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INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO PArIlSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 7 wrześnIa 1954 r. 

w sp.rawie postępowania w zakresie podejmowania budowy trwałych Dnądzeń sportowych. 

Na podstawie :ust. 4 rozdziału II uchwały nr 21 
Prezydium Rz.ą.du z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawiel 
wykorzystania i -planowej rozbudowy ur:Lądzeń sporto-' 
wy ch (Monitor Polski Nr A-40, poz. 481) ustala się, co 
następuje: ~ 

§ 1. Podejmowanie budowy trwałych urządzeń spor
towych poza planem inwestycyjnym Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej przez poszczególne resorty, urządy 
centralne i organizacje nastąpić może jedynie po uzy
skaniu akceptacji lub opinii właściwego komitetu kul
tury fi~ycznej w trybie przewidzianym w niniejszej in
strukcji bez względu na to. cozy urządzenia te sta!lowią 
wydzielone obiekty, czy część składową obiektu o innym 
pIZeznaczeniu. 

§ 2. F-rzez "podejmowanie budowy" należy FOZU

mieć nie tylko przystąpienie do bezpośrednich prac na 
placu budowy urządzenia sportowego, lecz. również przy
stąpienie dO .prac wstępnych związ.anych z. budową UI1ćl
menia, jak np. !lJKlrządzenje założeń projektu. przygl!)
towanie dokumentacji. prawnej. zleceJJie oplacowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp. 

§ 3. Resorty, urzędy centralne i organiUlcje, które 
nmierują podjąć budowę trwałych urz.ądzeń sportowych, 
powinny wystąpić z ptsemnym wnłE>sldem do włać;dw~o. 
H wZ'plędu ,na. miejsce planowania ~westycji. wuj;a-

wódzkiego komitetu kultury fizycznej o w&tępne uzgod
nienie zamierza,ne! inwestycji. Do wniosku należy df)
łączyć. : 

a) program użytkowy planowanej inwestycji (pla
nowany zakres rzeczowy), 

bl proponowaną lokalizację ogólną urządzenia, 

c}, wskazanie źtódeł finansbwYf'h, z których pokry
te zostaną koszty inwestycji. 

d) orientacyjne terminy realizacji inwestycji. 

§ 4. Lokalizacja inwestycji w ośrodkach wiejskich 
Jlowinna być uzgodniona z wymiałem ogólnogospodar
czym i wydziałem kult!lry prezydium wojewódzkiej ra d.y 
naJOdowej w celu ewentualne.go powiązania tych inwe
stycji z inwestycjami prowadzonymi pIZe7. powy:ższe wy
działy. 

§ 5. Wojewódzkie komitety kultury fizyczn~j po 
rozpatrzeniu wniosku uzgadniają wstępnie celowosć 

inwestycji, których orientacyjny kc>szt budowy nie pIze
kracza sumy 300.000 zł. Wojewódzkie komitety kultu ry 
fizycznej zawiadamiają Główny Komitet Kultury Flzycz~ 
nej o dokonanych uzgodnieniach w terminie 10' dni od 
daty wstępnego uzgodnienia. W I15tostmku do inwestycji, 
ktorych ogólna wartośĆ' k05ztorysowa prz.ek:racza sumę 
JOO.UOO zł! woiewódzkie komitety ,kultury . jiz;ycmej po . 
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zaopiniowaniu przedstawionych wniosków przedkładaj<\ 
Je do wstępnego uzgodnienia Głównemu Komitetowi Kul
tury Fizycznej. 

§ 6. Główny Komitet Kultury Fizycznej ~oraz woje
wódzkie komitety kultury fizycznej powinny rozpatry
wać zgłoszone wnioski w terminie 10 dni od fiaty ich 
wpływu. 

§ 1. Stwierdzenie celowości inwestycji wydane 
przez właściwy komitet kultury fizycznej w trybie prze
widzianym w § 5 stanowi upoważnienie dla inwestora 
do przystąpienia do prac wstęp n ych związanych z budo
wą urządzenia sportowego, jak np . sporządzenie założeń 
projektu, przygotowanie dokumentacji prawnej i za
świadczeń lokalizacji, zlecenie opracowania dokumen
tacji projektowo-kosztorysowej itp. Wstępne uzgod.n ;enie 
nie upoważn ia do przystąpienia do bezpośredni l;h p rac 
budowlanych związanych z realiza ':ją inwesty:.:ji. 

§ 8. Po uzyskaniu wstępnego uzgudnienia inwestor 
zamierzający podjąć budowę trwałych urządzeń spor
towych obowiązany jest przedstawić do uzgodmenia 
Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycz
nej założenia projektu, a następnie . po ich zatwierdzeniu, 
projekt wstępny nowych budów l robót stanowiącyth 
rozbudowę lup przebudowę iSlniejącego urządzen i a spor
towego o koszcie przekraczającym 300.000 zł. W przy
padku gdy urządzenia sportowe stanowią jedynie część 
obiektu o zasadniczym innym przeznaczeniu, obowiązko
wi przedstawiania do uzgodnienia Przewodnkz'lcemu 
Gł.ównego Komitetu Kultury Fizycznej podlega jedynie 
ta część założeń lub projektu wstępnego, która dotyczy 
urządzeń sportowych. Obowiązek przedstawiania do 
\1zgodnienia innych stadiów , dokumentacji - prQjektowo
kosztorysowej (projekt techniczny, rysunki robocz t!)' do
tyczy jedynie obiektów, co do których obowiązek ten 
zastrzeżony zostanie przez Przewodniczącego Głównego 
Komitetu Kultury Fizycznej. Projekty przedstawione do 
uzgodnienia Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kul
tury Fizycznej wymagają uprzedniego zaopiniowania 
przez właściwy wojewódzki komitet kultury fizycznej 
oraz orzeczenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyj
Ilych Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. 

§ 9. Założenia projektu, projekty wstępne i projekty 
techniczne są przedstawiane do uzgodnienia Przewodni
czącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej przed 

rozpatrzeniem ich przez komisję oceny projektów .inwe- . 
stycyjnych inwestora. 

§ 10. Dokumentacja przedstawiana do uzgodnienia 
Przewoc1",iczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycz
nej powinna być sporządzona w formie określonej in· 
strukcją Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
nr 98 o zasadach sporządzania i zatwierdzania rloku': 
mentacji projektowo-kosztorys0w.ej dla inwestycji. 

§ 11. Obowiązek przed.stawiania założeń projektu 
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzgod
nienia Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej nie dotyczy urząrl zeft sportowych, dla ' których 
istn ieje zatwierdzona dokumentacja typowa, oraz urzą
dzeń o koszcie poniżej 300:000 zł. Założenia projektu 
oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla po
wyższych urządzeń powinny być zatwierdzone przez 
właściwe organy inwestora po uprzednim rozpatrzeniu 
dokumentacji przez -komisję oceny projektów inwesty
cyjnych inwestora z udziałem przedstawiciela woje
wódzkiego komitetu kultury fizycznej . 

§ 12. Przedstawiając do uzgodnienia projekt wstęp
ny budowy inwestor podejmujący budowę trwdłych ' 
urządzeń sportowych obowiązany .jest przedstawić: 

a) szczegółowe zestawienie żródeł pokrycia ' finanso· 
wego planowanej inwestycji łącznie z zobowią
zaniami wskazanych jednostek cio poniesienia 
kosztów inwestycji podanych w zestawieniu, 

b) zestawienie zapotrzebowania materiałowego wraz 
ze wskazaniem żródła pokrycia . . 

c) szczegółowe określenie elapowania robót. 

Na podstawie przedstawionych materiałów Główny 
Komitet Kultury Fizycznej _ wyraża zgodę na budową 
urządzenia sportowego. 

§ 13. Przystąpienie do bezpośrednich prac związa
nych z realizacją inwestycji bez uzyskania pisemnego 
uzgodnienia w trybie określonym w niniejszej instrukcji 
jest niedopuszczalne. 

§ 14. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. F. Blinowskl 
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INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOl\łISJIPLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
/ 

z dnia 1 września 1954 r. 

w sprawie , postępowania w zakresie likwidacji trwa'yeh un:ądzeń sportowych. 

Stale rosnące potrzeby .sportu l niedosŁateczna ilość 
trwałych urządzeń sportowych itwarzająkoni<!Czność 
zabezpieczenia ich stanu, jak również niedopuszczenia do 
wypadków ich niszczenia bądź likwidacji. W związku 
z powyższym na podstawie ust. 4 rozdziału II uchwały 
nr 21 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w spra
wie wykorzystania i planowej rozbudowy urzą'h;eń spor
lowych (Monitor Polski ~r A-40, poz. 481), w celu za-

o pobieżenia wypadkom likwidacji urządzeń sportowych, 
ustala. się, co następuje: . 

§ 1. Likwidacja . istniejących trwałych urządzeń 

sportqwych n~stąpić może jedynie w wyjątkowych, uza-

sadnionych przypadkach pod warunkiem oddan,iado 
.użytku urządzeń zastępczych w' trybie ustalonym w ni
niejszej .instrukcji. 

§ 2. Przez pojęcie likwidacji należy rozumieć prze
znaczenie istniejącego urządzenia sportowego na cela 
nie związane z kulturą fizyczną i Slportem lub ograni
.czenie rzeczowego zakresu wykorzystania urządzeń spor
towych. 

§ .3. Jednostka organizacyjna, która. zamierza .przy
stąpić do likwidacji istniejącego urządzenia sportowego, 
obowJązana jest do.' oddania VI z:ami~n urządzenia za~ 
stępczeg9 . wyposa.żonego .w urządzenia odpoVfiadające 




