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OSWIA.DCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 lutego 1951 r. 

w sprawie wymi~ny dokumentów ratyfikacy~nych układu między Rzecząpospolitą Polską a NiemIecką Republiką 
Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-ni.emieckiej granicy państwowej, podpisanego 

w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. " 

Podaje się niniejszym do wiadomości,że źgodn:e 
2: art. 7 układu między Rzecząpospolltą Polską a Niemiec
ką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej 
i istniejącej polsk.o-nicmieckiej g:r;anicy pm'lstwowej, pod-

pJsnnego w Zgorzelcu anła 6 Iipc'l 1950 r., nastąpiła: w 
Balinie dnia ~3 listopada 1950 : , wymiana dokmnentów 
ratyfikacyjnY'ch powyższego układu. 
Minister Spraw Zagrdnicznych: w z. S. Wierblowskl 
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USTAWA 

z dnia 26 lutego 1951 r. 

o organizacji władz w clzredzinie komunikacji. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Kolei. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Kolei naleZą: 
1) naczelny zarząd przedsiębiorstwa Polskie Koleje 

Państwowe; 

2) naczelne kierownictwo budowy i utrzymania kolei 
oraz budowy i utrzymania kolejowej sieci tele
graficznej i telefonicznej; 

3) wydawanie przepJSOW o budowie, utrzymani.u 
i eksploatacji kolei; 

4) nadzór techniczny nad budową kolei użytku niepu-
blicznego; . 

5) normowanie techniczne. oraz, ~jPlzacja budowli 
i urządzeń kolejowych; 

6) prowadZCIU€ przedsiębiorstw produkcyjnych, budo
wlanych, projektówycl1 oraz .handlowo-usługowych, 

} związanych z budową i eksploatacją kolei; 
7) ochrona porządku i bezpieczeńsh.va na kolejach użyt

ku' publicznego; 
8) wydawani.e regulaminów przewozowych na kolejach; 
9) wydawanie taryf na przewozy osób, bagażów i to\~a

rów kolejami w trybie ustalonym szczególnymi 
przepisami; 

10) wydawanie przepisów o przewozie kolejami poczty, 
transportów wojskowych i organów bezpieczeństwa 
publicznego; 

11) sprawy sanitarne na kolejach użytku publicznego 
oraz prowadzenie kolejowej służby zdrowia; 

12) wszelkie inne sprawy z zakresu kolejnictwa przeka
zane szczególnymi przepisami. 

Ar t. 3. Tworzy się urząd Ministi'a Transportu Dro
gowego i Lotniczego. 

Art. 4. Do zakresu działania Ministra Transportu 
Drogowego i Lotniczego należą: 

1) naczelne kierovmictwo budowy i utrzymania 
dróg publicznych oraz lotnisk i szybowisk dla po
trzeb lotnictwa cywtlnego i sportu lotniczego; 

2) wydawanie przepisów obudowie, utrzymaniu i eks-
ploatacjli dróg publicznych; . 

3) wydawanie przepisów o ruchu l bezpieczeństwie 
drogowym 1 lotniczym oraz nadzór nad ich wyko
nywaniem; 

4) orgartizowanie publicznego transportu drogowego 
l jego obsługi technicznej oraz cywilnego transportu 
lotniczego; . 

5) normowanie techniczne oraz typizacj a budowli, urzą
dzeń i sprzętu w zakresi·e transportu drogowego 
i lotniczego oraz w zakresie lotnictwa sportowego; 

6) koordynowanie przewozów samochodowych; 
'1) kontrola ruchu samochodowego oraz wykonywania 

przepisów o racjonalnej gospodarce samochodowej; 
8} wydawanie przepisów o rejestracji pojazdów, wyda

waniu praw jazdy oraz zezwoleń na prowadzenie za
kładów transportu drogowego i .jego obsługi; 

9) prowadzenie r ejestru cywilnych statków powietrz
nych i rejestru pilotów; 

10) prowadzanie przedsiębiorstw produkcyjnych, bu .. 
dowlanych, projektowych oraz handlowo - usługo..; 
wych, związanych z budową dróg publicznych oraz 
transportem drogowynl i lotniczym; 

11) wydawanie przepisów przewozowych dla transportu 
drogowego i lotniczego; 

12) wydawanie taryf na przewozy osób. bagaZów i 10-. 
warów w transporcie drogowym i lotniczym na za.., 
sadach ustalonych szczególnymi przepisami; 

13) wydawanie przepisów o przewozie poczty w publicz
nym transporcie samochodowym i lotniczym; 

14) wszelkie inne sprawy z zakresu transportu drogo
wego i lotniczego przekazane szczególnymi przepi:" 
sami. 

Art. 5. Znosi się · urząd Ministra Komunikacji. F'} 

Art. 6. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
ustali szczegółowo właściwość Ministra E:olei oraz Mi
nistra Transportu Drogowego i Lotniczego, rozgraniczy, 
właściwość w sprawach, należących dotychczas do za
kresu działania Ministra Komunikacji, tudzież określi 
właściwość innych władz naczelnych W ,dziedzinie k0-
munikacji 
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Art. 7. Pracowuicy, zatrudnieni dotychczas w dzia
łach służby, przekazanych właściwości Ministrów: Kolet 
oraz Transportu Drogowego i Lotniczego, przechodzą do 
służby w odpowiednich działach zarzą~u państwowego. 

Art. S. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo-o 
Iltej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsicr 
biorstwa "PolskJ..e Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. 
z 1948 r. Nr 43, ~ 312) uchyla się art. 16-18, 21 i 22· 
ust. 2--4 oraz skrełla się: w art. 20 U$Łl wyrazy: ,.na 
wniosek dyrektora generalnego kolei państwowych" 
i w, art. 23 ust. 2 wyrazy:' .. 1 dyrektorowi generalnemu". 

Art. 9. Tracą moc: 

1) ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresi<:! dzla
l., łania Ministra Kolei Zelaznych l o organizacji urzę
<!., dów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 57, paz. 580., 

:'f: z 1928 r. Nr ~, por&. 214, z 1930 r. Nr 76, poz. 599, 
z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 29, poz. 257), 

2} rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
r .. t'j.;~ 24 ~rześnia 1926 r. w sprawie ustanowienia Urzędu 

MinIStra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 567 
i z 1934 r. Nr 110, poz. 976), 

3) dekret z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głów
nego Komitetu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. R. P. 
Nr 44, poz. 397). 

Art. 10. Wykonan:ię ustawy ' porucza się Preze
sowi Rady l\ff.inistr6w i wszystkim ministrom. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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USTAWA 

z dnia 26 lutego 1951 r. 

o terenowej obronie przeciwlotniczej. 

Art. 1. 1. Tworzy się Główną Komendę Tereno
wej Obrony Przeciwlotniczej przy Prezesie Rady Mi
nistrów oraz terenowe komendy przy prezydiach wła
ściwych rad narodowych, powołane do kierownictwa 
organiZlOwaniem, przygotowaniem i wykonywaniem te
renowej obrony przeciw1otniczej. 

2. Szczeg610wą organizację komend terenowej 
obrony przeciwlotniczej oraz ich zakres działania 
i uprawnienia określi Rada Ministrów. . 

Art. 2. Rada Ministrów okreśU: obowiązki władz, 
urzędów, przedsiębiorstw, zakładów, instytucji i organi
zacji społecznych oraz osób prawnych i fizycznych 
w dziedzinie przygotowania i wykonywania terenowej 
obrony przeciwlotniczej, zasady i tryb powoływani:i do 
pełni.enia tych obowiązków oraz zwalniania od nich. 
zakres i sposób prz-,igotowania i wykonywania tereno
wej obrony przeciwlotniczej oraz tryb pokrywania 
kosztów. 

Art. 3.. 1. Kto wykracza przeciw przepisom o te
renowej obronie przeciwlotniczej, wydanym na pod
stawie art. 2, podlega - jeżeli za czyn nie grozi su
rowsza kara - karze aresztu do trzech miesięcy lub 
grzywny do 2.000 zł albo obu tym karom łącznie, 

2. Orzekanie następuje w trybie postępowania kar
no-administracyjnego. 

Art. 4. Tracą moc: 

l) ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciw
lotniczej i przeciwgazowej (Dz. U. R. P. Nr 80, 
poz. 742), 

2) dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 
1936 r. o ustanowieniu Inspektora Obrony Po
wietrznej PaJ1stwa (D7~ U. R. P. Nr 52, poz. 368), 

3) dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 wrześ
ni.a 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy 
schronów (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 573). 

Art. 5· Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i wszystkim ministrom. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

PreZydent Rzeczypospolitej: B. Bi erut 

Prezes Rady: Mmistrów: J . (::yrankiewic:z 

HO 
USTAWA 

z dnia 26 lutego 1951 r . 

o podatkach terenowych. 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne. 

Art, 1.1. -Prezydia miejskich l gminnych rad 
narodowych pobieraj ą na rzecz budżetów terenowych 
następujące podatki terenowe; 

1) podatek od nieruchomości, 
. 2) . pOdatek od lokali, 
3) podatek targowy. 

2. Podatek od nieruchomości oraz podatek od lo
kali pobierają prezydia ~iejskich i gminnych rad na-


