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wszystkie zagadnienia zasadnicze dla rozwiązania określone
go problemu w sposób kompleksowy, a tylko w wypadkach, 
gdy jest to niezbędne, uregulowanie spraw szczegółowych lub 
ulegających częstym zmianom można odsyłać do aktów wy
konawczych niższego rzędu. 

2. Akty wy,kona wcze, których wydanie jest obligatoryj
ne,powinny być opracowywane łącznie z projektem aktu 
podstawowego i powinny być wydawane z reguły w tym sa
myll). terminie, co akty podstawowe, w każdym razie przed 
wejściem w życie aktu podstawowego. Jeżeli akt podstawo

' wy ogłaszany jest w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Pol-
, skim, akty wykonawcze powinny być ogl'!szane z reguły 

jednocześnie z aktem podstawowym, a najpóźniej przed ter
minem wejścia w życie aktu podstawowego. 

3. Projekty aktów prawnych opracowyWane z narusze
niem wspomnianych wyżej zasad nie będą kierowane pod 
obrady Rządu ani też do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i Mo
nitorze Polskim. 

4. Akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monito
rze Polskim powinny być bezwzględnie stosowane z dniem 

wejścia ich w życie, bez potrzeby wydawania w tej mierze 
jakichkolwiek poleceń, ' instrukcji itp. jednostek nadrzędnych 
nad jednostkami zobowiązanymi do realizacji tych aktów 
prawnych. Niedopuszczalne jest przekazywanie treści aktu 
prawnego w formie własnych zarządzeń, wytycznych czy in
strukcji oraz uzależn,ianie stosowania aktu prawnego od wy
dania okólników, wytycznych, poleceń czy innych pism przez 
jednostki nadrzędne dla jednostek im podległych ani też za
stępowanie wynikającej z treści aktu prawnego pracy orga
nizatorskiej i przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych zale
ceniami administracyjnymi. 

5. Zasady wymienione w ust. 1-4 mają odpowiednie za
stosowanie do aktów prawnych nie podlegających ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z tym iż wchodzą 
w życie z drliem oznaczonym w tych ak tach. 

6. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) oraz 
przewodniczący prezydiów rad narodowych dopilnują prze
strzegania powyższych zasad. 

Prezes Rady Ministrów: P: Jaroszewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA CENTRALNEGO .URZĘDU JAKOSCI I MIAR 

:z dnia 31 lipca 1971 r. 

w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych. 

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

Wydane zostały następujące przepisy o narzędziach po
miarowych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Central~ 
nego Urzędu Jakości i Miar: 

Qzie~nik Urzędowy CUJiM 
Data, od której 

Lp Tytuł przepisów przepis obo- Uchylone przepisy 
nr poz . . 

- wiązuje 

l 2 3 4 5 6 

1 Zarządzenie nr 43 Prezesa 7. 3,6032/2 15 sierpnia Przepisy z dnia 15 lutego 
CUJiM z dnia 16 marca 1971 r. 1962 r. o uwierzytelnianiu 
1971 r. w sprawie ustalenia wzorców twardości Rockwel-
przepisów o wzorcach twar- la (Dz. Urz. GUM Nr 6 
dości Roćkwella według skal poz. 3, 6032/1 i Dz. Urz. 
A, B i C CUJiM z 1969 r. Nr 21 poz. 3, 

6032/1,1) 

-
2 Inslrukcja nr 2 Prezesa 8 5,104/1 15 sierpnia 

CUJiM z dnia 16 marca 1971 r. 
1971 r. o sprawdzaniu sta-
cyjnych drogomierzy rolko-

'. 
wych kontrolnych . 

--
3 Zarządzenie nr 45 Prezesa 10 3,1132/ l 15 sierpnia 

CUJiM z dnia 29 marca 1971 r. 
1971 r. w sprawie ustalenia 

\ przepisów o stalowych przy-
miarach zwijanych 1 i 2 m 

Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: Z. OstrowskI 
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Nakładem Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zostały wydane: 

lI. Przepis}. o planowanIu l inwestycjach (zbiór l omówienie wybranych 
prlep[só~ związanych 'Z realizacją uchwały II Plenum KC PZPR'> cena zł 20.-

2. Nowy ,.Podz.iał administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1969 r." .. zł 20.-

3. Postępowa'nie egzekucyjne w administracji .. zł 4.-

4. PrzepIsy o pracownikach rad narodowych 'lI 5.-

Zamówień na powyższe wydawnictwa należy dokonać wpłacając należność przelewem lub 
przekazem pOC'l.towym na konto Administracji Wy dawnictw Urzędu Rady Ministrów nr 1551-91-43745 
w Naro<lowym Banku Polskim IV Oddzi::lł Miejski w Warszawie. Na odcinku wp/aty należy podać 
dokładny adres wysyłkowy oraz liczbę zamawiany Ch egzemplarzy. Rachunków nie wystawia się. 

Ponadto wydawnIctwa powyższe są do n",bycia: 

w Warszawie w punkcie sprzedaży Dziennika Ustaw I Monitora ' Polskiego. al. I Armii W.P. 2/4, 
w Domu KsiążkI - Księgarnia Prawno-Ekonomicz na, ul. Nowy Swiat l, w kiosku Domu Książki· 
w gmachu sądów. al. Swierczewskiego 127, 

w kasach Sądów Wojewódzkich w Białymsto ku. Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi,OI
sztynie, Opolu. Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej Górze oraz 

w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, By tom i I,L Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gli
wicach. Kaliszu. Krakowie, Lubllnie. Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu. Przemyślu, Raci
borzu. Radomiu, _ Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu. 
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Redakcjar Urzlłd Rl!dv Mlnl~tr6w - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: AdmInistracja Wvd"wnlclw Urzędu Radv Mlnlstr6w, Warszl!wl! 3,,

ul. Powslń~lIa 69nl (skrytkI! pocztOWI! nr 3). 

Tłoczono z polerenIa Prelesa Radv Ministrów 
w Zakłl!dach Graflc7nycb "Tamk,,". Zakład nr I. WarSlawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 1356 . Cena 1,60 zł ' 


