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Dzi.ennik Usta~v Nr 5:; 732 Poz. 487 483 

leży budować z materiału ogn:otrwałego i wyprowadzać 
od 'fundamentu do niepalnego pokrycia dachu. 

~i 3. Dopuszcza s iG następuj ące odstępstwa od prze
p is0w art. 209 i art. 210 ust. 1, 2, 3 i 4 przy budowie 
schodów w j ednorodz~nnych domach mieszkalnych: 

1) szerokość użytkowa schodów może być zmniejszona 
do 80 cm, 

~) schody mogą być oświetlone pośrednim światłem 
dziennym, 

3) w zniesienie stopni może być powiększone, a szero
kość podnóżka mOże być zmniejsz·ona do 20 cm, 

4) szerokość stopni klinowych w odleJłości 40 cm od 
wewnętrznej krawędzi schodów może być zmn iej 
szona do 20 cm, 

5) wysokość sufitów nad schodami i spocznikami może 

być zmniejszona do 1,90 m. 
§ 9. 1. W przypadkach, uzusadnionych względami 

obronności Pań.stwa, dopuszcza slę oświetlenie schodów 
(art. 209), prowadzących do pomieszczell o specjalnym 
przeznaczeniu, zagłębionych całkowicie lub częściowo 
w ' teren, pośrednim światłem dziennym albo światłem 
sztucznym. Władza w tym przypadku ustali warunki, 
jakim schody powinny odpowiadać. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie rówmez przy 
odbudowie budynkó\v zabytkowych, gdy chodU o oświe-
tlenie wewnętrznych klatek schodowych. . 

§ 10. Dopuszcza się urządzenie ognisk i otworów 
kominowych (art. 211) pod schodami ogniotrwałymi. 

§ 11. W budynkach użyteczności publicznej o ognio
trwałej konstrukcji ścian, stropów i dachów schody 
ogni otrwałe, wymagane- przez przepis art .. 214, mogą 
być nie odbudowane oraz mogą posiadać zmienny 
układ i połączenie z innymi schodami na poszczególnych 
kondygnacjach z. zachowaniem warunków bezpieczeń
stwa przeciwpożarowego. 

§ 12. Kominy mOżna wznosić na konstrukcjach od
miennych od I}onstrukcji, wymi€nionych wart. 230, 
pod warunkiem, że kontrukcje te pod względem wy
trzymałości statycznej i odporności na działanie ognia 
będą odpowiadały konstrukcjom wymienionym 
wart. 230. 

§ 13. Wymagana przez przepi:s art. 233 grubość 
ścian, oddzielających schody ogniotrwałe od przewodów 
kominowych, może być zmniejszona do połowy, jeżeli 
względy statyczne i bezpieczelistwa przeciwpożarowego 
nie stoją temu na przeszkodzie. 

_ § 14. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt lu
dzi mogą być zagłębione w ziemi i zaopatrzone w okna 
nie czyniące zadość wymaganiom art. 241 ust. 2 i 3 
i art. 2·15 ust. 3 albo też oświetlone pośrednim światłem 
wennym lub światłem sztucznym, jeżeli za tym prze-

mawiają względy ooronności Państwa. W tym przy
padku władza określi warunki , j akim. pomieszczenia po
",inny odpowiadać pod względem bświetl en;a i ,',rent y
lacji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje s:ę również do pomiesz
czeń, przezno.czonych n a krótkotrwały pobyt ludzi, jak 
sale zebrań, stołówki itp., z urządzeniami i lokalami po
mocniczymi, z wyjątkiem kuchen, .przeznaczonych na 
stałe miejsce pracy. 

3. Pomieszczenia oświetlone za pomocą światła 

sztucznego powinny być zaopatrzone w oś\vietleni.e za
pasowe inn·~go rodzaju lub zasilane z osobnego źródła. 

§ 15. Przepisu art. 245 ust. 1 ni e stosuje się do 
pralni, suszarn~ i pracowni, przeznaczonych do przej
ściowego użytku poszczególnych lokatorów. Pom ieszcze
n ia te mogą być oświetlone światłem sztucznym. Wy
sokość ich powinna wynosić co najmniej 2,30 m w ś"rie
tle. P owinny one być zabezpieczone od w ilgoci i po
siadać należytą wentylację. 

§ 16. Określone wart. 242 \\,"sokośd pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi D10gą być zmniejszone: 
w domach o więcej niż dwóch kondygnacjach do 2,50 m, 
pod warunkiem zastosowania w pomieszczeniach wen
tylacji grawitacyjnej (naturalnej). Przepis ten nie do
tyczy nowobudowanych zakładów pracy. 

§ 17. Do budynków ogniotrwałych, określonych 

wart. 270 ust. 1, stosuje się przepis § 4. 
§ 18. Do budynków, wznoszonych w myśl art. 278 

przy granicy sąsiada, tudzież do budynków, budowanych 
z materiałów zastępczych, stosuje się przepisy §§ 5, 6 
i 7 ust. 1. 

§ 19. W przypadkach, określonych wart. 278 
w zdaniu pierwszym, w razie wznoszenia lub istnienia 
budynku w pewnej części ogniotrwałego, a w pewnej 
nieogniotrwałego, wymagane przez przepisy art. 277 
i 279 odległości budynków nieogniotrwałych będą }icz<,ne 
od nieogniotrwałej części budynku. 

§ 20. DO schodów ogniotrwałych, wymaganych 
przez przepis art. 284 w budynkach użyteczności pub
licznej, ma zastOS'owanie przepis § 11. 

§ 21. Przy budowie schodów (art. 285--287) do
puszcza się ulgi, przewidziane w §§ 8 pkt 2-5, 9, 10 i 11. 

§ 22. Przy stawianiu kominów (art. 294, 297, 300) 
stosuje się przepisy §§ 5, 12 i 13. 

§ 23. Przy wznoszeniu pomieszczeń, przeznaczo- ' 
nych na pobyt ludzi (art. 306), stosuje się przepisy 
§§ 14 i 15. 
, § 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. Piotrowski 
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 10 listopada 1950 r. 

o sprostowaniu błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu 

na lata 1950 - 1955. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 dekretu Prezydenta 
RzeczyposIlolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr 68, pozo 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) 

prostuje się następujące błędy w ustawie z dnia 21 lipca 
1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i bu
dowy podstaw socjalizmu na lata 1950 - 1955 (Dz. U. 
R. P. Nr 37, pozo 344): 



Dzi'ennili Ustaw Nr 53 733 

1) w rozdziale 2 ust. 62 wiersz czwarty. zamiast 
,,850 km" powinno być ,,800 km", 

''I 
2) w rozdziale 4 ust. 7 powinno być skreślone końcowe 

zdanie: "Rozbudować Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie", 

3) w rozdziale 4 ust. 9 na końcu po kropce powinno 
być umieszczone zdanie: "Celem zapewnienia r oz
woju Olsztyna jako ośrodka kulturalnego woje
wództwa, stworzyć w Olsztynie Wyższą Szkołę 

Rolniczą", 

4) w rozdziale 4 ' ust. 19 zamiast wyrazów "kanale 
Modrzej ów Przewóz; wybudować zbiornik na 

Poz. 488 i 488 

Dunajcu dla celów ochronnych przeciwpowodziowej 
i energetycznych" powinno być "kanalizacji Górnej 
Wisły pod Krakowem", 

5) w rozdziale 5 ust. 2 na końcu przed kropką powinny 
być dodane wyrazy "oraz upoważnia się Radę Mi
nistrów do w prowadzenia, w ramach przedstawio
nych Sejmowi do zatwierdzenia projektów rocznych 
narodowych planów gospodarczych, koniecżnych w 
toku praktycznej realizacji planu 6-letniego uzupeł·· 
nień i zmian w zadaniach, wynikających z niniej-
szej usta:wy". ' 

Prezydent Rzeczypospolitej: B#Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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OBWIEf','lCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 października 1950 r. 

o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 
niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim 
planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 
lipca 1950 r. o zmiar;'ie przepisów postępowania kal'nego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prze
pisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 
6) w prawje o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. 
o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących 
stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia 
28 października 1950 r . o zawodzie leImrza, 10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 
1949 r. w sprawie dodatkn za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. 
w sprawie liI{wida.:ji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół 

Wyższych i Nauld z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego 'w Szkole Głównej 

Planowania i Statystyki w ·Warszawie. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r . o wydawaniu 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskie i (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. N; 55, poz. 305) 
prostuje się nastqpujące błędy: 

1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu 
i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla 
realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. 
R. P. Nr 27, poz. 197) wart. 9 w nawiasie zamiast: 
"Nr 100" powinno być: "Nr 110"; 

2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie 
rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu 
na lata 1950 - 1955 (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 344): 

w rozdz. 1 ust. 3 pkt (2) (na str. 429 szpalta lewa wiersz 
22 od góry) zamiast: "klas" po
winno być: "klasy", 

" " 

" " 

" " 

" " 

1 " 3 " (7) (na str. 429 szpalta prawa wiersz 
25 od góry) zamiast: "plano-

2 " 10 

2 " 22 

2 " 41 

wego" powinno być: "planowa
nego", 
(na str. 432 szpalta prawa wiersz 
18 od góry) zamiast: ,,840/0" po
winno być: ,,83°/0", 
(na str.437 szpalta lewa wiersz 
16 od góry) zamiast: "nawą" 
powinno być: "nową", 
(na str. 439 szpalta prawa wiersz 
12 od dołu) zamiast: ,,20% " 

powinno być: ,,22% ", 

w rozdz. 2 ust. 41 (na str. 440 szpalta lewa wiersz 
4 od góry) zamiast: ,,1,5 q" po
winno być: ,,11,5 q", 

" " 

" " 

" " 

, 

2 ,,61 

3 
" 

7 

3 
" 

9 

(na str. 443 szpalta lewa wiersz 
11 od góry) zamiast: skoordyno
wane planami" powinno być: 

"skoordynowane z planami", 
(na str. 444 szpalta lewa wiersz 
20 od dołu) zamiast: ,,22 mil" 

powinno być: ,,2 ,2 mil", 
(na str. 444 szpalta lewa wiersz 

9 od góry) zamiast: ,,100/0" po
winno być: ,,15% ", 

" " 
3 " 15 (na str. 445 szpalta lewa wiersz 

18 od dołu) zamiast: ,,900/0" po
winno być: ,,90,6", 

" " 

" " 

" 

4 ,,14 

4 ,,16 

4 ,,17 

(na str. 448 szpalta prawa wiersz 
24 od dołu) zamiast: "w Iłowie" 
powinno być: "w Iłowej", 
(na str. 449 szpalta lewa wiersz 
15 od dołu) zamiast: "środka' 
powinno być: "ośrodka", 
(na str. 449 szpalta prawa wiersz 
6 od góry) zamiast: ,,830/0" po
winno być : ,,73%"; 

3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prze
pisów postępowania karnego (Dz. U. R. P . Nr 38, 
poz. 348) w wymienionym wart. 1 pkt 39 art. 42 :') 
kpk zamiast: "uprawomocności" powinno być . 
"prawomocności", a w art. 5 zamiast: "dotymczaso
wych" powinno być: "dotychczasowych"; 




