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Dzienn ik Ustaw Nr 53 803 

§ ;) ' . Lo Z"'";.·2S~ cIzialania Prezesa Hady Ministrów 
pl'ZedlOdzą sprawy, zastrzcż :.nc. dotychczas . wla:ki'\N Oś.ci 
Ministra Budownictwa w przepIsach o pom:arach kraJu 
i or~anizacji miernictwa. . 

'", 4. Do zakrc3u dz:alani.a Mini stra Gospodarld 
Kor.;:.malneJ p;:zechcdzą zas trzeżone dotychczas wla:i::i
w0tci :Ministra Budo'Wn~ctwa sprawy gospo(1arki ter e
n ami oraz sprawy, wyn;kające z p~zepis0\'.' . 

1) o rozbiórce i napraw;e budynków , znisz::zonyd1 
i uszkodzonych wskutek wOJny; 

2) o własności i użytkowaniu gruntów na obszar ze 
m. st. 'WarszHwy; . 

3) o popieraniu budown:ctw·a. 
§ 5. Sprawy, za,;trzeżone dotychczas właściwości 

Ministra Budovmictvva w przepisa,ch o Zakiadzie Osiedli 
R obo tniczych, przechodzą: 

1) w zakresie zarządu budynkami i osiedlarni mieszka
niowymi do :Ministra G ospodarki KQmunalnej; 

2) w pozostałym zakresie do Ministra Buqownictwa 
Miast i Osiedli . 
.§ 6. 1. Spr:nvy budownictwa kole! żelaznych 

i dróg lądowych należą do właściwości Ministra Komu
n ikacji. 

2. Sprawy budc\vnictwa kopalń, wiertnictwa pro
dukcyjne~o ł . poszukiwawczego oraz innych specyficz
n ych robót resortu górnictwa należą do właściwości Mi
nistra Górnictwa Oi,'az Ministra Przemysłu Ciężkiego 

w ich zakresie działan i a. 
3. Sprawy drob~20 budownictwa przemysłowego 

resortu przemysłu ciężki'~go i sprawy specjalizowanego 
montażu energetycznego należą do właściwości Ministra 
Przemysłu Ciężkiego. 
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4. Sprawy robót w zakresie budowy sieci teleko
munikacyjnej oraz droon8go budownictwa pocztowo
k omunikacyjnego nalei.ą do właściwości lVlinistra Poczt 
i Telegrafów. 

5. Sprawy robót remontov'lo-budowlanych w go
spccla:-ce mieszk::u:iowej należą do Ministra Gospodarki 
Komunalnej. 

6. Spr awy specjalnego budownictwa w dziedzime 
obrony narodcwej i. bezpieczeństwa publicznego należą 
do właściwości Ministrów Obrony Narodowej i Bez
pieczeńst\va Publicznego. 

§ 7. 1)0 właściwo~ci każdego ministra należą spra
wy wyposażenia technicznego i kapitalnych remontóW 
bu~owli, objętych jego zakresem d~iałania, oraz budow
nictwa systemem gospodarczym w granicach ustalanych 
rocznym narodowym planem gospodarczym. 

§ 8. Do zakresu działania Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury przechodzą - zastrze
żone dotychczas MinIstrowi Budownictwa - sprawy: 

1) architektury, 
2) kc.ordynowania w dziedzinie urbanistyki i architek

tUl'y działalności władz, urzędów i instytucji, nie· 
zależnie od ich res()r~owej podległości; 

3) popierania organizacji społecznych i naukowych, 
działających w dziedzinie urbanistyki i arch.itektury. 

§ 9. Wykonanie rozporządzenia porucza . się Pre· 
zesowi Rady Ministr~ i wszystkim ministrom. 

~ 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styc:mia 1951 r. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyra~~!ew/Cz 
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z dnia 30 grudnia 1950 r. 
w sprawie zakresu działania i organizacji Komi.tetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 grudnia 9) opiniowanie programów i organizacji studiów urba· 
1950 r. o organizacj i władz i instytucji 'ł' dziedzinie nistycznych i architektonicznych; 
budownictwa (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 523) zarządza się, 10) popieranie twórCZOści urbanistycznej i archltekto
co następuje: nicznej przede wszystkim przez: inicjowanie kon-

§ 1. Komitet do Spraw Urbanistyki i 
zwany dalej "Komitetem" jest urzędem, 
przy Prezesie Rady !vlinistrów. 

kursów, wystaw i dzialalności wydawniczej; 
Architektury 11) opracowywanie wniosków o przyznanie nagród ar-
działającym tystycznych i naukowych ,:v dziedzinie urbanistyki 

i architektury; 
" 12) pcpieranie organizacji społecznych i naukowych, 

§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy w szcze- d:óałających w dziedzinie urbanistyki i architektury. 
gólności: 

1) !1aczelny nadzór nad urbanistyką i architekturą; 

2) opracowyv"anie projektów aktów prawodawczych 
w dziedzinie urbanistyki i architektury; 

3) opracowywan ie instrukcji i zarządzeń dla podnie
. s ienia poziomu i planowego r c,zwoju urbanistyki 

i a rchitektury; 
4) inicjowanie i zatv,;lerdzanie w por ozumieniu z \':!a

ściwyrni wlad z<J mi urbanistycznych i ar~hitektonicz

nych: standartó w, normatywów projekto'\vych oraz 
p rojektó'w typowych ; 

5) ustalanie Y/'ytycznych do zatwienlzania projektów 
urbanistycznych l architektonicznych; 

6) zatwierdzanie urbanistycznych i architektonlcznych 
projektów szczególnej wagi, zastrzeżonych przez 
Prezesa Rady Ministrów dla Komitetu; 

7) koordynacja wszelkich poczyna·ó. w dzi~dzin ie urba
nistyki i architektury or az rekonstrukcji i adaptacji 
zabytków architektonicznych; 

8) opiniowanie programów prac instytutów naukowo
badawczych w zakresie urbanistyki i architektury; 

§ 3. Prezes Rady Ministrów nada Komitetowi sta
tut organizacyjny, który określi wewnętrzną organizację 
Komitetu. 

~ 4. 1. Przy Komitecie dzi ała ,Hada Urbanistyki 
Architektury jako organ opiniodawczy. 

-2. Prezes Hady Ministrów na wniosek 'Prezesa Ko
mitetu ustali zakres i tryb działania Hady Urbanistyki 
i Architel{tury. . 

3. Przewodniczącego, jeg0 zastępcę i członk0w Ra
dy pcviołuje i odwołuj e Prezes Rady Ministrów spośród 
znawc0w zagadn:el1. urbanistyki i architektury. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre-
zesowi Rady MinistriJw. Ił 

§ 6. Rozps-rządzeaie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

Prezes Rady Ministrów~ J. Cyrankj(~~wicz 


