie 

. ustalenia przepisów o kontrolnych źródłach si
nusoidalnych napięĆ pomiarowych 

10 

2 Zarządzenie nr 89 Preze'sa Centralnego Urzędu 11 
, , Jakości i Miar z dnia 31 ' marca 1970 r. w sprawie ' 

- . ustalenia przepisów o przekładnikach laborato-
ryjnych 

3,992/1 15 września 1970 r. -

3,98/3 , 15 września 1970 r. Przepisy o przekład
nikach z dnia 15 lu
tego 1961 r. (Dz. Urz. 
CUJ iM nr 27. poz. 
3,98/2 / 

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

3 Instrukcja nr 1 Prezesa Centralnego Urzędu Ja
koŚci i Miar z dnia 6 kwietnia 1970 r. o spraw
dzaniu llniałówki"a wędzi owych 

Instrukcja . n·r 2 Prezesa Centralnego Urzędu Ja
kości 1 Miar z, dnia 6 kwietnia 1970 r. o spraw
dzaniu liniałów powierzchniowych 

./ 

li 

12 

13 

. 

5,1111/1 15 września 1970 r. 

5,1112/1 1 października 1970 r. -

,.-

Preze. Centralnego Urz~du Jakości 1 Miar: Z! . OstloWSkJ 
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DO ABONENTOW , 
.! . " ,l · 

Administracja . Wyda.wnlctw ·Urzędu · R.ady Ministrów zWfacl\ się ' do r:t. Abonentów I uprzejmll prośb" 
o' uiszczenie o'platy 'za prenumeratę ~i>ziennika Ustaw j Monitora Polskiego na .. rok 1911 możliwie wcześnie, 
nie później -Jednak nli do dnia 30 llstopada br. W"razie przekroczenia tego. terminu pierwsze numery w )911 T • . 

. zo~tanll dostarczone z opóźnieniem, a kosztami ich przesyłki t:05tanie , obciążony abonent. ' 

Wpłat 'za prenumeratę Dziennika Ustaw I Moni!ora Polskiego . należy ' dokonywać na konto AdministracJI 
. WydawnictwUi'zędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim Oddział IV Miejski, Warszawa, 
nr 1551-91-43745 (pf7elewem' bankowym lub ., przekazem _pocztowym). 

Na odcink'U wpłaty , prosimy podać ' czytelnie ' nazwę zamawiającego ' (~ez - skrótów), dokładny' adres, pod 
.któryma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw ' (miejscowość, ulica I nr domu, nazwa I nu
mer urzędu ' pocztowego, numer skry.tkI pocztowej, powiati, rodzaj . wydawnictwa, liczlł,ę egzemplarzy. _oraz 
okrt\s prenumeraty. _ ' 

, OtrzYmana wpłat.a będzie lraktowana Jako zamówienie, wobe,c czego nie należy składać osobnych zamówieA 
I zawiadomień o dokonaniu wpłaty. 

Zgłoszenia na prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw, w którym publikowane są obszerniejsze akty 
prawne z zakI:,ęsu stosunków międzynarodowych, powinny składał tylko Jednoslki, którym załącmik ten 
jest niezbędny do pracy. 

R,achunki' za prenumeratę nie będą wystawiane. 

Mlnlsters~a, urzędy centralne, prezydia wojewódzkich rad narodowych ' (rad narodowych miast wyłączonych 
z województw) proszone sąo złożenie zamówień na prenumeratę Dziennika Ustaw, załącznika do Dziennika 
U staw oraz Monitora Polskiego w formie rozdzielników na rok 1971, obejmujących zarówno ' potrzeby ' własne, 
jak I podległych jednostek. Zamówienia te wraz' z rOldzielnikaminależy kierować pod adresem Administracji 
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, WarszaW'a 34, ul Powsińska 69 - w terminie do dnia 15 października br. 
Jednocześnie prosimy o powiadomienie podległych jednostek óbjętych ro~dzielnlkiem, aby zaniechały zama
wiania prenumeraty Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego we własnym zakrelle ' I nie dokonywały wpiat za, 
prenumeratę tych wyd~wnlctw. Rozliczenie 'z Administracją Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów z tytułu 
zam~wionej prenumeraty nastąpi w I kwartale 1911 r. (zgodnie z pismem okólnym' Szefa Urzędu Rady Mi- . 
nistrów nr P. 131/9169 z dnia 30 marca 1969 r.). Opłat4 za prenumeratę l egzemplarza wynosi: 

prenumerata ' roczna 
prepumerata półroczni 

Dziennika Ustaw, 

zł 100.";"" 
zł 60.~ 

załącznika 
do Dziennika Ustaw 

zł 45.~ 

żł 21.-

Monitora Polskiego 

zi 100.
$l 60.-

Uwaga. Zgłoszeń na prenumeratę Innych wydawnictw urzędowych ,. poza Dzientilklem Ustaw, załącznikiem do 
Dziennika Ustaw oraz MoD.!torem Polskim Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje. Tryb zamawiania 
prenumeraty innych wydawnictw urzędowych wskazują Informacje zamle~zczane w tych wydawnictwach. , ' . 

• 
Administracja Wydawnictw 
Urzędn Rady M~nłstrów 
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Re;Jaltcja: Urząd Rad..v Ministrów -- Biuro Prawne, Warszawa, al. -Uj<'lZddwskle 1/~ .. '/,·.1 
Administracja: AdminIstracja Wydawnictw Unędu Rady Mtnlstrów, Warszaw'" 3·.. · Je' 

ul;' .Powslńska 69(11 (skrytka pocltowa nr 3), 

Tloc70no z polecenia Prenla Rady Mlnlstr6w 
w Za~ladach Graficznych "Jamka", Zakład nr I,Wars1.awa, uL Tamka 3. 
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Zam. 1164 • 


