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Dziennik Ustaw Nr 37
szyć

przeludnienie rolnicze
jewództwie krakows~dm.

występujące

Poz. 344 i 345
Rozbudować zakłady przemysłowe w Mielcu i Stalowej Woli, wybudować 24 nowe ważniejsze zakłady
przemysłt.i wielkiego i średniego;
zwiększyć
wartość
produkcji przemysłu socjalistycznego przeszło trzy
i półkrotnie; podnieść zatrudnienie w przemyśle do po.
nad 75 tys. osób. Osiągnąć wzrost' produkcji rolniczej
o 51 % , W tym produkcji roślinnej o 44%, a zwierzęcej
o 58()/0, zlikwidować resztę odłogów; zwiększyć zbiory
pszenicy o 68%, jęczmienia o 114 % , nasion oleistych,
i włóknistych o 271°/0; podnieść pogłowie trzody chlewnej o 117°/0 i owiec o 620 % ; zwiększyć obszar lasów
o ok. 10 Q/o, przeprowadzając zalesienie 44 tys. ha.
Dla zaspokojenia potrzeb pracowników rozwijają
cego się przemysłu zwiększyć liczbę izb mieszkalnych
w m,jasŁach o 23 tys., głównie w Rzeszowie, Stalowej
Woli, Dębicy, GOI'licach, Krośnie, Jaśle, Łańcucie.

jeszcze w wo-

Należy wybudować nową wielką hutę pod Krakowem, rozbudować na wielką skalę zakłady chemiczne
w Dworach. Wybudować zakłady górniczo-hutnicze,
cynku i ołowiu w rejonie Olkusza i Chrzanowa, zaldady przemysłu b2wełnianego w Andrychowie, fabryki
wlókien ciętych i dwusiarczku węgla w Bochni, elektrownię cieplną w Jaworznie oraz 40 innych ważniej
szych zakładów przemysłu wielkiego i średniego, zwięk
szyć wartość produkcji przemysłu socjalistycznego ponad trzykrotnie oraz podnieść zatrudnienie w przemyśle do ponad 230 tys. osób.
Osiągnąć wzrostproclukcji rolniczej o 45°/0, w tym
produkcji roślinnej o 33%; a zwierzęcej o 60%; zwięk
szyć zbiory pszenicy o 48%, jęczmienia o 77%, nasiol1.
oleistych i włóknistych o 239 % , rozwinąć gospoQ'Olrkę
sadowniczą; podnieść pogłowie trzody chlewnej o 92%,
<lwiec o 125 0 /(); przeprowadzić zalesienie terenów narażonych na erozję wodną
na obszarze ok. 30 tys. ha,
a zwłaszcza zboczy górskich.
Rozbudować krakowski węzeł kolejowy i drogowy,
gfównie dla potrzeb Nowej Huty, oraz przeprowadzić
prace przy kanale Modrzejów - Przewóz; wybudować
zbiorni.k na Dunajcu dla celów ochronnych przeciwpowodziowej i energetycznych.
Zwiększyć liczbę izb mieszkalnych o 83 tys., głów
nie przez budowę miasta Nowej Huty, oraz w Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie, Szczakowej, Oświęcimiu,
Olkuszu, Andrychowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Nowym Targu.
Dla zapewnienia dopływu kadr kwalifikowanych do
górnictwa rozbudować Akademię Górniczą ' w Krakowie.

Postanowienia

5.

końcowe.

i 1. ' Na podstawie 6-letniego planu szczegółowego,
uchwalonego przez Radę Ministrów, ministerstwa,
przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje
uspołecznione,
a także prezydia rad narodowych opracują w ciągu roku 1950 plany w zakresie swej działalności.
2. Powierza się Radzie Ministrów systematyczną
kontrolę wykonania 6-letniego planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu.
3. Poleca się ministerstwom,
przedsiębiorstwom,
zakładom i instytucjom uspołecznionym zapewnić warunki, które umożliwią wszechstronny udział robotników, mas pracującego chłopstwa i inteligencji pracują
cej w dziele urzeczywistni-enia zadań planu 6-1etniego
na podstawie socjalistycznego współzawodnictwa pracy.
, 4. Ustawa niniejsza wchodzi w,życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.

Województwo rzeszowskie.
20. Należy rozbudować
Podkarpaciu oraz rozwinąć
,szych P.1iast. H ależy:

ł

R o z d z i a

naftowy na
na terenie więk-

przemysł

przemysł

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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z dnia 3 sierpnia 1950 r.
w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organiiacji Zdrowia.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia
19 maja 1950 r. Węgry zgłosiły Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Zdrowia swoje wystąpie
nie z powyższej Organizacji" powstałej na podstawie

Konstytucji z dnia 22 lipca 1946 r, podpisanej w New
Yorku (Dz. U. R. P. z 19",3 r. Nr 61, poz. 477).
Minister Spraw Zagranicznych w z. SI. Skrzeszewski

-----------------------~.--------------------------------~----Adres Redal(cjl i AdmmistracJi: Warszawa. ul. Leszno 5~)i55.
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