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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 
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• 
ilosciowo urZqdZelliom istniej<lcym na obiekcie prze
znaczoirym do likwidacji. 'Calkowity kosit wybudowania 

/ 1 oddania do uiytku urzqdzenia zast~pczego obciqia jed- ' 
nostke:. ' ktora zamierza ' przystqpie do likwidacji istnie
jqcego urzqdzenia sportowego, 

§ 4. Jednostka organiZacyjna, ktora zamierza przy
stq.pie d'o likwidacji trwalych urzqdzen sportbwych, po
winna wystqpie z wnioskiem ci zezwolenie na likwidacje: 
istniejqcego urzqd.zenia 5portowego do wlasciwego wo
jewodikiego komitetu kultury fizycznej. Wni~sek po
winien zawierae: 

. a) szczegolowe uzasadnienie koniecznosei likwidacji 
urzildzen sportowych, 

. b) wskazanie terminu oddania do uiytku urz'ldzen 
zast~pczych, 

c) us.talenie lokalizacji szezegolowej urzqdzeJi za-
5tElPczych, 

d) szcz-eg610wy opis urzqdzenia zastElPczego. 

§ 5. Wlasciwy wojew6dzki korriitet kultury fizyez
nej fO'zpatrujqc zgloszony wniosek powinien ustalie, ezy 
urzqdzenie zastElPcze spelni funkcjEl urzqd;zenia przezna
ezonego do likwidacji, ze szczeg6lnym uwzglEldnieniem 
zdolnosci uslugowej . urz~dzenia, jego lokalizacji i wypo
saienia. 

§ 6. Wojewodzkie komitety kultury fizycznej wy
da'iq decyzje w sprawach likwidacji urzqdzen sporto
wych, kt6rych wartose szacunkowa nie przekracza sumy 
300.000 z1. W stosunku do pozostalych obiekt6w oraz w 
przypadkach spornych wojew6d.zkie komitety kultury 
fizycznej przesylajq wnioski wraz ze swojq opini'l do 
decyzji Gl:ownego Komitetu Kultury Fizycznej, G16wny 
I{Qm~tet Kultury Fizycznej oraz wOjew6dzkie komitety 
kultury' fizycznej powinny rozpatrywa'e zgloszone wnio
ski w terminie 10 dni od daty ich wplywu. 

§·7. Decyzja wlasciwego komitetu kultury fizycznej 
zezwcilajqca na likwidacjEl i,stniejqcego urzqdzenia spor-" 
towego ' powinIla zawierae klauzul~, ie zamkniGcie 
urzqdzenia przeznaczonego do likwfdacji nie moie 
ndstqpie wczesmeJ nii po komisyjn)rm przej~ciu 

urzqdzenia zastGPczego. Odsh:pstyvo od tej zasady jest 
dopuszczci.lne jedynie w przypadkach przewidzianych 
.w § 17. . 

§ a. Na podstawie decyzji wlasciwego komHetu 
'kultury fizycznej zezwalajqcej na· likwidacjE: urzqclzenia 
sportowego jednostka wystElPujqca z wnioskiem 0 iibvi
dacjG urzqdzp.nia powinna przy udziale wlasciwego wo- . 
jew6d.ikiego (miejskiego) koml1etu kultury fizycznej 
uzgodtli¢ z rlo tychczusowym uiytkownikiem llrzqdzenia 
6zczeg61owe zasady likwidacji istniejqcego urzqdzenia 
. sportowego i oddania w zami an urzqdzenia zast~pczego .. 

§ 9. Niezaleinie-od uzgodnieniazasad likwidacji 
istnieje.cego urzqd.zenia sportowego i odd<;mia w zamirlll 
UIZqdzenia zastE)pczego w trybie przewidzianym w §§ 4.
'8, .jednostka organizacyjna. podejmujqca budowG Jub 
adaptacjG utzc;dzenia zaste:pczego 0 koszcie povlyiej 
300,000 zl obowiqzana jest przedstawie do uzgodnienia 
Przewodniczqcemu Gl6wnego Komitetu Kultury Fizycz
nej zaloienia proJektu, a nastGpnie po ichzatwiei'dzeniu 
-:- pr.ojekt wst~pny budowanego lub ac!."Iptowanego urZq
dzeIiia ' zast~pczego. . ObOWlqZek przedstawienia do 
uzgodnienia innych stadi6w dokumentacji proj ektowo-

. 'kosZ'forysowej (projekhi ' technicznego, rysunk6w Tobo
czych) dotyczy jedynie urzqdzeti, co do kt6rych ' obo
wiqzek ten zastrzeiony zo~ta:nie pezez. Przewodriiczqcego , 

G~owneg() Komite~u ~ulh.lTy Fi~y~znej , Projektyprze~s~';i": 
WlOne do uzgodnlellla PrzewoQnlezqcemu . G16wnego Ko • . 
mitetu Kultury Fizycznej wyriiagaj& · up·ried:i.).~j "lkcep': :' 
tacji wlasciwego wojew6dzkiego komitetu kuItury fl; ,:1 
zycznej oraz orzeczenia Komisji Oceny Projektow 'Inwe
styeyjnych G16wnegoKomitetu KtiItury Fizycznej. 

§ 10. Dokumentacja powinna bye przedloiona w 
formie okreslonej instrukcjq Panstwowej Komisji Plano-. 
wania Gospodarezego nr 98 0 zasadach sporzqdzania 
i zatwierdzania dokum~ntacji proJeklowo-kosztorysowej c 
dla inwestycji. . 

§ 11. Zaloienia projektu, projekty wstE:pne i pro- ' 
jekty techniczne przedstawiane Sq do uzgodnienia Prze
wodniczqcemu Gl6wnego Komitetu Kultury Fizycznej ' 
przed rozpatrzeniem ich przez komisj~ oceny projekt6w 
inwestycyjnych inwestora. 

§ 12. Nie wymagnjq uzgodni~mia z Przewodniczq- ' 
cym Gl6wnego Komitetu KuItury Fizycznej zalozenia pro
jektu oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa w 
przypadku zastosowania zatwierdzonej dokumentacji ty
powej. Zalozenia projektDwe ural dokumentacja pro
jektowo-kosztorysowa dla powyiszych urzqdzen powin
ny bye zatwierdzone przez wlasciwe organy inwestora 
po uprzednim rozpatrzeniu dokumentacji przez wldsc:iwq 
komisj~ oceny projekt6w inwestycyjnych inwestora z 
udzialem przedstawiciela wojew6dzkrego komitetu kul
tury fizyczncj. 

§ 13. Przej<,:cie urzqdzenia zast~pczeg'(). oddawanego 
do uiytku w zamian za Ul'zqdzenie przeznaczone do likwi
dacji powinno, nastqpie komisyjnie. W sklad komisji 
upowainionej do przej~cia urzqd.zenia zastE:pczego po
winni wejse przedstawiciele: 

a) wlasciwego wojewodzkiego komitetJI kultury ' 
fizycznej, 

'" b) dotychczasowego uiytkownika urzqdzenia prze-. 
znaczonego do likwidacji, 

c) jednostki oddajqcej urzqdzenia zastE:pcze w za-
mian za urzqdzenia przeznaczone do likwid.a<;ji, . 

d) wojew6dzkiej komisji planowania gospodarczeg<>; 
e) wykonawcy. 

§ 14. Wprzypadku gdy kcmisja ,stwierdzi wykona
nie niekt6rych prac w spos6b wadliwy, nalezy Itstalic 
ti'mnin usuniGcia stwierdzonych uslerek. Wykonan:e po~ 
wyiszych prac powinno bye stwierdzOlle przez komisjE: 
w pelnym skladzie po up iywie oznaqonego terminu .. 

§ 15. Na poctstawie protokolarnego orzeczenia ko
misji, podpisanego przez wszystkich czlonk6w komisj i, 
stwierdzajqcego, ie urzqdzenie zast?,pcze spelni . funkc je 
urzqdzenia przeznaczonego do likwid cicji, wlasciwy wo
jew6dzki komitet kultury fi.zycznej wydaje pisemne ze
zwolenie na przyst4pienie do pIac zwiqzanych z ;ikwi
dacjq urzqdzenia. 

§ 16. W przypadku rozbiei nosci opinii czlonk6w ko
misji co d.o Qrzyclatnosci urzqdzenia zastr,;pczego i moz
liwosci spelniania przez n iego tunkcji urzqdzenia prze
znaczonego do likwidacji wojew6dzki komitet kultury 
fizycznej powinien wystqpic do Gl6wnego, Kom:te tu Kul
tury Fizycznej z wnioskiem 0 wydaI).ie decyzji przesy
lajqc jednoczesnie protok61 orzecze~ komisji. 

§ 17.. Wnioski 0 likwjd.acj ~ tr~valego urzctdzenia 
sportowego bez wskabnia gotowoki oddania wzamiai'l. 
urzqdzeIiia zast~p czego wojew6dzkie komitety kultury 
fizycznej powinny w zasadzie zalatwia<i: odmownie, Je-

.. . 
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urządzenia zobowiązując się j~dnocześnie oddać do dynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach woje
wódzki komitet kultury fizycznej po ' porozumieniu 
z wnioskodawcą i ustaleniu rzeczywistej niemożliwości ' 

dostarczenia urżądzenia zastępczego powinien taki wnio
sek wra.z ~e swą opinią przedłożyć prezydium woje wódz-

użytku urządzenie zastępcz~ w terminie póżniejszym. . ,.; '"-~}~ 

§ 18. Likwidacja urządzeń - sportowych na innych 
warunkach niż określone w niniejszej instrukcji może być 
dokonana tylkO za zgodą Prezydium Rządu. 

' kiej rady narodowej. Po zaopiniowaniu przez prezydium 
wojewódzkiej .rady narodowej wojewódzki komitet 
. kultury fizycznej przesyła wniosek do Głównego Komi
tetu Kultury Fizycznej w celu otrzymania decyzji. Ta 
sama zasada dotyczy przypadków, gdy wnioskoddwca 
występuje z wnioskiem o ' natychmiastową likwidację 

§ 19. Instrukcja' wchodzi w życie z dniem ogłosza-
nia . 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. F. Blinowskl 

OD ADMINISTRACJI 

Powołując się na pismo okólne nr 17 Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1954 r. 
w sprawie prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w 1955 r. (Monitor Polski Nr A-8~2, poz. 956) 
przypomina się. iż ministerstwa i urzędy centralne powinny w terminie do dnia 30 września br. podać Ad
ministracji Wydawnictw Urzędu Rady MinistrÓw, Warszawa, Bracka 20a wszelkie zmiany przewidziane na 
1955 r. w 'rozdzielnikach ' bezpłatnej prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dJa potrzeb wła
snych i podległych jednostek objętych budżetem centralnym i terenowym bądż zawiadomić o pozostawieniu 
w mocy obecnie obowiązujących rozdzielników. 

Celem umożliwienia Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów przeprowadzenia prac przygo-
towawczych do wysyłki w 1955 r. uprasza się o ścisłe przestrzeganie powyższego terminu. ' · .-

Dla przedsiębiorstw oraz jednostek pozostających na rozrachunku gospodarczym, jak również dla Innych . 
abonentów, prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego płatna jest według następującego cennika: 

rocznie 

półrocznie 

Dziennik Ustaw 

bez załączników 

45.- zł 

27.- zł 

z załącznikami 

60.- zł 

36.- zł 

W formie załączników opatr.zonych odrębną numeracją stron drukowane są obszerniejsze akty z zakresu 
stosunków międzynarodowych. 

Monitor Polski 
'. 

rocznie 

półrocznie 

45.- zł 

27.- zł 

Monitor Polski .cz. B przestał wychodzić od dnia września 1954 r . 

Prenumeratę zgłaszać można tylko na okres roczny (Qd 1.1) lub na okres półroczny (od 1.1 I od 1.VII). Ra
chunki za. prenumeratę wyslawiane nie,. będą. 

Opłata ia prenumeratę w 1955 r. powinna . być uiszczona w czasie możliwie naj~rótszym, nie późniejjed
nak niż na miesiąc przed okre:,em prenumeraty, a więc za rok 1955 i za I półrocze 1955 r. - do dnia 30. li
stopada br., za drugie półrocze 1955 r. - do dnia 31 maja 1955 r. Do abonentów, którzy opłacą . prenume
ratę po tych terminach, wysyłkapieiwszych numerów zostanie dokonana z opóźnieniem. 

Wpłaty za prenumeratę poW'inny być dokonane na konto Narodowego Banku Polskiego VIII Oddział 
Miejski. Warszawa Nr 1532-91~5. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów) 

. nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak . Warsz~wa 10, Poznań 3 itp.), powiat" ulicę, nr domu, 
nr skrytki pocztowej oraz ilość zama'wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

Podawanie szczegółowych adresó~ umożliwi usprawnienie doręczania wydawnictw. 

Celem uniknięcia zbędnej korespondencji należy zaniechać wysyłania pisemnych zamówień na prenu
meratę, otrzymana wpłata będzie bowiem traktowana jako zamówienie. Należy także zaniechać nadsyłania 
zawiadomień o dokonaniu wpldt. 

Ił 

Tłoczono z polecenia ·Prezesa Rady Ministrów w Drukarrl,i Akcydensowej w Warszawie. ul. Tamka 3. 
-----

Zum. 1991 59.000 5.·B-11450 ~ Cena 1,90 zł 
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