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ROZPORZĄDZENIE ·PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 października 1954 f. 

w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miasl. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 u stawy z dnia 4 lu tego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego 
PrJ ilstwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządZil się, co następuje: 

~ 1. Zctlicza się do llliast nastf)pLljące gromady: 

1) w województwie gdailskim - gromadę Rumia w po
wi ec ie wejherowskim, 

2) w wojewódzlwie kieleckim - gromadę Pionki w po
w iecie kozienickim, 

3) w województwie lubelskim - gromadę Adampol w 
powiecie lubelskim; nazwę miasta ustala się na 
Swidnik, 

4) w województwie poznańskim - gromadę Lubań w 
powiecie po:mańskim, 

. , 

5) w województwie stalinogrodzkim: 

a) gromad.t~ StIzemieszyce Wielkie w powiecie bę- . 

dzill skim, 

b) gromadę Niedobczyce w powiecie rybnickim, 

c) gromady Pszów i Radlin w powiecie wodzisław-
skim, \. 

6) w województwie warszawskim - gromadę Dęblin 

w powiecie garwolińskim, 

7) w województwie wr.ocławskim: .-
al gromadę Brzeg D.olny w powiecie wolowskim, 

b) gromady Jaworzyna Sląska i Zarów w powiecie 
świdnickim. 

§ 2. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem ogio
S"Zenia. 
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Warunki prenumeraty na 1955 r. 
Powolując się na pismo okólne nr 17 Minislf:ł-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia t 954 r. 

w sprawie prenumeraty Q.ziennika U~law i Monitora Polskiego w 1955 r. (Monitor Polski Nr A-82. poz. 956) 
Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów podaje do wiadomości, iż w 1955 r. wlanzom, urzędom 
i instytucjom objętym budżetami centralnym i terenowymi nadal przyslugiwać będzie bezpłatna prenumerata 
Dziennika Ust.aw i Monitora Polskiego na podstawie rozdzielników ustalonych przez Urząd Rady Ministrów 
oraz ministerstw?- i urzędy centralne. 

Przedsiębiorstwa oraz jednostki pozost ające na rozrachunku gospodarczym., jak również ~nnl abonenci 
uiszczają opłatę za prenumeratę Dziennika Usta w i Moni tora Polskiego według następującego cennika: 

rocznie 

półroczn ie 

Dziennik Ustaw 

bez załączników 

45.- zł 

27.- zł 

z załącznikaml 
60.- zł 

36.- zł 

(\V formii' załączników opatrzonych odrębną numeracją stron drukowane s ą obszerniejsze akty z zakre
su stosunków ll: ' ędzynarodowych) 

Monitor Polski 

rocznie 

półrocznie 

45.- zł 

27.- zł 

Prenumeratę z głasza ć można tylko, na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od 1.1 I od I.VII). 
Ra chunki za prenume ratę wys tawiane nie będ ą. 

Oplata za prenumeratę w 1955 r. powinna być u iszczona w czas!e możliwie najkrótszym; nie późniejjed
nak niż na mie si ąc przed okresem prenumer-aty, a więc za rok 1955 i za l półrocze 1955 r. do dnia 30 listopa- , 
da br. , za drugie półrocze 1955 r. - do dnia 31 maja 1955 r. Do abonentów którzy opłacą prenumeratę po 
tych te rminach, wysyłka pierwszych numerów zostan ie dokonana z opóźnieniem. 

Wpłaty za prenumeratę powinny być dokonane na konto Narodowego Banku Polskiego VIII Oddział 
Miejski Warszawa nr 1532-91-5. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę inst.ytucji (bez skrótów). 
nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10. Poznań 3 itp.), powiat. ulicę. nr domu. 
nI' skrytki pocztowej oraz ilość zamawiimych egzemplarzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

Podawanie szczegółowych adresów umożliwi usprawnienie doręczania wydawnictw. 
Celem uniknięcia zbędnej ko'respondencji należy zaniechać wysyłania pisemnych zamówień na prenu

meratę. otrzymana wplata będzie bowiem traktowana jako zamówienie. Należy także zaniechać nad.,ylaniA . 
zawiadomień o dokonaniu wpłat. 

Administracja Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów 

Reklamacje z powodu niedoręczeOla . poszczeqolny·:h numerów wnosic niłltiiv do Allol'ulslracj. Wv<1awnlctw Urzedu 
Radv M iu:5lrów (W.d.rszawa ul Bra cka '20a) w terminie 10 do lS dni PO otr7yrnanin na~ł~pnf'Qo numeru . 

POjedyncze eQzemplarze DZiennika Ustaw nabywać można w AdllllOlsWiqi Wvctawnldw Urzędu Rildy MInIslrÓw War
szawa, Brac ka 20a, w punktach sprzeda ży: w WarSlilWle: .. Dom KSIążki" . Ksieqaroia Prawno-ekonomiczna pl 3 Krzy
ży 12, kiosk "Drwltl Książki" w Qmacbu sqdów al. Gen. Swierczewskieqo 121 w kasach Sad·" w Woiew<'ldzklrb w: Bia
łymstoku , Kielcactl, Koszalinie, Łodzi , Opolu. Rzeszowie. Stalinoqrodzie, Wrocławitl i 'lielonej Górze oraz w kasacn 
Sądów Powiatowych w: BydqoszczV, Bytomiu. Cieszynie, Częstochowie. Gdańsktl, Gdyni GlIwi" aC'h, Gnieźnie , Jeleniej 
Górze, Kallsztl, Krakowie, Lublinie. Nowym Są czu, Olsltvo;e. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu Raci borztl Radomitl. 

Sz,zerinie , Tarnowie. Toruniu I 'lamośriu 
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