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ZARZĄDZENIE MINISTROW PRZEMYSŁU SP02:YWCZEGO I SKUPU ORAZ KOMUNIKACJI 

l: dnda 24 grudnia 1977 r. 

w sprawie norm ubytków naturalnych zboża I Innych nasion oraz przetworów zbożQwych w transporcie samochodowym 
~raz wodnym śródlądowym. ' 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt l dekretu z dnia 29 pd
dZ lernika 1952 r.o gospodarowaniu artykułami obrotu to
wa r owego i zaopatrzenia (Dz. U. I: 1952 r. Nr 44, poz. 301. 
z 1956 r. Nr 54. poz. 244 ł z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 7, 
ust 5 pkt l zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
31 stycznia 1975 r. w sprawie właściwości. zasad l trybu 

, ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontroli Ich sto
liowania (Monitor Polski Nr 5, poz. 25) zarządza się, co na .. 
stępuje: . 

§ 1. 1. Przy załadunku, przewozie I wyładunku vi 
transporcie samochodowym ustala się następujące normy 
ubytku naturalnego: 

1) dla ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych: 
a) 0,3010 - w przesyłkach luzem, 
b) 0,1010 - w workach, 

2) dla nasion rzepaku l rzepiku: 
a) 0,5% - w przesyłkach luzem, 
b) 0,2010 - w workach, 

3) dla ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych przewożą
nych ziarnowozami - 0,27%, 

4) dla przetworów zbożowych przewożonych mąkowoza
mi - 0,25010 

ilości wysłanych według dokumentów przewozowych. 

2. Przy każdorazowym przeładunku normy ubytku na
turalnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zwiększa się 
{) 30010. 

§ 2. 1. Przy załadunku, przewozie I wyładunku , w 
transporcie wodnym śródlądowym w ,przesyłkach luzem dla 
ziarna sorga, jęczmienia, ziarna kukurydzy, nasion rzepaku 
1 rzepiku l pozostałych ziaren zbóż oraz nasi on rośl in strącz
kowych ustala się normę ubytku naturalnego 0.4% ilości 
wysyłanych według dokumentów przewozowych. 

2. Jeśll załadunek i wyładunek odbywają się w elewato. 
rze nie mającym wagi w bezpośrednim sąsJedztwie drogi 
wodnej, normę ubytku naturalnego, o której mowa w us~. 1. 
:a:większa się o 200/0. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 55 Ministra Przemysłu 
Spożywczego i Skupu z dnia 29 maja 1970 r. w sprawie usta. 
lenia norm ubytków 'naturalnych ziarna zbóż, nasion 
strączkowych jadalnych oraz nasion ue'paku podcza~ zała· 
dunku, przewozu I wyładunku w transporcie samochodo· 
wym w jednostkach organizacyjnych resortu przemysłu spo· 
żywczego i skupu (Dz. Urz. MPSiS Nr 5, poz. 16). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w/życie z dniem 1 stycznia 
1978 r. 

Minister Przemysłu Spożywczego I Skupu: E. Kołodziej 

Minister Komunikacji: M. Zajlryd 

180 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ 

z dnia 14 grudnia 1977 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad I organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali. 

Na podstawie § l ust. 2 uchwały nr 92 Rady Ministrów 
z ania 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surow- , 
cami wtórnymi metali (Monitor / Polski z 1974 r. Nr 17, poz. 
104 i z 1977 r. Nr 35, poz. 172) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 8 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej 
Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja 1974 r. w 
sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowo 
cami wtórnymi metali (Monitor Polski Nr 21. poz. 126) wpro
wadza się nastę'pujące zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zelastwo użytkowe nie wykorzystane na własne 
potrzeby produkcyjne I remontowe należy sprzedawać 
do dalszego zagospodarowania jednostkom gospodarki 
uspołecznionej lub spółdziefnJom rzemieślniczym zrze· 
szonym w Centralnym Związku Rzemiosła. Dopuszcza 

się sprzedaż żelastwa użytkowego własnym pracowni
kom na ich potrzeby związane z budownictwem i remon. 
tern własnych pomieszczeń mieszkalnych i gospodar. 
czych oraz na cele rekreacyjne. Decy~j e o sprzedaży 
tego żelastwa podejmowane są komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli organizacji społecznych , ": 

2) ,dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Sprzeda~ przedmiotów ze stali i żeliwa nadających 
się do dalszego wykorzystania bez przetopu (tzw, że· 
lastwa użytkowego) dla jednostek gospoda; ki nie uspo
łecznionej oraz osób fizycznych nie wymienionych w 
ust. 2 dokonywana jest w jedn ostk ach Skll pU i zbytu 
s,urowców wtórnych, wymienionych w § 5 ust. l i 2." 

§ 2. Zarządze nie wchodzi w życie z d niem ogłoszenia, 

Mi nis ter GospoddJki Mate ria ł o wej: E. $zyr 


