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DzIennik Ustaw Nr 49
Państwowej Komisji Planowania Gospodarezego określi
organizację i zakres działania Biur.
Art. 7. 1. Szczegółowe przepisy o stJ<>SObie wykonywania przez Urząd i Biura nadzoru i d<Y.loru nad
urządzeniami technicznymi oraz o związanych z tym
obowiązkach użytkowników tych urządzeń wyda Minister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Przewodniczącego
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze rozporządzenia. Przepisy te w odniesieniu do kotłów parowych i zbiorników pod ci śnieniem znajdują

cych się w posiadaniu władz, instytucji i przedsiębiorstw
wojskow1 ch O1."az służby bezpieczeństwa publicznego,
będą w ydawane również w porozumieniu z Ministrami
Obrony Na r odowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
2. S zczegółowe przepisy w sprawach określonych
w ust. 1 w odn iesieniu do urządzeń technicznych wymien ionych wart. 3 i poddanych n adzorowi i dozorowi
Urz ędu wydają wspólnie Min ist er Prze mysłu Cięż kiego
i zainter esowany minister za zgodą Przewodnic zącego
Pań st wo w ej Kom :sji Planowania Gospoda rczego.
Art. 8. Min ister Przemysłu Ciężkiego w drodze
z a r z ądze nia
wyd an ego VI p orozumieniu z Ministrem
Finansów ok r eśli c zynn cś ci Urzę du i Biur, za które
pobrane b ę d ą op ła ty, or a z u stali wysokość tych opłat.
A r t. 9. 1. Minister Przerpysł u Ci ężkiego może
w drodze rozpo rządzeni a u stanowi ć n a dzór pańs t w owy
nad d źwiga mi i innymi u r ządzeniami t echnicznymi oraz
zl e ci ć Urzędowi sprawowanie n a d nimi dOzoru i nadzoru.
2. S z cze gółowe przepisy obudowie i stanie technicznym urządzeń, o których mowa w ust. 1, o sposobie
ich uż yw ania i obsłudze, jak również o nadzorze i dozorze nad n imi w yda Minister Prz emysłu Ciężkiego
w drodze zarządzenia.
3. Przepisy, o których mow a w ust. 1 i 2, wydane
będą w porozumieniu
z zainteresowanymi ministrami
i za zgodą Przewodniczącego Pańs tw owej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art. 10. Minister Prz e mysłu Ciężk iego w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodni-

czącego
Państwowej Komisji Plaąowania Gospodarczego określi w drodze zarządzenia zasady i warunki
zawierania przez Biura umów na wykonywanie czynności związanych z urządzeniami technicznymi., a nie
wchodzących w zakres obowiązków Biur, wynikających
z niniejszego dekretu.
Art. 11. 1. Stowarzysze~a Dozoru Kotłów, Ciziałające na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1921 - r.
o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50,
poi. 303 i Nr 108, paz. 786), ulegają rozwiązaniu w terminach przewidzianych wart. 12. Majątek rozwiązanych
Stowarzyszeń przechodzi na Skarb Państwa.
2. Biura przejmują prawa i obowiązki Stowarzyszeń Dozoru Kotłów z umów zawartych przez nie w za kresie czynno ści · technicznych.
Art. 12. Minister Pq:emysłu ' CiężkiegQ określi
w drodze zarządzenia t erminy rozpoczęcia działalności
Urzędu na poszczególnych obszarach Państwa.
Art. 13. 1. Z dniem wejścia w życie dekretu
tracą

moc

obowiązującą:

1) art. 3 i 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o n a dzorze
nad kotłami par owymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 303
i Nr 108, poz. 786),
2) art. 3 ust. 1 zd. drugie i ust. 2 oraz art. 5 ustawy
z dnia 24 m arca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami
pod ciśnieniem (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 234).
2. Postanowienia rozporz ądzeń" wydanych na podstawie przepisów wymien ionych w ust. 1, o ile nie są
sprzeczne z postanowieni~mi niniejszego dekretu, pozostają w mocy do czasu wydania rozporządzeń i zarzą.dzeń przewidzianych w niniejszym dekrecie.
Art. 14. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Art. 15. Dekret wchodzi w życie r; dniem egło
szenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewics
Minister

Przemysłu Ciężkiego.;

w z.. R. Fide1sJd

DEKRBT
z dnia 26

października

1950

E.

o szkolnictwie rolniczym.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r. o u.stroju i zakresie działania najwyż
s zych organów Rzeczypospoli tej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r. o upow ażn ie n iu Rz ądu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P . Nr 29, poz. 271) .........
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art. " 1.1. Do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych nal eż ą sprawy przygotowania
ka dr niezbędnych do wykonania w dziedzinie produkcj i rolnej zadań, określ ony ch przez narodowe plany gospodarcze. z wyjątkiem spraw kształcenia kadr w szkoln ictwie wyższym.
2. W szczególności do zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych należą sprawy:

1) organizacji i administracji szkół rolniczydl, 0partych o podbudowę szkoły podstawowej oraz kursów
rolniczych,
2) programów nauczania w tych szkołach i na tych
kursach,
3) dokszta łcania zawodowego i ideologicznego nauczycieli szkół i kursów rolniczych oraz określania ich
kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych,
4) sprawowania nadzoru państwowego nad szkoleniem
kadr dla rolnictwa, wykonywanym przez organizacje społeczne.
3. Programy nauczania, o których mowa w ust. 2
pkt 2), ustala Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
W porozumieniu z Ministrem Oświaty i P~ęz~ ~-
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tralnego Urzędu Szkolenia Zawodow~o, a gdy chodzi
o szkol:y rolnicze, których ukońc zenie uprawnia do
przejścia do szkół wyższych ~ z Ministrem Szkół VVyż
szych i Nauki.
Art. 2. 1. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
określa zasady organizacja. szkół i
kursów rolniczycP
w porozumieniu z Ministrami; Oświaty i S~ół Wyż
szych i Nauki oraz Prezesem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego ustala sieć szkół i kursów
rolnlczych z uwzględnieniem ich typu.
3. Prezydia wojewódzkich rad narodow~h ~a
wują bezpośrednio nadzór nad szkolnictwem rolnicz~
z wyjątkiem szkół i kursów centralnych.
Art. 3. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych . może organizować prace badawcze w dziedzinie metodyki
nauczania i organizacji szkoły rolniczej.

Art. 4.

Ustalanie !programów przedmiotów ogóldla szkół rolniczych i zatwierdzanie
podręczników dla tych przedm iot ów
oraz okr eślanie
kwalifikacji nauczycieli do n auczania przedmiotów:
ogólnoks ztałcących należy do zakresu działania Mini~
stra Ośw ia ty.
Art. 5. Uprawnienia Minisk:t Oświaty w oon:ie'"
sieniu do nauczyoieli i irmych pracowników, zatrudnio"
nych w szkołach i na kl,lrsach rolniczych, przechodzą na:
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 6. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrowi Oświaty.
Art. 7. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
nokształcących

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Rolnictvra i Reform Rolnych: J.
Minister

Oświaty:

W.

Dąb

- Kocioł
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DEKRET
z dnia 26

paźd ziernika

1950 r.

o zmianie dekretu o najmie lokali.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1917 r. o ustroju i zakresie d ziałania najwyż
szych OI'gRnów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r . o upoważnieniu Rz ą du do wydawania
d ekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)R ada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza , co nast ępu je:
Art. 1. W dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie
lokali (Dz. U. R. P. z 1948 r . Nr 36, poz. 259 i Nr 50
poz. 383 oraz z 1949 r. Nr 18, poz. 114) - v.-prowadza się
nast ęp uj ące zmiany:
1) Art. 1 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie:
"a) lokale w budynkach wzniesionych po dniu 22
lipca 19-14 r. i lokale wyłą czone spod publicznej
gospodarki lokalami na podstawie przeplsow
dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych
i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. R. P.
z 1947 r. Nr 37, poz. 181 i z 1948 r. Nr 50,
poz. 389) oraz przepisów ustawy z dnia 3 lipca
1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. R. P.
Nr 52, poz. 270), z wyjątkiem lokali odbudowanych lub wybudowanych z funduszów pań
stwowych, instytucji prawa publicznego lub
przedsiębiorstw państwowych, chocia żby prawo zarządzenia i użytkowania budynku powróciło. do właściciela nieruchomości".
2) Art. 19. otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. 1. Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej
p rzeznaczony jest na pokrywanie k osztów:
1) dokonywania remontu kapito.lnego budynków mieszkalnych;
~) ulepszenia wyposażenia
t echnicznego budynków
.
mieszkalnych (wodociąg, kanaUzacja, centralnę
~zewanie itp.);.

3) odbudowy, przebudowy i adaptacji budynków prze"
znaczonych na cele mieszkalne mas pracujących,
o ile koszty tych robót nie przekraczają 60o/() wartoś ci technicznej budynków;
4) wykończenia budynków mieszkalnych, których budowa ro zpoczęta zos ta ła ze środków nie objętych
pań stw owym planem inwestycyjnym .
2. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu
z Ministrami Finansów i B udownictwa określi warunki
pokrywania przez fundusz kosztów wykańczania budynków, o których mowa w u st. 1 pkt 4."
3) Art. 20 otrzymuje brzmienie:
"Art. 20. Ftmdusz Gospodarki Mieszkaniowej ulokowany jest w Banku Komunalnym".
4) Ust. 2 i 3 art. 21
,,2.

otrzymują

brzmienie:

Wpłata

na rzecz Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej należy się także od lokali używanych
przez właściciela lub bezpłatnie. Wysokość
wpłaty z a leży od t ego, jaki czynsz opłacałby u ży
wający j ako naj emca (art. 2 lub art. 4). Jeżelt
byłby on jako naj emca zaliczony do kategorii
określonych wart. 3, wpłata nie należy się.

3. Od wpłat na rzecz Funduszu Gospodarki Miesz..,.
kaniowej zwalnia się wynajmujących lub uży
wających lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych m ających n ie więcej niż 5 izb
mieszkalnych, o ile domy te są zajmowane
w całości lub w części przez w łaściciela. Rada
Ministrów może . rozporz ądzenie m zwolnienie to
rozciągnąć na wynajmuj ą cych lub używających
lokale w budynkach większych, mających jednak n ie wie.cej niż 10 izb mieszkalnych na ca.,
łym obszarze Państwa lub jego . części''.

