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"-
10) w województwie wrocławskim: 1) .z gromady Iwonicz w powiecie krośnieńskim miejscowość~ " 

Piława Górna w powiecie dzierżoniowskim, , l Iwonicz Zdrój i z wyłączonego obszaru tworzy się osiedle, 
P!~chowice I w powiecie je!eniogórskim; nazwę osiedla I~onicz Zdrój w tymże powiecie; 
ustala się na Piechowice ; 
Olszyna I w powiecie lubańskim; nazwę osiedla ustala 
się na Olszyna ; 
Wojcieszów w powiecie złotoryjskim; 

11) Łęknica w powiecie żarskim, województwie zielonogór
skim. 

§ 2. Z gromady Nałf:czów w ' powiecie puławskim, woje
wództ"Nie lubelskim wyłącza się miejscowość Nałęczów Osada 
i z wyłączonego obszaru tworźy s~ osiedle Nałęczów w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 3. W województwie rzeszowskim wyłącza się: 

2) z groma:dy Ruda Łańcucka w powiecie leżajskim mi'ejscó- ' 
wość Sarzyna Osiedle i z wyłączonego obszaru tworz,~ 
się osiedle Sarzyna w tymże powiecie. 

... 
§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi. j 

Rady Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów. 

§ 5. 
1956 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
r-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

. z dnia 10 grudnia 1955 r. 

w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenIe )łzielnicy Nowa Huta w Krakowie. 

Na podstawie art. 25 dekretu z dnia 22 pażdziernika 1951 r: 
o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 55, p~z. 382) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie 
obowiązują szczególne przepisy w zakresi~ meldowania i po
bytu zawarte w niniejszym rozporządzeniu. , 

2. Terenem dzielnicy Nowa Huta w Krakowie w rozumie_ 
. niu 'niniejszego rozporządzenia jest obszar dzielnicy Nowa' 
lłuta w jej granicach adminis'tracyjnych. 

§ 2. Osoby przybywające na teren dzielnicy Nowa Huta 
w Krakowie i podlegające obowiązkowi meldunkowemu mogą 
być zameldowane na: 

1) pobyt czasowy, 

2) pobyt okresowy, 

3) pobyt stały (zamieszkanie). _ 

§ 3; l. Zameldowanie na pobyt czasowy uprawnia do 
przebywania na terenie ~lz ielnicy Nowa Huta w Krakowie 
przez okres do dwóch miesięcy. 

2. Organy meldunkow,e ' mogą odmówić zameldowania 
na pobyt czasowy, j ężeli pobyt czasowy osoby ubiegającej się 
o zameldowanie jest niepożądany ze względu na interes pu-
bliczny. ' 

§ 4 . . 1. Osoby zameldowanej na pobyt czasowy nie wolno 
zatrudniać' na teren ie dzielnicy Nowa Huta w Krcikowie be~ 
zezwolenia Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nuwa 
Huta w Krakowie (zwanego w dalszym ciągu "Prezydiuni "). 

2. Wniosek o udzielenie zez~'olenia zgłasza zakład pracy, 
I;I:tóry zamierza zatrudnić osobę zam€ldowaną na pobyt 
sowy; 

3. Obowiązek uzyskiwania zezwolenia na zatrudnieni:e 
na terenie dzielnicy Nowa Hula w Krakowie n.ie dotyczyosób"-.., 
zameldowanych na sta.łe· poza dzielnicą Nowa Huta w ' Krako: . :, 
wie i dojeżdżających do pracy. 

§ 5. 1. Zameldowanie na pobyt 'okresowy uprawnia do 
pobytu i zatrudnienia na terenie dzielnicy Nowa Huta w Kra • 
kowie przez oznaczony okres przekraczający dwa miesiące; 

lecz nie dłuższy niż jeden rok. Po upływie oznaczonego okie~ 
su zameldowanie to może być przedłużone na dalszy okres, ' , 
nie dłuższy niż rok. Maksymalny łączny czas zameldowania 
na ' pobyt okresowy nie może przekraczać pięciu lat; nie do-.; 
fyczy to osób, o których mowa w§' 6 'ust. 5. " , , >·v' , 

',\ 

2. Zameldowanie na pobyt okresowy wymaga zezwolenia 
Prezydium, Zezwolenie może być udzielone osobom, ' których , ] 
pobyt na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie jest uza- "" ~ 
sadniony względami gospodarczymi lub społecznymi. Zezwo
lenie może być cofnięte po ,ustaniu okoliczności , które uza~ , 

sadniały jego udzielenie. 

3. Robotnicy zwerbowani za zezwoleniem Prezydium do 
pracy 'na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie melduwrmi 

, są na pobyt okresowy na podstawie list sporządzonych pr~ez 
zakłady werbujące i zatwierdzonych przez Prezydium. 

' 4. Osoby przybywające do dzielnicy Nowa Huta w Kra- ' 
kowie na naukę w szkołach średnich i zawodowych meldowa- .' 
ne są na , pobyt okresowy na podstawie list sporządzonych ' ': ~, 
corocznie przez administrację tych szkół i zatwierdzonych ,' 
przez Prezydium; osoby zaś przybywające na , kursy szkole- ,', 
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e trwające dłużej niż dwa miesiące, a krócej niż -rok -
owane są w tym samym trybie na okres trwania kursu. 

. 1. Zameldowanie na pobyt stały uprawnia ~o po
byt Ę/tałego (zamieszkania) oraz do zatrudnienia na lerenie 

. dzi lnicy Nowa Huta w Krakowie przez okres nieoznnczony. 

2. Zameldowanie na pobyt stały wymaga zezwolenia 
Pre ydjum. 

3. Zezwoleniem na zameldowanie na pobyt stały będą 

obj ci na wniosek osoby ubiegającej się również członkowie 
jej odziny razem z nią zamieszkali i prowadzący wspólne 

" - z n ą gospodarstwo domowe, z wyjątJdem tych, których pobyt 
na erenie dzielnicy Nowa Huta jest niepożądany ze względu 
na -nteres publiczny. . 

4. Zezwolenia na zameldowanie na pobyt stały udziela 
się \ osobom, których stały pobyt na terenie dzielnicy Nowa 
Hu w K.rakowie jest niezbędny ze względów społecznych lub 
gos odarc'z,ych. . . 

5: Ośoby przebywające w hotelach robotniczych, hote
. 'Iac i pensjonatach nie mogą być zameldowane na pobyt stały. 

§ 7." Od decyzji PrEjzydium, odmawiającej udzielenia ze
zw lenia na zameldowanie na pobyt czasowy, okresowy lub 
stał ,osoba zainteresowana lub zakład pracy może (,dwołać 

/ 

się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji do Prezy
diumMiejskiej Rady Narodowej w Krakowie. 

§ B.Osoby, które w dniu 10 grudnia 1-955 roku mieszkilją 
i są zameldowane na stałe na terenie dzielnicy Nowa H1,lta 
w Krakowie, posiadają prawo pobytu '1itałego i nie są zobo
wiązane do uzyskania zezwolenia na ten pobyt. 

§ 9. Zakłady pracy obowiązane są zawiadamhć Prezy
dium o rozwiązaniu stosunku służbowego (umowy o pracq) 
z pracownikiem zameldowanym na pobyt okresowy. 

§ 10. W sprawach dotyczących meldunków, a nie ure
gulowanych niniejszym rozporządzeniem, obowiązują ogólne 
przepisy o ewidencji i kontroli ruchu ludności. -

§ 11. Organy Prokuratury Polskiej Rzec;:zypospolitej Lu
dowej czuwać będą nad ścisłym przestrzeganiem przepisów 

. rozporządzenia. ' 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i innym za
intere~owanym ministrom orpz Prezydium Woje'Yódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie. -

§ 13. Rozporządzenie wchodzi y.r życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1955 r. 

~. o mianIe rozpórządzenia z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich 
V siedzib i właściwości miejscowej. . 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 21 października 
19~ r. o urzędaehgórniczych (Dz. U. Nr47,poz. 223) zarządza 
się~ co następuje: 

§ 1. W § l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 aja 1955 r. w sprawie utworzenia _ okręgowych urzędów 
gór iczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej 
.(Dz. U. Nr 20, poz. 126) wprowadza się zmiany następujące: 

l) pkt 5 skreśla się wyrazy "z tymczasową siedzibą w Cho~ 
rzowie", 

2) kt 14 otrzymuje brzmienie: 

, ,,14) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie z właściwo
.,' ścią miejscową obejmującą województwo krakowskie", 

3) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

,,15) Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcacjl z właściwością 
miejscową obejmującą województwo kieleckie", 

4) pkt' 16 otrzymuje brzmienie: 

,,16) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie z właściwością 
miejscową obejmującą województwo rzeszowskie", 

5) dodaje się nowy pkt 17 w brzmieniu: 

,,17) Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie z właściwo
ścią miejscową obejmującą m. st. Warszawę oraz woje· 
wództwa: białostockie, lubelskie, olsztyńskie i warszaw· 
skie". -

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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