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§ 6. Z gminy wiejskiej Bysław 'powiatu tuchol
skiego, województwa pomorskiego wyłącza się część 

gromady Płazowo, obejmującą: 

l) obrę1t katastralny Knieja o obszarze 45, 0700 ha, 

2) obręb katastralny Huta, karty mapy 1 do 7 o łącz
nym obszarze 871,0355 ha, 

i włącza się ją do gminy wiejskiej Cekcyn '0/ tymże 
powiecie i województwie. 

§ 7. Rozporządzenie wch8dzi w życie z dniem "ogło
szenia z mócą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE l\fINISTRA SPRAWIEDUWOSCI 

z dnia 26 stycznia 1950 r. 

o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Chmielniku i Stopnicy. 

Na podstawie art. 4" ustawy z dnia 27 kwietnia 
1919 r. ° zmianie prawa o ustroju sądów powszech
nych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co na
stępuje: 

§ 1. Wyłącza się z okrę~u Sądu Grodzkiego w Stop:-

nicy gminę wiejską Potok i gminę tę włącza $ę do 
okręgu Sądu ' Grodzkiego w Chmielniku. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem' l marca 1950 r. 

Minister Sprawiedliwoś::i: H. Swiątkowskl 
, 

, 
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ROZPOItZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 27 stycznia 1950 r. 
ł 

zmieniające rozporzlłdzenie Ministra Odbudow' o egza minach wy",aganych do uzyskania p,.wa ,kierow .... ia 

robotami budowlanymi i wykonywania projektów (pl a nów) tych robót. 

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 4 rozporządzeniaPre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. () pra
wie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
z 1939 r. Nr 34, poz; 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r. Nr 16, 
poz. 109, z 1948 r. Nr 35, poz. 240 i z 1949 r. Nr 4; poz. ~O) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 
18 sierpnia 1945 r. o egzaminach, wymaganych do uzys
kania prawa kierowania robotami budowlanymi i wyko
nywania projektów (planów) tych · robót (Dz. U. R. P. 
Nr 29, paz 175) wprowadza się zmiany następujące: 

l) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące: 

,,(1) Do przeprowadzenia egzaminów, przewidzianych 
wart. 361, 362, 363 i 364 rozporządzenia Prezyden
ta RzeczYpÓspolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie 
budowlanym i zabudowaniu Osiedli (Dz. U. R. P. 
z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r. 
Nr 16, poz. 109, z 19-18 r. Nr 35, poz. 240 
i z 1949 r. Nr 4, poz. 20), ustanawia się komisje 
egzaminacyjne: 

a) przy Ministerstwie Budownictwa dla osób za
mieszkałych na 'terenie m. st. Warszawy. woje-

, 

wództwa warszawskiego, .1uhelskiego, m . . Łodzi, 
woj. łódzkiego i białostockiego, ' 

h) przy urzędzie wojew6azkim śląskim dla osób za
mieszkałych na terenie wojew0dztwa śląskiego, 
krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego, 

c) przy urzędzie wojewódzkim poznańskim dla 
osób zamieszkałych na terenie województwa 
p€>znańskiego i szezeCińskiego, 

d) przy urzędzie wojewódzkim gdańskim dla osób 
zamieszkałych na terenie województwa - gdań
ski~go, olsztyf.skiego i pomorskiego, 

e) przy urzędzie wojewódzkim wrocławskim dla 
osób zamieszkałych na terenie województwa 
wrocławskiego. 

Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i po
trzebną ilość członków komisji przy Ministerstwie Bu
downictwa mianuje Minister Budownictwa z grona urzęd .. 
ników Ministerstwa Budownictwa lub też z poza ich g!"ona 
na okres trzyletni, przewodniczącego Laś, zastępcę prze
wodniczącego i potrzebną ilość członków komisji przy 
urzędzie wojewódzkim mianuje właściwy wojewoda z gro
na urzędników urzędu wojewód~kiego lub też spoza ich 
grona również na okres trzyletni." 
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2) W § 9 ust'. 1 otrzymuje brzmienie następujące : 
,,(1) Po ustaleniu, że do udzielenia upravmienia nie 

zachodzą przeszkody, wymienione wart. 366 roz
porządzenia P rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudo
waniu osiedli, oraz że ubi egający się o uprawnie
nia czyni ' zadość wymaganym warunkom co do 
wykształcenia i co do praktyki, Mi~isterstwo Bu
downictwa orzeka o dopuszczeniu kandydata do 
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egzaminu i zawiadamia o tym kandydata oraz 
właściwą komisję egzaminacyjną, przez którą 
egzamin ma być przeprowadzony. O n iedopuszcze
n iu do egzaminu lVIin isterstwo Budownictwa za~ 
wiadamia kandydata . z podaniem motywów." 

§ 2. Rozporządzenie w chodzi w zycie z dniem ogło
szenia 

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. PiotrowsJd 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 31 stycznia 1950 r. 

w sprawie numeracji nieruchomości. 

. Na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenią Prezy~ 
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
o ustalaniu nazw miej$cowości i obiektów fizjograficz
nych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) za
rządzam, co następuje: .. 

§ 1. 1. Każda nieruchomość w miejscowościach za
mieszkanych, zarówno zabudowana jak i przeznaczona 
pod zabudowę, powinna być oznaczona numerem porząd
kowym. 

2. Za nieruchomość w rozumieniu przepisów .ni
niejszego rozporządzenia . uważa się część powięrzchni 

ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot własności 

wraz z budowlami i innymi urządzeniami trwale z nie
ruchomością związanymi. 

§2. Oznaczenia nieruchomości numerami porząd
kowyTni dokonują zarządy rnifjskie i gminne z zacho
waniem przede wszystkim stosowanych już w danej 
miejscowości zasad i istniejącego stanu faktycznego, 
",, ' da lszej zaś kolejności zasad następuj ących: 
, . , ., 1) w miejscowościach, których ulice posiadają 
nljzwy, każda ulica zaopatrzona nazwą powinna mieć 

odrębną n~eracj ę nieruchomości przy niej położonych, 
przy czym lewa strona u licy w ' kierunku zwiększaj ą

cyc h się nUmerów powinna mieć numerację nieparzystą, 

prawa - parzystą; rynki i place, otoczone z .. stron 
budynkami mieszkalnymi, powinny mieć numerację 
ciągłą; 

2)w miejscowościach, których ulice nie posiadają 
nazw, powinna być założona jedna kolejna numeracja 
dla całej miejscowości; 

3) w miej scowośc.iach, gdzie tylko część ulic posiada 
, nazwę, stosować należy odpowiednio dla dzielnic, któ~ 
rych ulice mają nazwy, zasady pkt 'l~ dla df:ielni c zaś, 
których ulice nie posiadają n azw ulic - zasady pkt 2; 

4) z wyjątkiem przypadków, określonych w pkt 5 
i 6, każda nieruchomość powinna mieć tylko jeden nu
mer porządkowy b ez względu na ilość znajdujących się 
na niej domów mieszkalnych i innych budowli; 

5) nieruchoTIlości przylegaj ące do dwóch lub więk
szej ilości ulic posiadających nazwy powinny mieć nu
mery porzą dkowe od dażdej ulicy; 

6) jeżeli poszczególne części nieruchomości tworzą 
wyraźnie odr~bne całości gospodarcze, po~vjnny być 
()znaczone osobnymi numerami porządkowymL 

§ 3. Przed ustaleniem numeracji nieruchomo~ci, bę
dącej własnością lub użytkowanej albo zarządzanej 
przez władze wojskow~ oraz władze i organa bezpieczeń
stwa publicznego, jak również przed ustaleniem nume
racji nieruchomości kolejowych i użytkowanych n a cele 
lotnisk cywilnych zarząd miejski i gminny powinien 
porozumieć się z właściwymi władzami. 

§ 4. Zarządy miejskie i gminne założą i będą utrzy
mywać w stanie aktualności ewidencję nieruchomości 

z oznaczeniem ich numerów porządkowych. 

§ 5. W terminie do dnia 28 lutego 1950 r. zarządy 
miejskie i gminne: 

1) dokonają oznaczenia nieruchomości numerami 
porzą~kowymi w miejscowościach, które numeracji po
rządkowej dotychczas nie posiadają; 

2) uzupełnią i uporządkują oznaczenia n ierucho
mości numerami tv pozostałych miejscowościach; 

3) podadzą numery porządkowe do wiadomości 

właścicieli, użytkowników bądź zarządzających nieru
chomości ze wskazaniem treści § 6 niniejszego rozporzą
dzenia oraz sankcj i k arnych przewidzianych wart., 11 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustalaniu 
nazw miejscowości i obiektów fizjograficznydi oraz omi:
mcracji nieruchomości. 

§ 6. 1. Właściciele, uzytkownicy oraz osoby zarzą
dzające budynkami i ogrodzonymi nie zabudowanymi 
placami są obowiązani VI terminie do dnia 15 marca 
1950 r. umieścić w miejscu widocznym na głównym bu
dynku nieruchomości zabudowanej lub ogrodzeniu n ic 
zabudo,wanego placu tabliczkę z oznaczonymi na niej wy
raźnie numerami nieruchomości. W miejscowościach , 

których ulice posiadają nazwy, na tabliczce powinna być 
podana ponadto nazwa ulicy. 

2. W przypadku, gdy budynek jest położony w głębi 
nieruchomości, a nieruchomość jest ogrodzona od ulicy 
lub drogi, wówczas niezależnie od tabliczki umieszczo
nej na budynku należy umieścić tabliczkę na ogrodzeniu, 

3. Tabliczki te powinny być utrzymywane stale 
w należytym stanie. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi vt życie z 'dniem ogło
szenia. 

Mini.I Administracji Publicznej: Wł. Wolski 


