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ułatwia
szerzenie propagandy, prowadzonej
przez o środki uprawiające kampanię podżegania do
wojny,
- zvvalcza lub spotwarza Ruch ObrOllców Pokoju.

określone

Art. 3. W r azie skazania za przestępstwo, określone w n in iejszej ustawie, sąd me·że orzec jako kary
d odatkowe: utratę praw publicznych i obywatelskich
praw h onorowych oraz przepadek mienia w całości

Art. 6.
szenia.

lub w części.

Prezes Rady Ministrów ; J. Cyrankiewicz

Art. 4.

Do orzekania w sprawach o

-

- --

w niniejszej ustawie, właściwe są sądy wo-

jewódzkie.
Art. 5.

się

Wykonanie ustawy porucza

Ministrowi

Sprawiedliwości.

Ustawa wchodzi w

; Jcie z dniem

ogło-

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

przestępstwo,

Minister

Sprawiedliwości:

w z. T. Rek

ł

522
USTAWA

z dnia 30 grudnia 1950 r.
o

Art. 1. Tworzy
Chemicznego.

się

urząd

urzędzie

Ministra

Ministra

Przemysłu

F'izemysłu

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Przemysłu
Chemicznego należą sprawy przemysłu chemicznego,
papierniczego, gumowego, tworzyw sztucznych i włó
kien sztucznych, a w szczególności we wszystkich tych
gałęziach przemysłu:

1) planowanie gospodarcze i polityka inwestycji,
2) kierowanie
dzia łalnością
podległych
przedsiębiorstw ' państwowych oraz pozostających pod zarząde m państwowym,

3) nadzór nad urządzeniami technicznymi,
4) arbitraż w sprawach mają tko·wych m i ę dzy przedsiębiorstwami i instytucjami, podległymi Ministrowi Przemysłu Chemtcznego,
5) sprawy kadr oraz współdziałania z właściwymi
władzami w sprawach zatrudnienia,
6) organizowanie badań naukowych, publikacje wydawnictw i nadzór ' nad instytucjami naukowo-badawczymi.

Chemicznego.

do zakresu dzia łan i a Ministra Przem ysłu Ciężk iego
oraz
Ministra
Przem ysł u
Lekkiego,
wymienione
w ' art. 2.
Art. 4. Zakres działania Ministra Prz em ys łu Chemicznego wykonywany będzie -z zachowaniem właści
wości Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Art. 5. Rada Ministrów określi w drodze uchwaktóre przedsiębi o-rstwa i instytucje podlegają Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
ły,

Art. 6.

wi

Wykonanie ustawy porucza się MinistroChemicznego.

Przemysłu

Art. 7.
szenia.

Ustawa wchodzi w

życie

z

dniem

ogło·

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Art. 3. Do zakresu działania Ministra Przemysłu
Chemicznego przechodzą .sprawy, należące dotychczas

Minister Przemysłu Chemicznego: B. Rumiński

523.
USTAWA

z dnia 30 grudnia 1950 r.
o organizacji władz i instytu~ji w dziedzinie budownictwa.

Art. 1.

Tworzy

się

urząd

Ministra Budownictwa

Przemys łoweg o.

Do zakresu działania Ministra Budownictwa
Prze mysłowe go należą sprawy:
l) r e'l lizacji bud owy wielkich zakładów, urząd zeń i in\. stalacji przemysłowych, wielkich budowli wodnych,
Art. 2.

jak

również

żeglugowych

wielkich
i innych,

urządzeń

komunikacyjnych,

2) realizacji budowli i obiektów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej , nie objętych pkt 1,
z wyłączeniem budowy miast i osiedli,
3) pr owadzenia zakladów

usługo w ych

i wytwól'czych,
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Art. 7. Rada Ministrów oh,reśli w drodze rozporzą
dzenia szczegółowo: zakres dzi ałania i organizację Kom itetu.

zWlćlzanych z prodlikcją budowlaną dla celów bu-

downictwa przemysłowego,
4) projektowania w zakresie budownictwa przemysło
wego,
5) normowania technicznego i typizacji projeI<towania
przemysłowego w przedmiocie budownictwa.
Art. 3. Tworzy się urząd Ministra Budownictwa
Miast i Osiedli.

•

Poz. 523 i 52·1
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Art. S.Znosi

Art. 4. 1. Do zakr esu działania Ministra Budowni ctwa Miast i Osiedli należą sprawy:
1) realizacji p odstawowego budownictwa miejsk iego
i osiedlowego, &
2) budowli, których realizacja nie podlega zakresowi
działania innych ministrów,
3) ogólnego planowania, budowy, rozbudowy i przebudowy miast i csiedli,
4) projektowania w zakresie):mdownictwa miej skiego
i osIedlowego,
5) nadzoru nad planową zabudową m iast i osiedli,
6) nadzoru budowlanego i ' up raw ni eń budowlanych
na podstawie przepisów prawa budowlanego,
7) prowadzenia zakła dów usługowych i wytwórczych,
zw iąz anych z produkcją budowlaną dla celów bud ownictwa miejskiego i osiedlowego,
8) inne sprawy budownictwa, nie zastrzeżone wła ści 
wości innych władz naczelnych oraz Komitetu do
Spraw Urbanisty.ld i Architektury.
2. W zakresie spraw nadzoru budowlanego, dotyczą cych budownictwa, zastrzeżonego właściwości Ministra Budownictwa Przemysłowego, Minister Budownictwa Miast i Osiedli działa w porozumieniu z Ministre m
Budownictwa Przemysłowego.
Art. 5. 1. Tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Komitet do Spraw Urbanistyki. i Architektury.
2. Do zakresu dział ania tKomitetu nal eżą:
1) sprawy urbanistycznych i architektonicznych projektów, normatywów i standartów,
2) inicjowanie i koor dynowanie wszelkiej działalności,
m ające j na celu postęp i planowy
rozwój urbanistyki i architektury,
3) n aczelny nadzór nad urbanistyką i architekturą.
Art. 6.

1. Na czele Komitetu stoi Prezes. Jego zast ępcami są wiceprezesi.
2. Prezesa i wiceprezesów
Komitetu mianuje
i zwalnia Prezydent Rzeczypospoli tej na wnio~~k Pre~esa R ady Mini~rów.

się urz ąd

Ministra Budownictwa.

Art. J). l. Znosi się Zak ła d Osiedli Robc.tr~~.:zych
Dyrekcje Osiedli Robotniczych.
2. Majątek Z 2 kładu Osiedli Robctniczych i Dyrekcji Osiedli R obotni czych staje się majątkiem Skal'bu
Pailshva.
3. Sprawy, należ ące dotychczas do Zakbdu Osiedli
Dyrekcji Osiedli Hobotniczych przeR obotniczych
chodzą:

1) w zakresie zarządu budynkami i osiedlami mieszka-

niowymi -

do Ministra Gospodarki Komunalnej,

2) w pozostałym zó:kresie-do Ministra Budcwnictwa

Miast i Osiedli.
Art. 10. R:J.da Ministrów w drodze rozp orz ąd zenia
ustali szczegół·)wo wlaśc~ 'N o ść Ministra Budownictwa
Prz emysłowego i Ministra Budownictwa Miast i Osiedli,
rozgraniczy w l aściwcść w sprawach, na l eżących dotychczas do zakresu dzi ałania IVlillistra Budownictwa oraz
określi właściwość innych ministrów w dziedzinie budownictwa.
Art. 11. PracowD lcy, zatrudnieni dotychczas w dziasłuż by , przekaz ywanych właśc iwości Ministrów:
Budownictwa Prze mysłowego i Budownictwa Miast
i Osiedli 'oraz innych władz naczelnych albo Komitetu
do Spraw Urbanistyki i Architektury, przechodzą do
służby w
odpowiednich działach zarządu państwo
wego.
łach

Art. 12. Tracą moc obowiązującą:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o utworzeniu
urzędu Ministra Budownictwa (Dź. U. R. P. Nr 30,
poz. 216),
2) dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r . o Zakładz ie Osiedli
Robotn iczych (Dz. U. R. P . Nr 24, poz. 166),
3) art. 7 dekretu ż dnia 27 marca 1947 r. o zmianach
organizacji i zakresie działani a naczelnych władz
administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 130).
Art. 13. Wykonanie ustawy porucza
Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Art. 14.
nia 1951 r:

Ustawa wchodzi w

życie

się

Prezesowi

z dniem 1 stycz-

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bie rut
Prezes Rady Mi nistrów : J. Cyrankiewicz

524
USl'AWA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
/

o wyd<lW3n!U Dziennika Ustaw Rzeczypaspillitej P ohkiej
D~lenllik2
"Monitor PołMd".

Art. 1. 1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
P olskiej ogł asza się:
1) ustawy i d ekrety z
2) rozp o rz ą dz enia

mocą

ustawy,

Prezydenta Rzeczypospolitej, R ady
R ady Ministrów, Prezesa R ady M inistrów,
Przewodnicz ącego Państwowej Komisji Planowania
Państwa,

Urzęd',wego

R:~eC'l.YPuspflIitej

PD1s!~ iej

GospodQycz-ego i rit;.;;, ~<_;t "fÓ V'-' , 'A·· y dcrrl e ceh:m \vykonania u stav" lt;b d;~) ,n' tów i z powc,laniem się na
zawarte w ilich u povla7.n !en'e,
3) umowy, zawarte przez P ailst wo Polsk ie z innymi
pailstwami, oraz oświadcze nia - rządowe w sprawie
m ocy obow iązującej tych umów, ich ratyfikacji oraz
uczestnictwa w n ich innych p at'lstw,

•

