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2. Dotychczasowy zakres działania urzędów, wymie
n ionych w ust. 1, przechodzi odpowiednio do właściwoścl 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i orga
n ów jej podległych z wyjątkiem spraw planowania i wy
konania zabudowy miast i ósiedli (art. 2 ust. 1 pkt 2». 

3. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia 
szczegółowe przepisy o rozgraniczeniu właściwości Pań

stwowej Komisji Planowania' Gospodarczego i Ministra 
Budownictwa. 

Art. 8. Pracownicy zatrudnieni w działach, które 
na podstawie niniejszej ustawy przekazane zostaną do 
zakresu działania Ministra Budownictwa lub innych 
ministrów albo Państwowej Komisji Planowania Gospo
d arczego, przechodzą do służby w odpowiednich dzia
łach zarządu państwowego. 

Art. 9. Z dfiiem wejścia w życie niniejszej ustawy 

traci moc dekret z dnia 24 m aja 1945 r. o utworzeniu 
Ministerstwa Odbudowy (Dz. p. R. P. Nr 21, poz. ' 123). 

Art. 10. Wykonanie n iniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Budownictwa i Przewodniczącemu Pa11stwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego. 

Art. 11. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z 'dniem 
ogłoszenia . Termin wejścia w życie przepisu art. 7 co do 
regionalnych dyrekcj i planowania przestrzennego określi 
rozporządzenie Rady Ministrów. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 

Minister Budownictwa: M. Spychalski 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwo
wej Komisji Planmvania Gospodarczego: EL blinc 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 1949 r , 

'tV sprawie zakresu dzia łani~ Ministra Budownictwa. 

Na podst awie art. 2 ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia ~9·19 r. o utworzeniu urzędu Minl-
8 i1'a Budownictwa (Dz. U. Et. P. Nr 30, poz. 216) zarzą
dza się, co następuje : 

§ 1. Zakres działania lVIin[stra B udownictwa obej
muj e : 

1) kieroynmie działa!nością podleglych przedsiębiorstw 

państwowych, państwowo-s~ ó!dzielczych i pozo3ta
j ących 'pod zarządem państwowy;~; 

2) )1adzorowD.nie 
przedsiębiorstw 

morządowych ; 

i u stalanie kierunku elzialalnofci 
budowlanych, spółdzielczych i sa .. 

' ~) sprawy polityki gospodarki tereno\.vej w zakresie 
r ealiz2cji planów zabuc.owy ; 

4.) sprawy architektl.;r y, n ie wyl::;czając bcldo'Nuictwa 
specjalnego, w zakresie , określonym wbściwyr;,l 
przepisami ; 

5) v/spółdziałanie z vlłaścivly::ni \V _2dzami 'Vv spr~?·,'.·c~ch 
zabezpk~czenia i odbm;D\vy zabytków arcLtel~to
n iczn ych; 

6) n <edzór budowlany oraz sp:r;:nvy uprav.rniec1 budo
wlanych n a pcdst<: vvie przcpis-ów p rc.wa budowla
n ego ; 

,7) r · alizację poli.tyki państwowej w stosunku do pry
watnych przedsiębiorstw bl.idowlanych, b iur pro
j ektowych i do rzemiosła budowlanego C!'3Z na d
zór w tym zak r esie n ad zr zeszeniami przedsię-
biorstw budowlanych cechami; 

8) sprawy kadr, współdziałanie z właściwymi wła

dzami w sprawach programów n auczania, kształ

cenia i zatrudnienia , popieranie działalności sto
warzyszei1 w zakresie architektury i budownictwa; 

9) crgariizow anie badal'l n aukowych, publikacja wy
davmictw ' i n adzorowrlnie instytut6w i zakładów 

n aukowo-bac1.9.wczych w zakr esie zól strzeżonym 

vj~dciwości Minist ra B udowD.ich\ia. 

§ 2. .1. BudownictWem specjalnym w r ozumieniu 
art. 2 u st. 1 ustawy z dni~ 27 kwietnia 19·19 r. o utvvo
r z;c;-:iu urzędu Min:stra BclC~oV1nict\Va jest: 

1) bHdownidwo specjalnych budowli, urządz::ń i in
stalacji przel',1ysl:owych , kcmuniko,cyjnych , żeglu

gowych, portowych i h:(:znośei (np. budov.ra f abryk , 
hut, kc~~!:owni, kcps.lń, linii ener:;:e'"j'cznych, portów, 
dróg, linii kolejoviych, lotnisk) ;' 

2) bV.downictvvo Sl)8cja]nych bu,;lcvlJi i urządzeń w · za-
k resie działania lV!b~stl'ó'.V Obrony Narodowej 
i Bezp.i.eczets:wa Pub!icz:l::gO; 

3) budovm ictwo zwi 'lzane z bieżącą działalnością 
eksplaatacyji1ą w zakn:sie objętym pkt 1) i 2). 

2. Minister Budownict\va w porozumieniu z P rze.., 
wo.::1r:icz;:;cym Państwowej Komisji Pkmowania Gospo
c' aczego i z;:rinteresow2.nymi minis trami mo;;;e uznać za 
budownictwo specjalne t~kże inne r oclz3je budow
nictwa. 

3. Budownictwo specjalne należy do zakresu dzia
łania m i::1istrów właś:?;wyci1 ze względu na pr zezna
czenie budowy oraz do władz i przedsl~biorstw im 
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podległych, ~ zastrzeżeniem prze pISO W § 1 pkt 4), 6) 
i 8) oraz przepisów o n orm ach i standartach budow la-
ny~h (§ 3 ust. 1 pkt 6) . # 

§ 3. 1. SpraV1Y należące dotychczas do zakresu 
działania lVlinistra Odbudowy, a nie przekazane wła
ściwości innych minist rów i Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodc:rczego, ustawą z dnia 27 kvvietnia 
1949, r. i r ozporzqdzeniem niniejszym, przechodzą do 
zakresu działania Ministra Budownictwa; dotyczy to 
w szczególności spraw należących do zakresu działania 
Ministra Odbudowy na podstawie przepisów: 

l) rm,porządzenia Pre~ydent, Rzeczypospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o praw ie budowlanym i zabudo
waniu osiedli (Dz. U.R. P. z 1939 -,: . Nr 34, poz~ 216) 
wraz z późniejszymi zmianami ; 

2) O Głównym Urzędllie Pomiarów Kraju; 

3) dekretu z dnia 26 października 1945 r. o właściwo
ści i użytkowaniu gruntów na obszarze lTI. st. War
~zawy (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 279, wraz z póź-
niejszymi zmianami; 7 

4) dekretu z dnia 26- października 1945 r. o rozbiórce 
i naprawie budynków zniszczonych i: uszkmlzonych 
wskutek wojny (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 37, 
poz. 181) wraz z późniejszymi zmianami; 

5) ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budow
nictwa (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 270); 

6) ustawy z dnia 3 ' lipca 1947 r. o normach i stan
dartach budowlanych (Dz U. R. P. Nr 52, poz. 269); 

7) ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m. st. 
\Varszawy (Dz. U. R. P . Nr 52, poz. 268); 

8) ustawy z dma 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie 
Osiedli Robotniczych (Dz. U. R. P.Nr 24, poz. 166); 

9) ustawy z dnia 25 czerw ca 1948 r. o podziale nieru'
c!::tomości na obszarze miast i niektór ych osiedli 
(Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 240); 

.10) dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o obrocie i gospo
darowaniu mater ic-Jan'li pochodzącymi z rozbiórki 
budynków (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 247); 

11) ustawy z dnia 18 .listopada 1948 r . o pomocy są

siedzkiej przy odbudowie w si (Dz. U. R. P. Nr 58, 
poz. 461). 

2. Sprawy ZctJ ęc aerofotogrametrycznych pozosta
j ą Vle wb.ściwości Mini stra Obl'ony Narodowej . 

§ 4. 1. Należące dotychczas do właściwości Głów
nego Urzędu Planow8.nia Przestrzennego sprawy m iej
scowych planów zagospodarowólnia przestrzennego 
oraz nadzoru nad ich realizacją (dekret z dnia 2 kwiet
n ia 1946 r. o plano,.vym zagospodarowaniu przestrzen
n ym kraju, Dz. U. R. P , Nr 16, poz. l Og) przechodzą 

c~o zakresu działania Ministra BudownIctwa i organów 
jemu podległych. 

2. Właściwość Ministra Rcln ictwa i Reform Rol
n ych oraz władz mu podległych w sprawach rozwią

zyw<lnia zagadnierl wchodzących w zakres miejscovilych 
planów zagospodarowania przestrzennego n a terenie 
os:edli objętych przebudową ustroju rolnego pozostaje 
bez zmiany. 

3. Zastrzeżone dotychczas· właściwości regional
nych dyrekcji planoVl:1nia przestrzennego wyrażanie 
zgody na miejscowe plany zagospodarowania p rze.., 
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strzennego oraz w braku prawomocnego regional
nego planu zagospodarowania przest r zennego 
udzielanie wytycznych do planów miejscowych należy 
do wojewody, który działCl. w porozumieniu z woje
wódzkim urzędem planowania gospodarczego. Projekt 
wytycznych opracowuje wojewódzki urząd planowania 
gospo.darczego. . 

4. Wszystkie inne sprawy, należące do właściwo
ści Głównego Urzędu Planowania Prze,strzennego i re
gionalnych dyrekcji planowania pr.zestrzennego, prze
chodzą do zakresu działania Państwowej Komisji Pla-

. nowania Gospodarczego i organów podległych. 

§ 5. Właściwość Ministra Odbudowy wynikająca 
z przepisów zastrzegających współudział z tym Mini
strem bądź porozumienie z nim przy wykonywaniu 
aktów ustawodawczych i wydanych na ich podstawie 
rozporządzeń przechodzi do . Ministra Budownictwa 
w ramach jego zakresu działania, określonego ustawą 
z dnia 27 kwietnia 1949 r. i rozporządzeniem niniejszym. 

§ 6. ł. Do zakresu działania Ministra Admini
stracji Publicznej przechodzą sprawy zastrzeżone do
tychczas właściwości Ministra Odbudowy w przepisach 
o najmie lokali , a w szczególności sprawy Funduszu 
Gospodarki Mieszkaniowej , - przy współdziałaniu 

Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru n~d akcją 
remontów kapitalnych. 

2. Ponadto do zakresu dZ.ialania Ministra Admi
nistracji Publicznej przechodzą należące dotychczas do 

. właściwości. Ministra Odbudowy sprawy: 
1) ogólnego zarządu gmachami i placami państwo

wymi, 
2) przedsiębiorstw, zakładów i urządzeń użyteczności 

publicznej, 
3) grobownictwa wojennego. 

§ 7. Zakr es działania Ministra Budow nictwa i ~.![i

nistra Administracj i Publicznej określony w ' niniej 
szy m rozporządzeniu wykonywany będzie z zachowa
n iem właściwości Państwowej Komisji Planowania 
G ospodarczego i Centr alnego Urzędu Szkolenia Zawo
dow ego, wynikającej z ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. 
o zmianie organizacji n aczelnych władz gospodarki na
r odowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43). 

§ 8. Spisy przedsiębiorstw,\ państwowych, pań
stwowo - s!:)5łdzielczych i pozosiahcych pod z8.J:'ząd ó!m 

państwowym, podlegających kier ownictwu Ministra 
Budownidwa oraz przeclsiębior;:;'cw spółdzielczych, sa
morządowych i pozostających pod żarzą dem związ
ku samorządowego, podlegających nadzorowi lVrinistni 
Budownictwa, b~dą ustalane uchwała!"!1i Rady Mini
sti'ów i ogłaszane w :Monitorze Polskim. 

§ 9. Wykornnie n ini",j s22go rozporządzenia po
rucza się Przewodniczącemu P2.fls twowej Komisji Pla
n owania Gospodarczego, r,'J:ir.ist rowi Budownictwa i Iv:ti
nistrowi Administracji P ublicznej. 

§ 10. Hozporzc1dzenic n iniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyran kiewicz 

Minister Budownictwa: M. Spychalski 

Minister Administracji Publicznej: Wł. W olski 

Przewodniczący Państwowej Komisj,i. Planowania Gos-
podarczego: W bo E. Szy.r 


