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ZARZĄDZENIE MINISTRA lESNICTW A l PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 8 lipca 1974 r. 

w sprawie krajowego obrotu zwierzyną żywą oraz skupu zwierzyny ubitej, jej mięsa I skór. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 3 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt 
łownych i prawie łowieckim (Dz. U. 'Z 1973 r. Nr 33, 
poz. 197) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obrót krajowy zwierzyną ŻYWll prowadzą dla 
celów hodowlanych i naukowych: 

§ 3. Skup skór surowych ze zwierzyny prowadzi Cen
trala Surowców Włókienniczych i Skórzanych oraz Zj ed
noczenie Produkcji -Leśnej "Las" dzia łające w tym zakresie 
na rzecz tej centrali. Jednostki te prowadzą imienne listy 
sprzedawców. 

- Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las", 

~ przedsiębiorstwa lasów państwowych, 

~ państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 

- Polski Związek Łowiecki, 

....... Spółdzielnia "Jedność Łowiecka". 

§ 2. Skup krajowy zwierzyny ubitej oraz jej mięsa 
prowadzi Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las", 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawia 
wyznaczenia przedsi ębiorstw i instytucji upoważniony ch 

do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do 
skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i -skór (Moni
tor Polski z 1959 r. Nr 96, poz. 518, z 1961 r. Nr 36, poz. 170 
i z 1967 r. Nr 16, poz. 80) . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1974 r. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Skwirzyńskl 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - przegródka pocztowa 81) w terminie 10 do -15 dni od daty wydania na

stępnp.go kolejnego numeru. 

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 120,- zł, półrocznie 70,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądż za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do /I bo
nentów. którzy opłac., prenumeratę po tych terminach, wysylka pierwszych nume
rów dokonana zostanie z opóźnieniem, /I ponadto zostaną polIczonI! koszty przesyłki. 
Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym prze
kazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-4.1745. Ra- 
chunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokład
ną nazwę Instytucji (bez skrótów), dokładny adres z numerem kodu pocztowego 

oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Poj edyncze egzemplarze Monitora PolskIego nabywać można w punktach sprzedaży: 
w Warszawie: al. I Armil Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Pr aw
no-Ekonomiczna - ul. Zurawla l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - a l. 
Gen. Swlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: BIałymstoku, Kato
wicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zie
lonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, Cieszynie, Często
chowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, 

- Radomiu, Szczecinie, Tarnowie I Toruniu. 
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