
Dziennik Ustaw Nr 14 172 Poz. 130 

130 

USTAWA 

z dnia 20 marca 1950 r . 

o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. 

W celu dalszego pogłębienia demokratyzacji Polski 
Ludowej przez jeszcze pełniejszy udział mas pracujących 
w rządzeniu Pal1stwem i skupienie w radach narodo
wych pełni władzy ludowej w terenie -

w celu dalszego wzm{Jcn~enia Państwa Ludowego 
i przyśpieszenia budowy socjalizmu w Polsce - stanowi 
się, co następuje: 

R o z d z i a ł l . 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Rady narodowe są terenowymi organami 
jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach 
i dzielnicach większych miast, w powiatach i wojewódz
twach 

Art. 2. 1. Rady naTodowe są wybierane. przez lud
ność. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze,. tryb wybierania 
i li czbę członków rad nco.rodowych oraz czas trwania ka

. dencji rco.d narodowych określi Cisobna us tawa. 

Art. 3. 1. Członkowie rad narodowych mogą być 
odwoływani przez wyborców. 

2. Ustawa, p rzewidziana wart. 2 ust. 2, o~ueś1i tryb 
odwciywania członków rad narodowych przez wyborców. 

Art. 4. Rady narodowe utrzymują stałą więź z ma
sami pracującymi i wszechstronnie wykorzystują ich-ini
cj atywę, w szczególności przez rozpatrywanie postulatów, 
życzel1 i zażaleń ludności, przez przyciąganie obywateli 
do współpracy w komisjach i do udziału w masowych 
akcjach społecznych , przez odbywanie publicznych posie
dzell i przez skł2danie publicznych sprawozdań z dzia
łalności rad narodowych. 

Art. 5. Rady narodowe działają na podstawie 
uprawmen ustawowych oraz zgodnie z wytycznymi 
i instrukcjami Rady P ailstwa, Rady Ministrów oraz 
właściwych m inistrów. 

Ro z d z i a ł 2. 

Zakres i tryb działania rad narodowych. 

Art. 6. Jako teren owe organy jednolitej władzy pań
stwowej rady narodowe: 
1) kieru;ą na swoim t erenie działalnością gospodarczą, 

społeczną i kulturalną , 
2) zapewniaj ą ochronę porządku publicznego i czuwają 

nad przestrzeganiem praworządności d€mo!uatycz
nej, 

3) ochraniają własność społeczną i prawa obywateli , 
4) współdziałają w umocnieniu obronności Pańshva, 

5) wydają przepisy prawn~ w i' amach uprawnie'l1 n ada
nych im przez ustawy, 

6) wybierają i odwołują prezydium r ady narodowej oraz 
j}owołują komisje rady narodowej , 

7) kierują działalnością swoich DTganów i rozpatrują ich 
sprawozdania, 

8) uchwalają w ramach narodowego planu gospodar
czego terenowe plany gospodarcze i nadzorują ich . 
wykonanie, . 

9) uchwalają w ramach jednolitego budżetu państwo
wego terenowe budżety i nadzorują ich wykonanie, 

10) stanowią o terenowych · daninach, opłatach i świad
czeniach, w ramach uprawnień nadanych im przez 
ustawy, 

11) wykonują kontrolę sp~ołeczną działalriości urzędów, . 
przedsiębiorstw, zakładó\v i instytucji. 

\ Arf. 7. 1. Tryb układania projektów budżetów rad 
terenowych, jako materiału do projektu jednolitego 
budżetu państwowego, określa Rada Ministrów. 

2. Wojewódzkie r ady narodowe uchwalają budżet po 
uchwaleniu jednolitego<budżetu pallstwowego i w ramac:l 
tego budżetu; inne rady narodowe uchwalają budżet po 
uchwaleniu terenowego budżetu wyższego stopnia i w ra
mach tego budżetu. 

3. Rada Państwa ustali tryb rozpatrywania tereno' 
w ych budżetów pod względem ich zgodności z budżeta
mi wyższego stopnia, przepisami prawa i zasadnTczą linią 
polityki Państwa. 

Art. 8. 1. Zakres spraw, objętych t erenowymi pla
nami gospodarczymi, oraz tryb układania projektów 
tych planów w ramach w y tycznych narodowego planu 
gospodarczego, określa Rada MiIlistróv.'. 

2. Przepisy art. 7 ust. 2 i3 stosują się odpowiednio 
do terenowych planów gospodarczych. 

Art. 9. 1. Rady narodowe obradują ha sesjach. 
2. Sesje odbywają się: 

1) wojewódzkich rad narodowych - co najmni '" raz 
na kwartał, 

2) powiatowych rad narodowych - co najmniej raz na 
dwa miesiące, 

3) innych rad narodowych - co najmniej raz na mie
siąc. 

3. R ady narodowe wybie.rają na każdej sesji prze
wodniczącego i sekretarza obrad. 

Art. 10. 1. Rady narodowe obradują zgodnie 
z uchwalonym przez siebie reg illam inem . 

. 2. Rada Pal'lstwa u stala ramowe regulaminy obrad 
rad narodowych. 

Art. 11. 1. Rady narodowe powołują dla poszcze-, 
gólnych dziedzin sVłojej działalności stałe kom isje, któ
re z ramienia rady wykonują n adzór nad działalnością 

.iei organów, przygotowują . projekty ważniejszych 
uchwał rady, sprawują kontrolę społeczną, utrzymują 
stałą i śc : sią -vlięź -z m asaJni pl~a2l...1jc;cynl.i. 

2. Wykonując swoje zadan ia, komisje współ.działają 
z prezydium i ' jego organami OL'&Z mobilizuj ą inicjatywc;: 
mas pracuj ących i przyciągają je do współudziału w p l.:a 
cach rady i jej organóv,. 

3. Prezydium r ady n aradowej i jego organy są obo
wi::zane udzielać k omisjom wszechstronnej " pomocy 
w w 'Konywaniu ich zad."ll. 

4. Rady narodowe mog~ ponadto powoływać komi
Sj2 n~estałe dla określonych zadań doraźnych. 
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5. Rada .Państwaa ustala wytyczne dla powoływania 
komisji, a w szczególności określa komisje stałe, któr~ 
powinny. być powołane przez każdą radę narodQ.:Ną od
powiedniego stopnia, oraz ustala ramowe regulaminy 
działalności komisji. 

Rozdział 3 

Organa wykonawcze rad narodowych. 

Art. i2. 1. Prezydium rady narodowej jest jej 
organem wykonawczym i zarządzającym . 

2. Prezydium rady narodowej działa kolegialnie. 

Art. 13. 1. Rada narodowa wybiera przewodniczą
cego prezydium rady narodowej, jego zastępców oraZ 
sekretarza i członków prezydium. 

2. W mniejszych gminach prezydium gminnej rady 
narodowej składa się z przewodniczącego, jego zastęp
cy i sekretarza. 

3. Rada Ministrow za zgodą Rady Państwa wyda 
szczegółowe przepisy o liczbowym składzie prezydiów 
rad narodowych. 

4 . Rada narodowa może odwołać prezydium lub 
poszczególne osoby, wchodzące w jego skład i dokonać 
nowego wyboru. 

Art. 14. 1. Posiedzenia prezydium rady odbywają 
się co najmniej raz w tygodniu. 

2. Rada Ministrów ustali zasady podziału pracy pre
zydium oraz tryb podejmowania uchwał. 

Art. 15. 1. Prezydium rady narodowej działa sto
sownie do uchwał swej rady oraz zgodnie z wytycznymi 
i instrukcjami prezydium rady narodowej wyższego 
stopnia. 

2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej działa 
stosownie do uchwał wojewódzkjej rady narodowej oraz 
~godnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów 
oraz właściwych ministrów. 

Art. 16, h Prezydium rady narodowej sprawuje na 
podległym soóle terenie wszystkie funkcje wykonawcze 
władzy państwowej w ramach obowi ązujących przepi
sów. 

2) W szczególności prezydium rady narodowej: 
1) wykonUJe uchwały raey oraz zarządzenia i polec~ia 

władz zwierzchnich, 
2) .realizuje ki erow!1ictwo działalnością gospodarczą, 

społeczną i kulturalną oraz inne uprawnienia rady, 
określone wart. 6 pkt 2 -:-_5, . ' 

3) kieruje działalnnśclą przedsiębiorstw, zakładów i in
stytucji, pODległych radzie narodowej, 

4) przygotowuje i zwołuje sesje rady oraz układa pro-
jekt porządku dziennego je j obrad, . 

5) współdziała z kO!TIisj am i rady i przedkłada imókre
ślone sprawy do rozpatrzenia, 

6) opracow'uje projekt terenowego budżetu 'i terenowe
go planu gospodarczego, 

7) ustala wytyczne dla pracy wydziałów prezydium, 
8) rozpatruje sprawozdania przewodniczącego i innych 

członków prezydium. 
9) rozpatruje sprawozdania urzędów, przedsiębiorstw, 

zakładów i instytucji ' 
10) składa ze swej "dział~lności sprawozdania na posie

dzeniach rady oraz przedstawia okresowe sprawoz
dania ze swej działalności prezydium rady wyższe
go stormia. 

. Art. 17. Przewodniczący prezydium rady narodo
weJ: 

. ' 

1) czuwa n a d należytym wykonaniem uchwał rady 
i wyt ycznych władz zwierzchnich, 

2) kieruje pracami prezydium i jest odpowiedzialny za 
wykonanie uchwał 'prezydium, 

3) przygotowuj.e i zwołuje posiedzenia prezydiu_m rady 
oraz ustala porządek dzienny jego obrad, 

4) kieruje działalnością wydziałów prezydium i kon
troluje ich pracę. 

Art. 18. PoszczególnYmi dziedzinami spraw, nale
żących do właściwości. rad narodowych, zarządzają wy
działy prezydium. 

Art. 19 .. 1. Wydziały prezydium rady narodowej są 
w swej działalności ' podporządkowane radzie narodowej 
i jej prezydium ' oraz rzeczowo właściwemu wydziałowi 
prezydium rady narodowej wyższego stopnia. 

2. Wydziały prezydium wojewódzkiej rady narodo
wei są w swej działalności podporządkowane wojewódz
kiej radzie narodowej i jej prezydium oraz Radzie Mi
nistrów i właściwym ministrom. 

Art. 20. l. Rada Ministrów ustali, jakie wydziały 
prezydiów wojewódzkich, powiatowych, miejskich, 
dzielnicowych i gminnych rad narodowych będą lub mo-
gą być utworzone. . 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakre~ 

działania wydziałów określa prezydium rady narodowej 
zgodnie z wytycznymi i ~ instrukcjami Rady Minis trów. 

Art. 21. :Ę{ad a Ministrów us tala wyty<;.Zne i wydaj e 
instrukcj e, dotyczące kierowania pracą w,ydziałów przez 
prezydium. 

Art. 22. Przepisy niniejszej ustawy o wydziałach 
. prezydium stosuje się odpowiednio do wojewódzkich 
i powiatowych komisji planowania gosPodarczego pr~y 
prezydiach rad narodowych. 

Art. 23. Rada Ministrów może postanowić, że dla 
zarządzania ni€którymi dziedzinami spraw tworzone bę
dą przy prezydiach rad narodowych zamiast wydziałów 
urzędy, oddziały lub referaty, oraz określić , w jakim za
kresie przepisy niniejszej ustawy, dotyczące wydziałów , 
stosuje się do tych urzędów, oddziałów lub referatów. 

Art. 24. 1. Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa 
określi prawa i obowiązki przewodniczących , zastępców 
przewodniczącego, sekretarzy i członków prezydiów rad 
narodowych z tytułu wykonywanej przez nicl) pracy. 

2. Rada Ministrów określi zasady mianowania 
i zwalniania pracowników, zatrudnionych w organach 
rad narodowych. 

R o z d z i a ł 4. 

Nadzór nad radami narodowymi i ich organami. 
, 

Art. 25. Zwierzchni nadzór nad radami narodowy
mi sprawuje Rada Państwa. 

Art. 26. W zakresie Z\yierzchniego nadzoru nad ra
dami narodowymi Rada Państwa: 
. 1) zarządza w ybory do rad narodowych, 

2) rozpatruje sprawozdania wojewódzkich rad narodo-
wych, . 

3) udziela radom narodowym wytycznych i instrukcji, 
4) nadaje k ierunek działalności radom narodowym 

w dziedzinie kontroli społecznej, 
5) rozpatruje sprawy, związane z funkcjonowaniem 

rad narodowych i ich organów, 
6) decyduje w innych przypadkach, prz€wid.-iianych 

w riiniejszej ustawie • 
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Art. 27. Rada Pallstwa może rozw;·ąZ2. '~ radę naro
dową i zarządzić n OVv2 wybOl-y, j eżeli rada narodovJa 

·swoją działalnością n arusza p rzcp :sy prawa lub zasadi1i 
czą liniG polityki Pal'it:twa albo nie wy;mnuje s woich 
zadałl . 

Ar( 28. Raca P :u1stwa może uchylić uchwałę rady 
narodowej lub ) 0 J prezydium, jeżeli uchvlała jest 
SD rzeczna z prawem lub n iezgodnn z zo.s:l cb:c:: ą linią po
lityki P8,ństwa. 

A rt. 29. Rada narodowa wyższego stopnia może 

uchylić ucll\vz,lę r ady l1 3.l'oc1ow.:c j ni:i:sze~o st 'Jp;~ia lub 
j ej prezydium z przyczyn , przewi(~,zianydl w ut. 28. 

llu't. 30. 1. P rezydium rady n arodowej wyższego 

stoplJ.ia może zu\vl esić \~vykonanie u ch\v3.iy r ady n :.~rodo

"\&1e j niższego stopnia i pj~ZedEtavv~ić spra-"vę do r ozstL3j;g 
niĘcia n a najbliżElzynl posiedzeniu swojej c-ady E'lroc1o
woj. 

~. Rada Ministrów może Zó. wiesić w'y ~:Jaa~1 ie UC:1WCl,
ły w ojewódzkie j rady narodowej i przedłożyć spraw~ do 
rozstrzygnie cia Radzie Państwa. . 

/ . 
Art. 31. 1 .. P r ezydium rady n ar odo\vej wyżSZ'2~Q 

st opnia może uchylić u chwalę prezydium rady n arodo
wej niż szego stopnia z przycZyn, p~'z,=\Vidzianych 

wart. 28. 
2. R ada Minjstrów może z tych s amych przycyn 

uchylić uchwałę prezy::l~u....i.1 w:cj8wódzk ;ej I'3dy mu-odo· 
\. wej. 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy- przejściowe i km1.ccwe. 

Art. 32. 1. Znosi się związki samorządu terytorial
nego. 

, ~. Majątek dotychczasowych związków samorządu 
terytorialnego z mocy prawa staje się maj ątk iem Pań

stwe:. 
Art. 33. Z~osi się stanowiska w ojewody, wicewoj e

wody, starosty, wicestarosty, prezydenta i wicepn: __ j 

denta miasta, burmistrza, wiceburmistrza oraz wójta 
i podWÓjciego. 

Art. 34. Znosi się wydziały wojewódzkie i powiato
we' oraz ~arządy miejskie i zarządy gminne. 

A.rt. 35. Znosi się urzędy wojewódzkie i staros~wa. 

Art. ;:;6. 1. Znosi się wszystkie teren owe w i;o.dze 
• pierwsze; i drugiej instancj i, podległe dotych czas l'/Uni

litrom: Finansów, Oświaty o raz Pracy i Opieki Spoiecz
nej, jak ró,'mież Państwowej Komisj i Planowania Go
spodar czego. 

2. P rzepis u st. 1 nie d oty czy adminis t racji ceł 

i ochrony skarbowej. 
3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 

znieść również inne - oprócz ',vymien!onych vv ust. 1 -
władze ter enov",=. 

Art. 37. R a dy naroao\ve Qraz ich m'gema przejmują 
dotychczasowy zakrES wl&.ściwości zniesionych oreanów 
o cipowiedni2go sto':Li:1 . 

Art. 3&. 1. F~'z ",)isy ninicjs:::ej ustawy, dotyczące: 

powiatowych r 2.d ,n arcdow:iCh i iC:1 or:::;a:,ów, stos;;,ie się 
odpowiednio. do rad narodowych i ich or-ga:;6w VI n: i ,,
stach, stanowiących powi:::ty m iejskie, 

~. P rzepisy niniej szej usta\Ny, dotyc::ące w aj ew::::lz
kich rad n 2rodcwych i ich o!';:?an6w, stosu je ó~ oj ~:o 
wicd..n.io do r2,d <Ylarodow::,'C: l i ich cr,;;uJ '~";l Vi :n. s t. \,'ar
szawie i w m. ŁOdzi. 

3. Rada Ministrów za zgodą RaPy Pallstw3 usta li za
sa dy podziału wiąkszy"l;1 mia:;t na dzielnice (art. 1) oraz 
z;i;ues dz iv.h::.nia dzi:: lnicowY2h r a d n a r odowych ich 
organóvv. 

A rt. 39. Pracownicy p m'lstwowi i samorządowi, za
trudn ieni w or-[~ana~h zniesionych, przechodzą do służby 
w OipO\:,liedn ~ch \-"yd zi2.łach p rezydiów rad n arodowycn '--. 
w charakterze pracownikó\-, pal'lstwowych. 

A rt. 40. 1. W okres~e przejściowym, d opóki rady 
n a r odowe n ie będą pos i adać ustalonych d o:hodów, do
statecznych dla p 81uy2ia wszystkich ich p otrzeb, VI bu
d ,,:ecie pań"two\v:'m przewidziane bE:clą s~lmy niezbędne 
dla zrównoważe,'1 ia budżetów t er cn owycI'l. 

2. Podziału S :'ll11 , o któr ych m o\va w ust. 1, do!w ay
wa2 b::;dzie· powołany w droc.:ze llstawy Fundusz \Vy;'(;w
n awczy dl a budżetów tej-enowych - jClko organ podle
gły Prezesowi EQcly l1in istró,.'l . 

3. vVytyczl~e l)odz:Ufu c. _'!TI.. o l,tÓ~'yC;l mowa w u.st. 1, 
us (~;i Rada Iv'ri'1is,rów za zgodą Rady Pm"tstvfa . 

4, Z ChV1l ilą povJ ołan ll1 l~l1nduszu Y\Tyró\-.jnD.vvezego 
dl a budżetów ter en o''''-ych - znosi ' się SaElOl"ządawy 
};'UDC]US-c \Vyrówna wczy; tryb j ego likwidacj i ustali Rada 
Ministr6w za zgcdZ1- ~ady P211ć;twa . 

Art. 41. l. R &da lUinlstrów za zgodą R ady Państwa 
w yda szczegółowe przepisy uzgadniające, p~'zeJs~lO\Ve 

i wykonawcze , które ol<ażą się n iezbędne dla wprowa
dzenia w życie przew idzianej w n jn i.ej sz2j ustawie nowej 
orga·,izacji t erenowych organów j ednolitej w~adzy pań

stwowej. 
2. ''lv szczególności przepisy te uregulują : 

1) tryb i t erminy przejęcia p rzez p rezydia rad narod o
wych od powiedniego sto!Jn ia i ich wydziały - za
In-esu właściwoś2i o;:-ganów zniesionyc;1, 

2) prawa i obowiązki, wynikające ' z d otychczasowego 
s tosunku pracy p racowników organów zniesionyc;1, 

3) sprawy związków między komunalny ch, istniejący cfi· 
w dniu wejścia \ v życie niniejszej us tawy, 

4) sprawy, zwir,zane z przejściem na Państwo majątku 
zwi~zków samorządu terytorialnego, ' 

5) tryb wydawania i ogłaszania przepisów prawnych 
(art. 6 pkt 5). 

3. Sprawy, związane z fun kcjonowaniem prezydiów 
rad narodowych i ich wydziałów, n"Jeżące do zak r esu 
działania R ady Ministrów, p r owadzi F r ezydium Rady 
lVIinistrów. 

A l't. 42. Rada Minist rów o:>: reśli ilasa dy i tryb prze
k azywania radom n arodowym niektórych przedsię

b iors tw, zak'a(ów i instytucji sp-ośród podległych dotąd 
m in i"trom i innym urzędom centl' a lnym. 

Art. 43. ' Do czasu wej śc:i a w życie ustaw y, o k t órej 
mow a 'w art. 2 u st. 2, pozostają w m ocy dotychcz3.sowe 
przepi sy o tWOTzcniu , składzie i zmianach składu r ad 
nal'oc1owycl~: ' 

A rt. 44. 1. Dctychcz2.30we p rzep'sy o grom&dach 
i o::::;an&ch grom~dzkic!l zachowują moc do czaSu odręb

TI eZ'D uregulo\vani a usla",vo-"vego. 
~ . Rao (ł TvIini.s t!~·5' '\~J 1:1Jże vvyd3.v,-Y;.ć przep:.sy u zgC1 d

n ir,"j;t::,e. przejściov.re j V\iy !::GI"!::-l\v cze '\iV celu dOSlosDvłanja 
przepis:óvl, vlyn;ie!li(~n.y(:h \V L~s t. 1, c10 n8 VJej organizacj i 
jed::oiite j włc,d=y p2.lis~: -,'.'ow€ .i w gmin;e. 

.L7 .. ": t . {5. \Vy;~on:mie u stc:wy pćll'l.l:· la Sl ę Radzie 
PC;~'l~t VJa , F rezes:J\vi '1\. 2(~:l Min.!siróVl i v.T s.~ystk)l11 lnłn :i

strc·:"~ . 
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2. Termin wejścia w życie art. 36 ust. 1 w stosunku 
do poszc;ególnych kategorii władz, wymienionych w tym 
p r zepisie, określą przepisy, wydane na podstawie art. 41 
ust . 2 pkt L 

P.i'ezydent Rzeczypospolite j 
PrzewodniczQcy TIady Państwa: 

Prezes Ral1y Ministrów : J . Cyranhewicz 

B. Bierut 

Wiceprezes Rady IvIinistr6w i Przewodni czący 
Pallstwowej Kom isji Plano\vania Gospodarczego: 

'Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korzych 

Ivlinister: I'V. R7ymowski 

łdiniste r: VI. Baranowsk i 

H. Minc 

l\Iinlster Obrony N arodov,;ej: w z. vVl. Korczyc 

lvliniste r S~)raw Zagranicznych: w z. S. \tI/ierblowski 

Minister Administracj i futlicznej: Wł. Wolsk i 

Minister Bezp~eczeńs1.l'/a Publicznego: S I. Radkiewicz 

Mini" ter Skarbt~: !<. Dąbrol'/sk i 

Minister SprawieclliwoścJ: fI . Swiqllwwsld 

--- --- --- ------- -_.----------

Minister Oświaty: w z. H. Jabłoński 

Minister Górnict"INa i Energetyki: w z. M. Lesz 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 

K. Zemajtis 

Minister Przemyshl Lekbego: E. SIClwillsld 

Minister Przemysłu nol:1e~~o i. Spożywczego: 
B. RumiIlski 

Minister Handlu Wewnętrzneao: T. Dielrich 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gecle 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Ministe r Le~: !1ictwa: B. Po.-Ieclworny 

Minister Komunik acji: J. Rabanowski 

Ministęr Poczt i Telegrafów: \'\1. Szymanowsld 

Ministe r Zdro wi:t: T. Michejcla 

Klerownik Ministerstwa Budownictwa: R. PiolrowlJld 

131 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINiSTRÓW 

z ania 1 kwietnia 1950 r. . , 

o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscClwościach województwa łódzldego, 
gdańskiego, kielecI,jego, krakowsidego! poznańskie go, rzeszowskiego, warszawskiego, białostoddego 

j olszjlyńskiego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 21 grud
nia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli 
:' - : _:'..l (Dz. U. R. P . z 1946 r . Nr 4, poz, 27) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Wprowadza się publiczną gospodarkę lokalami 
mieszkalnymi w następujących miejscowościach woje
'wjdztw: łódzkiego, gdańskiego, 'kieleckiego, krakowskie
go, poznańskiego, rzeszowskiego i. warszawskiego: 

1. w w oje\'/ódzhvie ł6dzkim: 
a) w powiecie łódzkim: 

w mieście Tuszynie, 
w gromadzie Ste>.rowa Góra - w gminie wiej
skie j Gospodal'z, 
w .gromadzie Kraszew i w kolonii Wiśniowa Gó
ra - gromady Wiśnio'Na Góra w gminie w ie j
skiej Brójce oraz w gr omadzie And:fzejów w gmi
nie w ie'jskiej Nowosolna; 

b) w powiecie łęczyckim: 
w kolonii Grotniki gromady Chrośno VI gminie 
wiejskiej Chociszew; 

c) w powiecie brzezil'lskim: 
w kolonii Gałkówek gromady Gałkówek we wsi 
Justynów grom,ady Justynów or~z w [;rornad Oleh 
Różyca i Zakowice Stare w gminie wiejskiej 
Gałkówek; 

d) w poviiecie łaskim: 
w grom~dzie Las - I~oIumna - Miasto w gminie 
Łask ; 

2. w wojew6dztwie gdallskim : 
w m iast ach Tczew i Kościerzyna; 

, 

3. w województwie kieleckim: 

w miastach: Ostrowiec Świętokrzyski, Sando
mierz i Starachowice; 

4. w wojewÓdztwie krakowskim: 
w miastach Wadowice i Żywiec; 

5., w wojewódźtwie poznaJ1skim: 
w miastach: Gostyń, Koło, Konin, Kościan, Obor
niki, Rawicz, Szamotuły" Środa, WolsztYl1 
i Wronki; 

6. w województwie rzeszowskim: 
w miastach:' Dębica, Mielec, Jarosław i Sanok; 

7. w województwie warszawskim: 
w miastach: Mir,sk Maz., Płock, Przasnysz i So
chaczew. 

§ 2. Gospodarkę lokalami mieszk alnymi w mle]SCO
wościach wymienionych w §1 pkt 1 podporządkowuje 
się władzom kwaterunkowym m . Łodzi. 

§ 3. Wprowadza si ę publiczną gospodarkę lokalami 
w caJ:ości w następujących miejscowo.śc iach województw 
Qlsztyńskiego i białostockiego : ,&~~!hoq ~" -

"' su ~Hn:1 s')L: 

1. w województwie olsztyń,skim: - '161!! l f ' -

W miastach: Braeiewo, Giżycko, Kętrzyn , Morąg, 
Nidzica, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Szczytno Bi
skupiec; 

2. w województwie białostockim : 
VI m iastach Ełk i Olecko oraz 

a) w powiecie oleckim: 
VI gminach w iejskich: B orawskie, Mieruniszki, 
Sokólki, Śwjętajno, Wieliczki i Zalesie; 




