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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.
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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
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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,
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Art. 5. 1. Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej P o.]skiej i Monitora Polskiego należy do zakresu d~lania Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów rozstrzyga, czy akt
prawny. mini!;tra, urzędu centralnego lub podległych
władz i urzędów odpowiada warunkom ogłoszen i a.

4) obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów o utracie
mocy dekretów wskutek nieprzedłożenia ich Sejmowi do zatwierdzenia albo wskutek odmowy zatwierdzenia ich przez Sejm.

2. Ogkszenie innych aktów prawnych w Dziennik1l
U staw Rzeczy p ospolite] Polskiej może nastąpić z mocy
~zczegó lnego przepisu ustawowego.

Prezes Rady Ministrów prostuje błędy
t eksta ch ak tów prawnych .
2. Minister Spraw Zagranicznych prost uje blędy
w ogł oszonym tekściE:; lub przekład zie umowy z innymi
pa ńs twami Oi'az w tekście oświadczeń rządowych w sprawie mocy obowiązuj ącej umów międżynarodowych, ich
ratyfikacji i uczestn ictw'a w n lch innych paóstw.
3. Sprostowanie błędów następuje w drodze obw ieszczenia, ogłoszonego w dzienniku, w którym ogło
szono prostowany t ekst lub przekład. '
Art. 6.

upoważnienie,

4) inne zarządzenia , decyzj e,
instrukcje, okólniki
i obwieszczenia państwowych władz naczelnych
i urzędów centralnych.
2. Ogłoszen i e w Monitorze P olskim aktów prawnych, wymienionych w ust. 1, następuje, gdy jest przewidziane w obowiązującym przepisi e lub w ogłaszanym
akcie prawnym. a lbo gdy uzna je za wskazane władza '
lub urząd, który wydał akt prawny.
3. Ponadto w Monitorze Polskim za mieszcza się
akty prawne władz i urzędów oraz ogło!>zenia instytucji
i osób, jeżeli prawo tego wymaga.
4. Prezes Rady Ministrów może zarządzić ogłosze
nie w Monitorze Polskim również innych akt{:lw prawnych.

Art. 3. 1. Na każdym numerze dziennika oznacza
się dzieli jego wydania.
" Dzień wydania jest dniem prawnego ogłoszenia
ak tów , 7Clm;p c z!Czonych w numerze.
J\rt. 4.

nie

w

stanowią

prawne, ogłaszane w
z dniem ich og!oszenia,
inaczej.

Akty
życie

dzienniku,
same

jeżeli

1.

og~ oszony :: h

w

Art. 2. 1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monltor Polski", zwanym w dalszych
r rzepisach w sj,:rócen :u "Monitor Polski", ogłasza się:
1) zarządzenia,i postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) uchwały Rady Państwa, Rady Ministrów i Prezyd ium Rządu,
3) wn:ądzenia państwowych władz naczelnych i urzę
dów centralnych, wydane cele m wykonania ustaw
lub dekretów i z powolaniem się na zawarte w n~ch

w chodz ą

Poz. 524 i 525
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Art. 7. Prezydia gminnych, miejskich i dziel nicowych oraz powiatowych rad narodowych obowią za
ne są udostęP ll i ć l:.lctności bez płatae przeglądanie Dzienn ika Ust aw Rzeczyp ospolitej Pul~:,'ej oraz Monitora
Polskiego.
Art. 8. Tracą moc obowiązującą :
1) dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dni.a 6 wrześ
nia 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw R zeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 4'-23),
2) dekret z dnia 29 września 1945 r. o zm ;,anie i u zupełnieniu przepisów o wydawan iu Dzienn ika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 55,
poz. 305),
3) pkt b) i c) art. 3 dekretu z dnia 23 paź d zi ern i ka
1945 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej
PAP (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 278).
Art. 9. Wykonanie ustawy porucza
Rady Ministrów.
Art. 10.
nia 1951 r.

Ustawa wchodzi w

życie

się

Prezesowi

z dniem 1 stycz-

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
PIt:zes Rady MioJsllÓW; J. Cyrankiewicz
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USTAWA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
o prowizorium

budżetow~m

na okres od 1

styczni~

do 31 marca 1!t51 r.

, . Art. 1. Ustala się prow izorium budżetowe na
okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. w wysokości
114 projektu budżetu P " ństwa na rok 1951.

2. Wytyczne dla prezydiów rad narodowych w zakresie otwierania kredytów w granicach, wymjen ,onych w ust. 1, okre śli Minister Fi nansów.

Wydatki w bud żeci e centralnym n ie mokwot, określonych V.J art. 5 projektu
ustawy budżetowej na rok 1951.

Art. 4. 1. Upoważnia się Radę l'ilmish-ó\v do oln'eś
lenia zasad dokonywania zmian w budżecie centralnym, trybu wykonywania tegl) budżetli , a w szczególności ustalenia jego układu wykonawczego.
2. Ustalanie dochodów i wydatków budżetu centralnego w częściach układu wykonawczego, dotyczą
cych Prezyd enta Rzeczypospolitej, Sejmu Ustawo-

Art. 2.

gą przekraczać 1/4

1. Wydatki w budżetach terenowych nie
limitów, określonych wart. 6
projektu ilstawy budż e to wej na rok 1951.

Art. 3.

mogą

przekraczać 1/4

.,

