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nościowych funduszu B, określone wart. 2 dekretu 
z dnia 14 kwietnia 19"Hl r. o zmianie uśtawy z dnia 
3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem 
podatku gruntow2Go (Dz U. R. P. Nr 21, poz. 143), 
przechodzą na Min istra ~inansów. 

2. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia 
przepisy o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku 
gruntowego. 

Art. 6. Pracownicy zatrudnieni dotychczas 
w działach służby, podległych Ministrowi Skarbu oraz 
w działach służby Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego,przekazimych na podstawie art. 3 
.u!)t. 1 pkt 2) do właściwości Ministra Finansów, jak 
również pracownicy, zatrudnieni w urzędach Głównego 
Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego 
oraz wOjewódzkich i, powiatowych pełnomocników rzą
dowych do spraw podatku gruntowego - przechodzą 
do służby w działach, podległych Ministrowi Finansów. 

Art. 7. L Uchyla się ustawę z dnia 2 lipca 19491'. 
() zakresie działania Ministra Skarbu (Dz. U. R. P. Nr 41, 
poz. 298). Do czasu wydania rozporządzenia, przewi
dzianego wart. 3 ust. 1 pkt 1), do zakresu działania 

Min;stra Finansów należą sprawy, określone we wspom
nianej wyżej ustawie z dnia 2 lipca 1949 r. 

2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, prze
widzianego w art. 4, traci moc obowiązującą llstnwa 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ust roju władk admmistra
cji skarbowej oraz skarbo\vych organów wyk~'na wczych 
(Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 64 wraz z późniejszymi zmia·· 
nami). 

3. Uchyla się art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 
czerwca 1947 r . o nadzorze nad wymiarem i poborem 
podatku gruntowego (Dz. U. 11. ? z 1949 r. Nr 21, 
poz. 146), a z dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
pl'zewidzianego wart. 5 ust. 2, tracą moc obowiązu~ 
jącą przepisy art. l ust. 3 i art. 2-3 tej ustawy. 

Art.S. Wykonanie ustawy . porucza . się Preżesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Ko~ 

misji Planowania Gospodarczego i MinistrO'-'-i l"inansów. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Millc 

Minister Finansów' K Dqbro ..... /ski 
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lJSTAWA 

z dnia 7 marca 1950 r. 

o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa Energetyki w urząd Ministra GÓrn~ctw<1. 

Art. 1. Urząd Ministra Górnictwa i Energetyki Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem oglosze-
przekształca się w urząd Ministra Górnictwa. nia. 

Art. 2. Sprawy przemysłu energetycznego przeka- Prezydent Rzeczypospolitej. B. Bierut 
zuje się do zakresu działania Ministra Przemysłu Cięż-
kiego. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Górnictwa: R. Nieszporek 
Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów oraz Ministrom Górnictwa i Przemysłu 
Ciężkiego. 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemajlis 

103 

USTAWA 

2 dnia 7 marca 1950 r. 

o Urzędzie Rezerw Państwowych. 

Planowa gospodarka narodowa wymaga niezbęd
nych rezerw państwovvych w zakresie artykułów kon
f!umcyjnych i materiRłów. 

W celu zapewnienia rezerw pal'wtwowych i wła
ściwej gospodarki tymi rezerwami stanowi się, co 
następuje: 

Art. 1. Tworzy się Urząd Rezerw Państwowych. 
Art. 2. Do zakresu działania Urzędu Rezerw 

Państwowych należą sprawy pallstwowych rezerw kon
sumcyjnych i materiałowych. 

Ad. 3. Na czeJ-e Urzędu Rezerw Państwowych stoi 
. prezes, którego mianuje i odwołuje Prezes Rady Mi~ 
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nistrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu Eko
nomicznego Rady Nfinistrów. 

Art. 4. Urząd Rezerw Pal1stwowych podlega Prze
wodnicżącemu Komitetu Ekonomicznego Rady Mini
strów. 

Art. 5. Organizację Urzędu Rezerw Państwo?lych 
i jego placówek terenowych określi statut, nadany 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodni
czącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Art. 6. ·1. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prze
wodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
wyda regulamin czynności Urzędu Rezerw Państwo

wych. 

2. Regulamin · określi w 
współpracy Urzędu Rezerw 
instytucjami publicznymi 
darki uspołecznionej. 

szczególności formy i !ryJ 
PaństwoVlych z władzami, 

przedsiębiorstwami gospo-

Art. 1. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Przewodniczącemu Komitetu Ekono
micznego Rady Ministrów. 

~rt. 8. Ustawa wchodzi W życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bieru' 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów: H. Minc 
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USTAWA 

z dnia 7 marca 1950 r. 

o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości. 

Art. 1. Tworzy się Centralny Urząd Drobnej Wy
twórczości, zwany w dalszym ciągu "Urzędem". 

Art. 2. 1. Do zakresu działania Urzędu należą 
sprawy drobnej wyt\vórczości, tj. państwowego prze
mysłu miejscowego, spółdzielczości pracy i spółdziel

czości rzemieślniczej oraz rzemiosła i prywatnego prze
mysłu, a w szczególności: 

1) zapewnienie rozwoju państwowego przemysłu miej
scowego i wytwórczości spółdzielczej, 

2) ustalanie cto,sunku drobnej wytwórczości do pod
stawowych gałęzi przemysłu pallstwowego, zgocfuie 
z potrzebami gospodarki narodowej, 

3) planowanie zaopRtrzen ia materiałowego, produkcji, 
obrotu towarowego, finansów i inwestycji drobnej 
wytwórczości, 

4) nadzór nad państw'owym przemysłem miejscowym. 
5) nadzór państwowy nad spółdzielczością pracy i rze

mieślniczą spółdzielczości ą pomocniczą, 

6) koordynowanie dziabln0ścl drobnej wytwórczości, 
7) nadzór państwowy n ad izbami rzemieślniczymi i .ich 

zw~ązkiem, 
8) sprawy cechów i ich związków, 
9) sprawy zrzeszeń przemysłu prywatnego, 

10) sprawy administracji przemysłowej w stosunku do 
drobnej wytwórczości, 

11) sprawy kadr drobnej ""y twórczości. 
2. Zakres działania Urzędu nie obejmuje rolnej 

spółdzielczości produkcyjnej. 

Art. 3. Na czele Urzędu stoi prezes, którego mia
nuje i odwołuje Prezes Rady lVrinistrów na wniosek 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

Art. 4. Urząd Podlega Przewodni-::zącemu Pań
stwowej Komisji . Planowania Gospodarczego. 

Art. 5. Organizację Urzędu określi statut, nadany 
prżez Radę Ministrów. 
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Art. 6. 1. Organami terenowymi Urzędu w . spra
wach administracji przemysłowej są wojewódzkie i po
wiatowe władze administracji ogólnej. 

2. Rada Ministrów moie w drodze rozporządzenia 
powołać terenowe organy Urzędu dla innych spraw, 
niż określone w ust. l, oraz określić ich organizację 
i zakres działania, jak również zlecić załatwienie tych 
spraw istniejącym urzędom, instytucjom lub przedsię
biorstwom. 

Art. 1. Zasady współdziałania Urzędu z Central
nym Związkiem Spółdzielczym określi uchwała Rady 
Ministrów, powzięta na wniosek Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, po 
zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdziel
czego. 

Art. 8. 1. . Sprawy, określone wart. 2, a należące 
w dniu wejścia w żyde ustawy do właściwości ' Pań- . 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego lub mi
nistrów, przechodzą do zakresu działania Urzędu. 

. 2. Pracownicy, zatrudnieni w działach służby pań
stwowej, które ustawa przekazuje do zakresu działania 
Urzędu, przechodzą do służby w Urzędzie. 

Art. 9. 1. Znosi się izby przemysłowo-handlowe 
oraz ich związek. 

2. Sprawy, wymienione wart. 4 ust. 1 pkt 7-11 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo - handlowych 
(Dż. U. R. P. z 1936 r. Nr 45, poz. 335), a należące 

w dniu wejścia w życie ustawy do zakresu działania izb 
przemysłowo - handlowych, przel~azuje się właściwym 
zrzeszeniom przemysłu prywatnego i zrzeszeniom ku
pieckim. 

3. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w porozumieniu z właściwym mi
nistrem określi w razie potrzeby w drodze rozporzą

dzenia organy i instytucje, które przejmą inne sprawy, 
niż wymienione w ust. 2, należące . dotychczas dQ za
kresu działania izb przemysłowo-handlowych. 


