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ROZPORZĄDZENIE

PREZESA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 20 listopada 1950 r.
w sprawie organizacji, składu i sposob~ postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj
lokalowych.

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 28 dekretu z dnia
21 grudnia 1945 r . o publicznej gospodarce lokalami
(Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 36, poz. 343) zarządza się, co
następuje:

§ 1.

1.

W

skład

wch o dzą:
1) przewodniczący

Pal1stwowej Komisji Lokalowej

wyznaczony

przez

Prezesa

Rady

''Ministrów,
zastępc a przewodniczącego

wyznaczony przez Prezesa
Izby Kontroli,
3) 2 członkowie wyznaczeni przez Przewodniczącego
Pań s twowej Komisji Planowania Gospodarczego,
4) 6 członków wyznaczonych po jednym przez Ministrów: Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu
.Wewnętrznego ora z Przewodniczącego
Centralnej
Rady Związków Zawodowych.
2. Prezes Rady Ministrów może na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wyznaczyć drugiego zastępcę przewodniczącego
Komisji spośród członków wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§ 2. 1. Państwowa Komisja Lokalowa rozpoznaje
sprawy należące do jej właściwości z własn e j inicjatywy
lub na wniosek: urz ę d ów, wł a dz, zakładów, przedsię
biorstw, instytucyj i osób wymienionych wart. 27 ust. 1
pkt 1 dekretu o publicznej gospodarce lokalami.
2. Wniosek powinien być skierowany do Państwo
w ej Komisji Lokalowej przez wła ś c i wą władzę na2)

Najwyższej

cze lną.

§ 3. 1. Pallstwowa Komisja Lokalowa sprawuje
ogólny nadzór , nad dział alnoś ci ą woj ewódzkich komisyj
lokalowych i władz kwaterunkowych w zakresie strzeżenia interesów państwow ych.
2. W szczególności Państwowa Komisja Lokalowa
m oż e w drodze nadzoru:
1) uchylić lub zmienić decyzję władzy kwaterunkowej
lub wojewódzkiej komisji lokalowej, jeż eli decyzja
ta narusza interesy państwowe,
2) ws trzymać wykonan ie d ecyzji władzy kwaterunkowej lub wojewódzkiej komisji lokalowej do czasu
rozpoznania sprawy.
3. Prz ewodniczący Państwowej Komisji Lokalowej
mOże VI przypadkach nie cierpiących zwłoki wstrzymać
wykonanie decyzji 'władzy kwaterunkowej lub wojewódzkiej komisji lokalowej . W tym przypadku zarzą
dzenie to powinno być przedstawione do rozpoznania
Państwowej Komisji Lokalowej w pierwszej kolejności.
§ 4. 1. Państwowa Komisja Lokalowa rozpoznaje
sprawy bądź w pełnym składzie, bądź w kompletach
trzyosobowych pod przewodnictwem przewodniczącego ·
lub jego zastępcy.
2. Komplet może przekazać sprawę na plenum
Komisji. .
§ 5. O terminie posiedzenia Państwowej Komisji
Lokalowej zawiadamia się władze zainteresowane w rozpatrywanych sprawach. Przedstawiciele tych władz mogą na posiedzeniu zgłaszać wnioski i udzielać wyjaśnień~

§ 6. 1. W skład wojewódzkiej komisji lokalowej
wchodzi:
1) 4 lub 5 członków delegowanych przez prezydium
wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej
m. qdzi) , w tym po jednym przedstawicielu wy~
działów: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
budownictwa, handlu oraz wojewódzkiej komisji
planowania gospodarczego,
2) 4 członków delegowanych po jednym przez: dowódcę
właściwego okręgu wojskowego, wojewódzki urząd
bezpieczeństwa
publicznego, prezesa sądu wojewódzkiego i przewodniczącego okręgowej rady
związl$:ów zawodowych.
2. Prze wodniczącego i j ego zastępcę wyznacza prze- '
wodniczący wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. Łodzi spośród członków wymienionych
w ust. 1 pkt 1.
§ 7. W skład Wojewódzkiej Komisji Lokalowej
dla m . st. Warszawy wchodzą :
1) przewoąniczący
wyzn aczony przez Prezesa Rady
Ministrów,
2) zastępca przewodnicz ą cego wyznaczony przez Prze·
wodniczącego Rady Narodowej m. st. Warszawy,
3) 7 człoJ;lków wyznaczonych po jednym przez Przewodnic zą cego
Pańs tw owej
Komisji Planowania
Gospodarczego, Ministrów: Gospodarki Komunalnej,
Budownictwa, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa
Publicznego, Handlu 'Wewn ę trzn eg o oraz Przewod...
nicząc eg o Centralnej Rady Związk ów Zawodowych.
§ 8.

Do wojewódzkich komisyj lokalowych stosuje

się odp owiednio p r zepisy §§ 4 i 5.

§ 9. 1. Uchwały p ełnego składu PaI1stwowej KO'"
misji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych'
zapadają w ob ecności przewodniczącego lub jego zastęp"!
cy i co najmniej 4 członków komisji, uchwały komple,.tów trzyosobowych - w obecno ści wszystkich członkóW
kompletu.
""
2. Uchwały Państwovvej Komisji Lokalowej i wojewódtkich komisyj lokalowych za p ada j ą 'większości~
głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos p~
wodniczącego.

§ 10. 1. Biuro Państwowej Komisji Lokalowej
wchodzi w skład Prezydium Rady Ministrów.
2. Biura wojewódzkich komisyj lokalowych wch~
dzą w skład wydziałów ogólnych prezydiów wojewódz·
kich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. War-szawy i m. Łodzi).
§ 11. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mi'nistrów z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie organizacji,
składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lo-;
kalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych (Dz.:U~
R. P. Nr 38, poz. 275).

§ 12.

Rozporządzenie

wchodzi w

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

życie

z dniem;

