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Art. 3. Rada Minist.rów określi w drodze rozporządzenia

2. Minister Handlu Wewnętrzneg,o i Usług przyznaje
prawo dQoznaczaIiia wyrobów znakami . jakości. Minister
Handlu Wewnętrznego . i . Us.ług . może upoważniać jednostki
państwowe, organizacje spółdzielcze i ~społecznedo przyznawdJllia na określone wyroby prawa do ozn'aczani,a ' z.nakami

szczegółowy

go i

zakres

działania

Ministra Handlu

Wewnętrzne

Usług.

Art. 4. Ustawa wchod71i w

życie

z, dniem, 29 marca . 1972 r.
,
Przewodniczący Rady Państwa : H. JabłońskI
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak
.

jakości.

3. Ra-da Ministrów okresIi ' zasady i , tryb przyZJnawania
prawa do oznaczania wyrobów znakami ja·kości, źwiązane
z ty.m opla·ty . ' zasady oznaczania wyrobów znakami jakości.

75
USTAWA
z dnia '29 marca 1972r.

o zniesieniu

urzędu

Ministra Handlu

Wewnętrznego.

spodarki narodowej (Dz. U. Nr 7,poz. 43z póżniejsżymi
zmianami).

Art. 1, 1. Znosi się urząd Mi'nistra Handlu Wewnętrz
nego.
2. Sprawy należące dotychczas do właściwości MiJnistra
Hclilldlu Wewnętrzne.go przechodzą do właściwości Ministra
Hwndlu Wewnętrzneg'o i Usług.
Art. 2. Traci moc art. 16 pkt 5 i art. 21 ustawy z dnia
10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz go-

Art 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 marca 1972 r.
Przewodnic;zący

Sekretarz Rady

Rady

Państwa:

Państwa:

Hi

JabłońskI

L. Stasiak

76
USTAWA
z dnia 29 marca 1972 r.

o zniesieniu' KomłtetuDrobnej

Wytwórczoścł.

I

Art. 1. 1. Znosi ·. S'ię Komitet Drobnej

Wytwórczości.

Art. 2. Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1958 i . ó Komi- .
tecie Drobnej Wytwórczości (Dz. U. Nr45,poz. 225).

2. Sprawy n,ależące dotychcias do 'właściwości Komitetu '
Dro1bnej Wytwórczości ,orazPrzewodnkzące'g,o tego Komite- tu przechodzą do właściwości Mj,nistra Handlu Wewnętrz- '
negoi Usług.

'

,'

"

Art. 3. Ustawa wchodzi

wżyCie

z dniem 29 marca 1972 r.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

,"

USTAWA
z dnia 29 marca 1972 r.

o utworzeniu ,urzędu 'Ministra ·Gospodarki Terenowej

Ochrony Srodowlska.

,

Art. ' 1. Tworzy , się urżąd Mi!1istra' Gowodarki Teren'o·wej i Ochwny Środowiska.

Art. 3. 1. Sprawy geodezji i ka.rtografii należące dotychczas do właściwości Min,istra Spraw Wewnętrznych I2rzechodzą do właśc,i wości M Lnistia Gos·p odarki Terenowej i Ochroriy Środowiska.
.

Art. 2. Do zaokresll dzialania Ministra Gospodarki Tere.
lIloweJ i Ochrony środowiska należą sprawy programowa,n ia
i zag'ospoda.rGwania plZestrzen~egio mi ast, osiedli i . ws i ,g·o~
2. Sprawy wywlaszczd'lia nieruchomości, należące dospodarki terenam i w miilstach f oS'ied lach, g ospodąrki ' iIli esiź~
tychczas na podstawie ustawy 7: dn.ia 12 marca 1958 r. o zaka'ni·owej i komunalnej, geodezji j kartografii. wywlaszczania
sadach i trybie wywlaszczani·a ni eruchomoś ci (Dz. U. z 1961 r.
n i eruchomości, państwowego na'dzoruna:d ' budpwnictwerhpoNr 18; poz. 94 i z 1971 r. Nr 27 • .poz. 249) do właściw o ści
'Wszechnym i budownictwem specJa,lnyni w Zakresie gospoMinistra Spraw Wewnętrznych oraz organów do spraw wedarki k'o mmialnej, normatywów projektowania dla budownjwnętrznych prezydiów wojewódzkich rad . naro·dCl'wych (rad
clWil p'o wszechnego i budownictwa specja.Ineg() w~a.kres i e . narodowych miast wyłączonych z wujewództw), przechodżą
gospodarki komunalnej, ochrony ; nat.uraln~gośr.odowiska, w
odpowiedni.o do właśc.iwości Mi'olstra Gospodarki Terenowej
szczególności ochrony wód pried ' zanieczyszćzeniem, " zieleni
,:' Ochrony ' Środowiska oraz właściwych do spraw gospoda.rki
oraz p"owie1rza atmosferycŻIlego.
c,.'
terenQwej i ochrony śrooO'Wi,ska organów prezydiów woje-

