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OZ/lennik Ustaw Nr 11

. Poz. 83 i 84 .

USTAwA

o zniesieniu CentralnegoUrz~du Jakości i Miar' I Pols~łego Komitetu Normalizacyjnego.
.Art. L Znosi

2. Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 T.' o mia,lach i narzędziach pomiarowych (Dz. ~J. Nr 23, poz. 148)
otrzymuJebrz!p:ienie:

sl~:

l) Centralny, Urząd Jakości i Mfar,

2) Polski
3)

,,2. P'rze.pi~Y-· okreśIO'ne w ust. l ogłaśza się
Normalizacji L MiiY.~'

Komi·teŁ

Normaliza.c yjny, .
i obwodowe urzędy jakości i miar.
"

okręgo\ve

Art. 2. . $pra'wy . nalelące dotychczas do właściwości
organów wymieni'onych wart. 1 ,oraz do kierowników tych
organów przechodzą odpowie,~nio do właściwości Polski.e'g·Q
Komitetu Normalizacji i-tvliar i Prezesa teg'o Komitetu oraz
te~enowych urzędów miar i kierowników tych urzędów.
I

Art. 3. 1. W ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o nor' maHzacJi (Dz. U. Nr 53; poi. 200) wprowadza się nas~ępujące
zmiooy:
l) ucbyla się rozdział 2,
2) użyty w ustawie wyraz .,Komi1tet" zastępuje się 'wyrazami "Polski .~omitet Normaliz.acji i Miar",
3) wart. 9 skreśla się ust. 4.

w Dzielllniku

Art. 4. Traci moc ust.awa zo. dnia 17 cierwca 1966 r.
o utworzeniu Centralnego Urzędu . Jakości i Miar (Dz. U.
Nr 23, poz. 147 oraz z 1971 r. Nr 12; poz. 115), z tym że zachowują moc:
l) przepisy wydane na podstawie art.!} ust 2 tej usbawy,
do czaSll wydania przepisów przewidzianycb w aort. 2
ust. 3 ustawy z ,dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzę
du Ministra Han<llu Wewnętrznego i Usług .(Dz. U; Nr 11,
poz, 74),
'
.
2) u.poważhienia
ustawy..

wydane na

podstawie

art. 9 ust. 3 tej

Art 5. Ustawa wchodzi w zycie z dnieim 29 ma.rca
1972 r.
Pr:zewodniczący Rady Państwa: H.Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

,

•

USTAWA
z dnia 29 marca 1972 r.

o utworzeniu
Art. t. 1. Tworzy
teri,alowej.

Państwowej

się Państwową Ra.dęGospod-arki

--;-

Rady Gospodarki

Ma-

2. Państwowa Rada Gosf}Odd\rki Materiałowej, .zwa,na
dalej "Ra;dą", jest centralnym organem administracji pań: ,
stwowej w sprawach gospodarkisuIowcami i materiałami'
oraz tezerw' państwo·wycb.
-

3:

Państwowa Rada

Gospodarki Mate.ri,ałowej k-oordyDuje dzialalność naczelnych i centralnych organów a<lmini.stracji pańsl woweJ i centralnychz\viązków spółdii'elczych w
za.kresie określonym w liS·t. 2.
Art~ 2. Nadzór nad ' działalrt.o,ścią Rady sprawuje Prezes
Rady Mirustrów.

Art. 3.

1. :Na czele Rady st'oi Przewodnkzący.

2. Przewodniczącego, 7ldstępców prrewo<lnicząceg'o i czło:n.
ków Rady powołuje i odwołuje Pr~zes Ra<lyMinistrów.
Art. . 4. I. Do. zakresu dzi,ała,ni.a Ra,dy n.aJeżą spra wy g,ospodarki surowcami i materiałami oraz re.zerw państwowych,
a' w szc~egółności :

l)

Materiałowej . .

rozmieszc~en,ia

i ruchu ,zapasów

Dra?;

sprawy , rezerw

państwowych,

2)

o~rotu

i zaopatrze,nia w sur·owce i

materiały,

3) efektywności wykmzystani.a sur·owców i materiałów,
wtórnymi żelaza, stali, metali
nieżelaznych , oraz niemetalfcz.nymi · s~rO'wcaffili wtórnymi,

4) gospodarki surowcami

5) góspodarki opakowaniami.
2. Państwowa Rad.a Go?pO.darki Materiałowej kontroluje
działalność państwowych jednostek. organizacyjnych w Zdkresie

okreśionym

3. Ra.ct.a
szczegółowy

w ust. 1.

Ministrów, w drodze rozporządzenia o.kr'eśli
zaicres i tryb dx.iała.n:ia Ra<lyoraz jej skład.

Art. 5. p'rzewodnkzący Rady wydaje na pod'stawi.e ustaw
,( w celu ich wykQna,nia Za'l'Ułdzenia w sprawach na.!eiących
do zakresu diiala,nia Ra.cty.
Art. 6.
1972 r.

Ustawa

wchodzi w

życie

z dniem 29 marca

' Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. Slq:siak

