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min islrów oraz Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architek
tury. 

Art. 7. Urzędy Mini stra Przem ysłu Spożywczego oraz 
Ministra Skupu łączy się w urząd Ministra Przemysłu Spożyw
czego i Skupu. 

Art. 8. 1. Do zak resu działania Ministra Przemysłu Spo-
. żywczego i Skupu należą sprawy: przemysłu cukrowniczego, 
mięsnego, mleczarsk iego, tytonioweg o, tłuszczowego, spiry
tusow ego, mlynarskiego, piwowarsko-s,łodowniczego, cukier
niczego i innych rodzajów przemysłu spożywczego, sprawy 
przeIlliału zbóż i przetwórstwa pasz oraz sprawy oąowiązko
wych dostaw, skupu i kontraktacji a>rtykułów rolnych i ho
dowlanych. 

2. Koordynację kontrak tacji artykułów rolnych I hodo
wInnych powierza się Ministrowi Rolnictwa. 

Art. 9. 
Drogowego 
kacji. 

Urzędy Ministra Kolei oraz Ministra Transpor tu 
Lotniczego łączy się w urząd Ministra Komuni-

Art. 10. Do zakres.u działania Ministra Komunikacji na
leżą sprawy: budowy, utrzymania i eksploatacji kolei użytku 
publicznego, kolejowej sieci telegraficznej i telefonicznej, 
dróg publicznych oraz urządzeń lotnictwa cywilnego. normo
wania technicznego budowli i urządzeń kolejowych, drogo
wych, transportu drogowego, lotnictwa cywilnego i szybow
nictwa, sanitarne kolei użytku publicznego i kolejowej służby 
zdrowia , naczelnego zarządu przedsiębiorstwa "Pf)lskie Koleje 
Państwowe", przewozu osób i towarów kolejami, w transporcie 
drogowym i w cywilnym transporcie lotniczym, motoryzacji, 
gospodarki samochodowej i ruchu drogowego, przeds i ębiorstw 

produkcyjnych, budowlano-montażowych, projektowych oraz 
handlowo-usługowych związanych z budową i eksploatacją 

kolei i dróg publicznych oraz transportem drogowym ,i lotni
czym, nadzoru technicznego nad kolejami użytku niepublicz-
nego, nadzoru nad· sportem lotniczym. . 

Art. 11 . Rada Ministrów okreŚoli w drodze rozporzącl zell 
szczegółowo właściwość Ministra Przemysłu Ciężkiego , Mini
stra Górnictwa i Energetyki, Ministra Bl~.dow nictw a i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Przemysłu Spożyw

czego i Skupu oraz Mini s tra Komunikacji i rozgran iczy z za
kresem działania innych mini strów i urz ęd ów. 

Art. 12. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie 
ustawy w Ministerstwach: Hutnictwa, Przemys łu M'iszynowe
go, Górnictwa Węglowego. Energetyki, Budownic twa, Prze
mysłu Ma teriałów Budowlanych, Skupu, Przemysłu Spożyw

czego, Kolei, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Cen
tra lnym Urzędzie Naftowym przecho;lzą do pracy odpowiednio 
do Ministe rstwa Przemysłu Ciężkiego, M in i:; terstwa Górnictwa 
i Ene rgetyki, MinisteTsŁwa Badownictwa i Przemysłu Materia-. 
łów Budowlanych, Mini sterstwa Przemysłu Spożywczego i 
Skupu oraz Ministerstwa Komunikacji. 

Art. 13. 1. Należące dotychcz<;ls do zakresu działania Mi
nislra Kolei oraz Ministra Transportu Dlogowego i Lotnicze go 

87 

spraw y porządku i bezpieczeiJstwa na kolej·ach użytku publicz
nego oraz sprawy kontroli .j czuwania nad bezpieczeństwem 
ruchu na drogach publicznych, a także p rzeprowadzania VI t ym 
zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów będących w 
eksploatacji na drogach publicznych ~ przechodzą do zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrzny ch. 

2. Sprawy kon tro li ruchu drogowego w stosunku do woj
skowy'ch pojazdów mechanicznych należą również do zakresu 
działa nia Ministra Spraw Wewnętrznych. Zasady wykonywa
nia tej kontroli ustali Minister Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Komunikacji. 

3. Sprawy określone w ust. 1 i 2 wykonują organy Mi· 
licji Obywatelskiej . 

Art. 14. Rada Ministr'ów ust,ali w drodze rozporządzenia 
organizację terenowych organ'ów Ministerstwa P,zemysłu Spo
żywG:zego i Skupu, działających w zakresie ,' obowiązkowych 
dostaw, skupu i kontraktacji. Do czasu wydania tego rozpo
rządzenia organizację tych O'rganów terenowych określają do
tychczasowe pr'zepisy. 

Art. 15. Tracą moc: 

l) art. 1 - 5 i 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organi
zacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, 
poz. 108 i Nr 41, poz. 31.0), 

2) ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o orgimizacji władz. _na- t 

czelnych w dziedzinie przemysłu ci ężkiego (Dz. U. Nr II, 
poz. ,67), 

3) art. '1 i 2 dekretu z dnia 17 lis topada 1952 r. o utworzen iu 
urzędu M inistra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz 
urzęd u Ministra Przemysłu Drzewnego i PapiernJczego 
(1)z. U. Nr 45, poz. 304). 

4) dekret z dnia 25 marca 1953 r . o utworzeniu urzędu Mi
nistra Skupu (Dz. U. Nr 20, poz. 77), 

5) art. 1 i 2 oraz art. 3 li St. l d ekręt u z dnia 18 kwietnia 
, 1955 r. o przek szt ałce niu urzc:,du Ministra Górnictwa w 
Ufząd Min.istra Górnictwa Węglowego (Dz. U. Nr 18, 
poz. 105). 

6) dekret z dnia 18 kwie tnia 1955 r. o Centraln ym Urzędzie 
N aftowym (Dz. U. Nr 18, poz. 106) ' oraz arl. 2 ust. 1· 
pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu 
i zmianach podporządkowania niektórych urzędów central
nych (Dz. U . Nr 54, poz. 246), 

7) art. 2 dekretu z dnia 13 czerwca 195.6 r. o zniesieRiu .llfZ~

du Ministra Przemysłu Motory zacyjnego (Dz. U. Nr 21, 
p oz. 100). 

8) dekret z dnia ·5 lipca 19.56 r. o utworzeniu "urzędu Ministra 
Budownictwa (Dz,. U. Nr 28, poz. 128). 

9) dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o u twol7..eniu urz,~du Mi:n.i
stra Przemysłu . Spożywczego (Dz. U. Nr 30, poz. 138). 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. Howdecki 

USTAWA 

:z: dnia 22 marca 1957 r. 

o zmianie ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu Itroaadzkich rad marodowych. 

Art. 1. W lIs tawie i dnia 25 września 1954 r. o reformie narodowych (Dz. U , NT 43,poz. 191) wpI.Qwadza ~i'ę fliłt$tępU-' 
pod.ziału administracyjnego wsi i powoI aniu gromadzkich rild jąc~ zmiany: 
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' l y art . 3btrzymuje -brzmienie: 

"Art. 3, Tworzenie, łączenIe ·i znoszenie gromad, . 
zmiana ich granic oraz ustalanie siedzib gromadzkich rad 
narodowych następuje w drodze uchwały wojewódzkiej 
f.adY narodowej , ogłoszonej w dzienniku urzędowym 
wojewódzkiej rady narodowej. 

2. Uchwala wojewódzkiej rady narodowej o tworze-
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ni u, łączeniu ~ znoszen iu gromad wymaga zatwierdzenia 
przez Radę Ministrów,:' i 

2) art. 40 skreśla się, 

Art. 2. U-stawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: ' J, HOlodecki 

ROZ'PORZĄDZENIE RADY ~lINISTR()W 

z dnia 21 marca 1957 r. 

o zmian,ie rozporząd7enia z dnia 2 -listopada 1945 r. '0 służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" . 

Na podstawie art. 26 rozporządzeni.a Prezydenta, Rzeczy
pospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsię

biorstwa "Polsk ie Koleje Państwowe" (Dz , U. z 1948 r, Nr 43, 
poz, 312 i z 1951 r, Nr 14, poz. 108) zarządza się , co następuje: 

§ l , W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada ' 
1945 r. o służbie w przed s iębiorstwie "Polskie Koleje Pań
stwowe" (Dz. U. z 1945 r. Nr 52, poz, 299, z 1949 r. Nr 61, 
poz. 476. z 1950 r. Nr 3~, poz. 296 i z 1954 r. Nr 20, poz. 75) 
wprowadza się następując ą zmianę: 
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w § 81 ust. 1 pkt l otrzymuje brzmienie: 
,,1) w razie llabyc.ia przez niego prawa do renty starczej,". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Kolei. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w , życie z dniem ogłoszeni"a. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowak 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia' 28 marca 1957 r. 

w sprawie powoływania rad robotniczych . w przedsiębiorstwa ch transportowych resortu Ministra Budownictwa. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. 
o radach robotniczych , (Dz. U. Nr 53, poz. 238) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Przepisy us tawy o radach robotniczych rozci ąga się 
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na przedsiębiorstwa transportowe podlegle Ministrowi Bu
downictwa. 

§ 2. Rozporządzenie w.chodzi w żydę z dn.iem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W z. Z. Nowak 

ROZ-PORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

'" z dnia 19 marca 1957 r. 

w sprawie zwalczania płas~czyńca burakowego. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 
19 listopada .1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed choro
hami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarżą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. W razie wystąpienia płaszczyńca burakowego (Pi,e
lima Quadrata Fieb,) prezydia wojewódzkich rad narodowych . 
(Tud na.rodowych miast wyłąnonych z województw) mogą 

wprowadzić w drodze uchwały obowiązek zwalczania płasz-
czyńca burakowego. . 

2. Określenie "płaszczyniec burakowy" obejmuje wszyst
kie stadia rozwojowe tego szkodnika (owady doskonałe , jaja 
i larwy). . 

~. Uchwała powinna okreŚlai':: 

1) obszar, na którym zostaje wprowadzony obowiązek zwal
czania płaszczyńca burakowego, zwany dalej , "obs'larem 
kwarantanno'wyro" ; 

2) czas trwania obowiązku; 

3) środki służące do zwalczania. 

4. Uchwala mo·że ustanowić następujące śr·odki zwalcza
nia płaszczyń-ca burakowego: 

1) dokonywanie w okr;eślonych terrp.inachzbioru szpinaku 
odm.ian zimowych i jarych wcześnie dojrz-ewających; 
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2) przeprowadzanie siewu buraków na plon 'główny oraz szpi
naKu jarego i mangoIdu w' określonych termina:ch; 

3) zakł,adanie w określonych terminach i miejscach paSÓ\ł 
chwytnych obsianych burakami stanowią-cymi przynf; tę 

, , 


