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,TRBSC: 

Poz.: 

ROZPORZĄDZ:1NIA RADY &UNISTRÓW: 

233 - z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz 
w sprawie określenia władz naczelny,ch, do których właściwości przechodzą sprawy, nale-
żące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej , 

234 - z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie u stalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywa-

292 

nych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych 293 

235 - z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieru-
chomości 296 

236 - z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pra-
cownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej • 297 

R -O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

237 - Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1950 r. w .sprawie wpłat na Fundusz Zasil· 
ków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenia emerytalne i sieroce oraz okresowe 
świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych 

238 - Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przymusowego umiesz
czania żebraków' i włóczęgów w domach pracy przymusowej 

239 - Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Han
dlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji żydów z odp. udz. w Warszawie agend oraz 
aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim • 

240 - Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o dodatkach 
za nocną służbę oraz innych dodatkach, uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pra
cowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" • 

241 - Ministra Finansów i dnia 14 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o odprawie cel
nej środków przewozowych 

242 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 Czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich 
w Myślenicach i Wieliczce 

243 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego 
w Nakle .. 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 

244 - z dnia 9 maja 1~50 r : w sprawie wystąpienia RumUnii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji 
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Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r. 301 

245 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 77 dotyczącej lekar-
skiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci młodocianych, przyjętej 

w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 301 

246 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji lifr 78 dotyczącej lekar-
skiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysło-
wych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 302 

247 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 79 dotyczącej ogra
niczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach n ieprzemyslowych, przyjętej w Mon-
trealu dnia 9 października 1946 r. • 302 

21& - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacj i przez Bułgarię Konwencji Nr 35 dotyczącej obo
wiązkowego ubezpieczenia na starość praco'wników najemnych, za trudnionych w przedsiębior

stwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pra-
cowników gospodarstw domowy ch, przyjęt?j w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. . 302 

219 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 36 dotyczącej obo
wiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębior-

stwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. 30~~ 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1950 r. 

w sprawie zakresu działania Ministra 
Dych, do których właściwości przechodzą 

Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczel~ 
sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Admi

nistracji Publicznej. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia Hl kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji na
czelnych władz państwowych w zakresie gospodarki 
komunalnej i administracji publicznej (Dz. U. R. P. 
Nr 19, poz. 156) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki 
Komunalnej należą następujące sprawy: 

1) polityki mieszkaniowej i zwierzchniego nadzoru 
nad gospodarką budynkami mieszkalnymi, z zastrze
żeniem dotychczasowej właściwości Ministerstwa 
Budownictwa w · stosunku do nowowznoszonych 
budowli, 

2) zarządu terenami w osiedlach i współdziałania 
z Ministerstwem Budownictwa w gospodarce ~ere
nami w osiedlach, 

3) gospodarki budynkami państwowymi z wyjątkiem 

budynków, znajdujących się w zarządzie lub użyt
kowaniu innych władz naczelnych albo podległych 
im urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i insty
tucji, 

4) przedsiębiostw remontowo-budowlanych, 
5) ochrony przeciwpożarowej i kominiarstwa, 
6) budowy, urządzenia i utrzymania dróg, ulic, pla

ców, mostów, wiaduktów i innych obiektów, słu

żących komunikacji w osiedlach, z wyjątkiem 

j ezdni dróg przelotowych oraz mostów i wiaduk
tów na tych drogach . w osiedlach wiejskich 
i w miastach nie stanowiących powiatów, 

7) oświetlania ulic i placów publicznych, 
8) parków, zieleńców, ogrodów zoologicznych, ogród

ków działkowych i terenów sportowych, z wyjąt
kiem stadionów i hal sportowych znajdujących się 

w bezpośrednim zarządzie Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej , 

9) gospodarstw rolnych, leśnych, ogrodowych i ryb
nych, mających znaczenie terenów zielonych dla 
miast albo związanych z utrzymywaniem takich 
terenów, 

10) przedsiębiorstw, zakładów i innych urządzeń słu-
żących do komunikacji w osiedlach, 

11) urządzeń zaopatrzenia osiedli w wodę, 

12) kąpielisk i pralni, " 
13) urządzeń kanalizacyjnych i innych służących do 

oczyszczania i asenizacji osiedli, 
14) zaopatrzenia ludności w gaz i elektryczność, 

15) urządzeń zbiorowego ogrzewania, 
16) hoteli i zajazdów, z wyjątkiem hoteli przekazanych 

w zarząd P. B. P. "Orbis", 
17) grobownict\.va, 
18) przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, słu

żących wyłącznie lub głównie do realizacji zadal'i, 
leżących w zakresie działania Ministra Gospodarki 
Komunalnej , 

19) inne sprawy urządzenia 

szczególnych przeplsow nie 
łania innych ministrów. 

osiedli, o ile w myśl 

należą do zakresu dzia-

§ 2. 1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki 
Komunalnej przechodzą sprawy zastrzeżone dotychczas 
właściwości Ministra Administracji Publicznej w prze~ 

pisach o publicznej gospodarce lokalami oraz w przepi .. 
sa ch o najmie lokali wraz ze sprawami Funduszu Gos~ 
podarki Mieszkaniowej. 

2. Właściwość Państwowej Komisji Lokalowej 
i wojewódzkich komisyj lokalowych pozostaje niena
ruszona. 

§ 3. Do zakresu działania Mtnistra Gospodarki 
Komunalnej przechodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas 
Ministrowi Administracji Publicznej w ustawie z dnia 
4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej orga
nizacji (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 51). 

§ 4. Uprawnienia zastrzeżone Ministrowi ' Szk6ł 
Wyższych i Nauki w ustawie z dnia 4 kwietnia 1950 r. 
o nadzorze państwowym n ad ogrodami zoologicznymi 
(Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 142), z wyjątkiem wymienio~ 
n ego wart. 8 pkt 4, przechodzą na Ministra Gospodarki 
Komunalnej. Uprawnienia, o których mowa wart. 2 
pkt 1, 2, 3 i 4, w ykonuje Minister Gospodarki Komu
nalnej w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych 

i Nauki. 

§ 5. Sprawy dowodów osobistych i paszportów, 
należące dotychczas do właściwości Ministra AdmiJli~ 

stracjl Publicznej, przechodzą do zakresu działania Mi
nistra Bezpieczeństwa Publicznego. 

§ 6. Sprawy osadnictwa rolnego na obszarze Ziem 
Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska, należące 
dotychczas do właściwości Ministra Administracji Pub-o 
licznej, przechodzą do zakresu działania Ministra RoI- . 
n ictwa i Reform Rolnych. 

§ 7. Sprawy rzeżni, t argowisk i hal targowych 
należąCe dotychczas do właściwości Ministra Admini
stracji Publicznej , przechodzą do zakresu działania Mi
nistra Handlu Wewnętrznego . 

§ 8. Wszystkie inne sprawy, nie wymienione 
w §§ 1-7 niniejszego rozporządzenia, a należące do
tychczas do zakresu działania Ministra Administracji 
Publicznej, przechodzą do właściwości Prezesa Rady 
Ministrów. 

§ 9. Wykonanie rozporządzt'nia porucza się Pre. 
zesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Gospodarki 
Komunalnej, Bezpiecze11stwa Publicznego, Rolnictwa 
i Reform Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Szkół 

Wyższych i Nauki. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewic2 

, 


