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UCHW AtA Nr 11 RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 czerwca 1978 r • 

. w sprawie rozwoju,· organizacji l zaopatrzenia budownictwa indywidualnego, 

W '.celu usprawnienia , i dalszego przyśpieszenia rozwo- ' 
ju 'budown1.ctwaindywidualneg·o. zwłaszcza . związanego 

· z produkcją rolną, zwiękneniaefektywności wykorzysta
nia 'środków inwestycyjnych ' przeznaczonych na budow
nictwo, skutec·zniejszego rozwoju postępu technicznego. 
poprawy sytuacji 'mieszkaniowej oraz w celu . ściślejszego 

· powiązania zaopatrzenia materiałowego z planami budow
nictwa indywidualnego Rada Ministrów uchwala. co na· 
stępuje: 

§ 1.1. ' Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wo-
· jewódzkiego oraz naczelnicy gmi.n opracowują roczne 
i 'wieloletnie ' plany budownictwa indywidualnego stano
wiące integralną część planów społeczno-gospodarczego 

rolnej, usług dla ludności oraz poprawę sytuacji mieszka
niowej. a w szczeg6łności: . 

l) budynki i inne obiekty przeznaczone do zespułuwej 
i specjalistycznej produkcji , rolnej, zwłaszcza inwf.'!n- . 
tarskie i związane z zapleczem paszowym służącym do 
produkcji zwierzęcej. 

2) budynki w gospodarstwach przejmowanych i prowa
dzonych przez młodych rolników oraz rolników pu
większających obszar gospodarstw roln ych. 

3) budynki inwentarskie i mieszkalneprze jrriowane p!lez 
rolników z Państwowego Funduszu Zieini. 

r. rozwoju miast i gmin. Plany te powinny obejmo~ać :rów
,." pież wojewódzkie plany rozwoju budownictwa jednoro-
", dzinaego. o których mowa w § 1 uchwały nr 128 Rady 

4) indywidualne budownictwo mieszkaniowe ILldn l) ~; ci 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr ' 128. 

. . Ministrów z dnia 1 t czerwca 1976 r. w ·,spra wie rozwoju bu-
".J < • downictwa jednorodzinnego w latach 1976--1980 (Monitor 

Polski Nr 31. poz. 134), źwanej dalej "uchwałą nr 128". 

!" .-

" . 

"."'" , 

2. Ministrowie Administracji. Gospodarki Terenowej 
Ochrony Srodowiska orazR61nll;tYla w porozumieniu 

Z M.inistrem Handlu Wewnętrznego i Usług wydadzą wy
tyczne do sporządzania i realizacji planów budownictwa 

. indywidualnego. o których mowa w ust. ' 1. oraz określą 
tryb wydawania pozwoleń w powiązaniu z przydziałem 

materiałów budowlanych. 

. § 2. ,Planami, o których mowa w § L powinny być 
.ob:j~te inwestycje budowlane nowe. modernizacyjne I 
adaptacyjne oraz remonty, warunkujące .rozwój produkcji 

§ 3. Naczelnicy gmin przy opracowywaniu projelCtów 
planów, o których mowa ' w § l, powimii uwzględniać: 

1) dotychczasowe wyniki prod ukcyjne rolników u biega
jących się ' o pozwolenie na bud:lwę oraz stop i eń wy' 
korzystania istniejących obiektów w gospoda rstWie 
rolnym. 

2) wi~lkość gospodarstwa oraz perspektywy jego powięk
'szaniai wzrostu towarowości, 

3) wielkość kontraktacji i dostaw dla gospoda rki uspo-
łecznionej produktów roślinnych ZWle rzęcych oraz 
możliwości ich wzrostu, 

4) warunki mieszkaniowe. 

"" "";- . 



ł .ty l. W ct:4..uza~waj~1a. jłJtlwidJ9weg,0. t}P;·4COW~. 

ł1i_- pł.mew . bu·d.o wuktw a indywi-cłilalł\~ItMAelł>łCJ 'glllin-

włe-rmfrrie" de~ia 31 !l-l~rpJ.lła '915 r.: -

l) tłoifQnająinwentlłry-zcKj4w yQanych pozw:1')leń · budow
ld.RfCh z wyrl,zieJeniem obiek.tów pr oou-kcyjnycb. w 
tym ·.budynków in wentarski{:hOfaj/; ouiek tów · 1Jw:1ą;till- " 

łlyc-h zproduitcją i konserwacją ~~ 

2) 'Sp(ólrz~.d'lą wyk-azy o.bi4:!któw rozpoczętych i u~lą slac.
ich:w.aw .nSDW aniaoral!: potr7..e.by ' material-owe nie
zbędnedQ .szybliiego ich zakończenia i uzyskania 
el.ektów pwduk<:yjaych tlolSłi.ł§')w·ycll). 

2, Nuczel nicy gmin przek.uu-ją wojewodom i prezy
dentom miast stopnia wajewódzhege w l1Stalon'Ycb termi" 
!lach projekty tocznych i wielolelniGh plil--Jló'w budownic
twa indywidual1le90, uW1.g.1ędniające obiek.ty jU% rozpo
cz~te oraz. 'DafOzpoczęcie których WydiHlO p;nw-oleBie,. 
a ,także" lĄ}loszenia osób jlQdejmującychlwd{)wętl0wyeh 
obIektów albo reItronJyo.moderl'\i'l.dcjt: , i adaptację is·tnie
jącyc!h .ar·M pott-y;eby materialowe na ;te cele. 

3;Woj.ewoaow1e i prezydenci . miast 'S'topnia woje
wó:] zkiego poclokGnaniuoceny przedstawionych , projek
tówplanów budownictwa ind.ywLdualnego w gminach 
(mlastach)przekazujiłje wriilZ z 'Zapotrzebowaniem na p-od
stawo'w-e mMeriały bud'owlane Ministrom Administracji, 
Gospod<lrki Terenowej i Ochrony Środowisk.a, Handlu We
wJ1f;trznego i Usług oraz Rólnktwa, łącznie z informacją 

o możliwościach' wykorzys{aniamateriałów budowlanych 
mreJscowego pochodzenia -oraz zastępowania materiałów 

deIicytowych innymi dostępnymi materiałami. 

§ 5. L Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, w 
porozumieniu z · Ministrami Administracji. Gospodarki Te
renowej i Ochruny Środowiska or'ilZ Rolnictwa i Zarzą
demGłównymCentralnego Związ'k,u SpółdzfelniRo1niczych 
.. Samopomoc Cblopska",ustala na podstawie wojewódz
kich prejektów planów budCJwnictwa indywidualnego po
trzeby poszczególnych województw w dziedzinie zaopa
trzenia w materiały budowlane. 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pod
stawę do określenia w 'narodowych planach społeczno-go
spodarczych dostaw materiałów budowlanych na pobycie 
potrzeb budownictwa indywidualnego w poszczególnych 
latach oraz podziału tych dostaw na wojew.ództwa. 

§ 6. t. W'ojewodowie i prezydł!nci miast stopnia WO" 

jewódzkiego na podstawie ustaleń. 6 których mowa w § 5, 
dokonują podziału materiałów budowlanych dla gmin 
i miast. a nac.zelnicy gmin dokonują weryfikacji projek
tów -planów budownictwa indywidualnego, dostosowując 
je do możliwości zaopatrzenia materiałowego przy zacho
waniu zasady pełnego pokrycia zapotrzebowania materia
łów na budownictwo inwentarskie i związane z produkcją 
j konserwacją pasz dla zwierząt oraz na jednorodzinne bu
'do wniclwo mieszkaniowe objęte uchwałą nr 128 - w tym 
zwlaszcza na obiekty będące w budowie, a także na re-_ 
monty. 

2. Przy wydawaniu pozwoleń na budowę obiektów bu
do wl an ych Objf;tycll planem btldownictwa naczelnik gmi
n y z.·d Pe w r, ia j",dn ocze{;Llie przy dziJ! n jczb~dnych materia
ł6w b udo wlanych_ 

3. W razie -wystąpieni. , w· .toku realJzacjipi"R~W r..x2-
lIY'd~ 'brakumoil.iwości pr:zytł:ziału materiałów bud+Jw~«

n~' eh na. ebłe-ktybędąee ' w bud9wie wojewodowie j pre
'Lydenci miut stopnia w oj.ewód1.k iego _ mogą. dolwna.t' f:,:e
~~>ędny~& przesunię€m~ri.ałów:- w- ohręhie ' wuje.wudzt,wtI 

. 'lir . raaaebdosław rynkowych,. <:1 '- ~ k (Hl i~cl!lycb",rY1HH:
' kaehweryHkacjj pilności zas-p,)kojeoHl ' Z(thr,zonYCrl~,)-
tr~. 

§ ·7, Minister 11.iRldluWew.nętf't.fieifO , j U:>hlg., w ł1., r o
zumIenill zMi1ustT~mi AdJn.i'nistHICjr, Gospoda-rki Ter~!'I.~
wej i Ochrou-y Sroti:6'Wisk~l')liiZRolnictwii i ~ Z:ifUl-;oi:erm 
Głównym CeAtHllneg& Związku Spółdziefni Rdlru.czycil 
"Sa;l1Iopomoc ehłQpU-iiI" . !ł[.n ~nny1ni zaintereso Wlln ymi 
minis.trami ust.li sz<:.zególowe zasadysprledaży materia
łów budowliłł'lycft '& dostaw przeznaczonych na fyIreiL. 
z uwzgJędnie.aiem 'przepisll § b ust. 1. 

§ 8. 1. Minister Handlu Wew;nętrz.nege i Usług- G.ra~ 
tE'.Ienowe.- organy administracjl. pairstwowej Zapewnią kON

tr()l~ obrotu mate'riałam-j budowlanymi przeznaczonymi ·ha 
za6patrzeni.e rynku, szczególnie w dziedzinie pe-ł.nt~ga za'
spO'kojenia porrzebplanoweg<t budownictwa: 

2. Zarząd Główny Centralnego Zwią'Lku Spe.łd:meini 
Rolaiczych"Sarnopomoc Chlop.s,ka" w · uzg'Odn.ieniuz Mi
łlistrami Rolnictwa oraz Administracji. Gospodarki Tere
nowej i Ochrany Środowiska zapewniteren:owyru ~rg:anom 
administracji państwowej oraz właŚ'Ci wym jednostkom 
nadrzędnym bieżącą infoTlllfłcjęO realizacpsprzedaży ma
teriałówbudowlanycn 0dbiorcam indywidualnym z· wy
odrębnfeniemS;przedaży rolnikom indywidualnym. 

§ 9. Zarząd Główny Centratlllego Zwią:l.ku Spółdzielni 
Ro~niczycb .. Samopomoc Chłopska" · 'W pO[Dzumielliu :it .. 

Pre;t~sem Głównego Unędu Statystycznego dostosu~ do 
wymagań ucnwały ewidencję realizacji dostaw oraZ' sprze
da:i:yodbiofcom indywidualnym materia'9w przeznacz.o.. 
nych na zaopatnenie rynku. 

§ 10. 1. Mieszkańcy wsi uznanych w planach Z3§0-

spodarowania przestrzennego za trwałe jednostki O!fad

nictwa wiejskiego i będących terenem koncentracji wiej
skich ośrodków .usługowych oraz wsi zniszczQnych wskll
tek klęsk żywiołowy.ch mogą. tw-orzyć zespolybudowy, 
przebud-owy oraz odbudowy wsi w celu skrócenia czasu 
budowy, I.epszego wykorzystania materiałówi wspólnejpra
cy i lepszego wykorzystania pomocy techniczno-organiza
c yjn ej_ 

2. Zespoły, () których mowa w ust. L powinny kon
centrować swoją działaln<>ść przede wszystkimnabud'O
wie wspólnych Obiektów przeznaczonych dQ produkcji z.e
spałowej, specjalistycznej produkcji zwierzęcej.. moderni
zacji budynków oraz na wymianę pokryć dachowych itp. 

a.Minister Rolnictwa określi szczegółowe zasady 
przygolowyw.ania i realizacji budownictwa przykładowego. 

4. Naczelnicy gmin zapewnią stały nadzór i pomoc 
przy realizacji programów budownictwa zespołowego. 

§ 11. 1. Jednostki zobowiązane do świadczenia usług 
na rzecz budownictwa indywidualnego zapewnią rozwój 
tychuslug w pierwszej kolejności dla osób objętych pla
nowym budownictwem. W szczególności usługi budowla
ne i transportowe powinny być wykonywane na rzecz 
go,poda rstw zespołowych i specjalistycznych, w których 



. ~. 

'{ 

' :Iq . \\,,zuOSZ.QJle '!budynki: ·'prz.eZ·l'!'i'IoE:!.'Ołle-, :'fitO.;; lil~o1'lVg.c ii ·,.zwtie
r;Zi!R~··: . 

. \liłooter . 8 ... (!;>Wl1"ictWil . . j P1·aeUJ.yslu Maletid-ł:0-w · ;B:u." 

· -d·~- •• Jly{.,h · ·:wpeownl p.Jl'lłO<; . w .GZl'6!d ZHHt: .· wyposal.err.i:d. 'iN. 

;'e ,kki,e 'maszyny .ill'!:ządzeni.ab:adowl<l.ne. jedn.rJstek ,150<)

:iecćl.·Jl'łonycn· '()1~" · rz~miosł.a. s.wjadcz~cyeh ttSl',!1'" .ren.onto
WO-lHI!iowiane d !a iu .iHOŚ(:i T1)Ąmo'~ . 

3 . ZaJ-ecil- sit; Cf'łHral'łlemu Z", l,l.zk.)w: . KOlek '·R·oln·i · 
(l>! yc-h· 

1) rozwijanie·· buduwl'łictwa . preta bry k{)w<meg o p: ZC1;nac.Lo· , 

.3 8 !łO nil .. potrzetly łludown~c.twa indyWidualnego;: 
ZWł-ilS'lCZił S pecjttH s tyczll'ej produkcji zwierzęcej w ze
s.polowych i indywjauilJnyC'h gospodarstwach fO'lnyc-~ 
i świadczenie ' ·kolIl.ple-ksowych usług bJ.l~owl-anyc.h w . 
tym ' wkre~ie, 

.. 2} f>o:r.:winit,'e~e sieci wyp0.życ:;(a Jnis.prz.ęlu bl.td. O\"' ~aJlego c 

pr·l.yspóhlzielniach k'ółek r~bniczy,ch !'la -potrzebJI bu- . 
-downict-~tł incływtdualn~g n\dązanego z pr.odukc.ją , 
rolną. .' . 

'."'.' 

'4 . . Minister RoJaictwa , rozszerzy j . zaktt:ła:łizuje zest-aw ,. 
typowych projektó"", rohticzych obi.ekt@w,produk"'Yinych, 
uw.zględni.ających zwłaszcza potrileby ,produkcji specjali

.,-stycznej. racjonalrae ro:związ-ani-a materidłowo-konstrukcyj~ 

-ne i '-fnn'kcjonaJne· oraz konieczno$ćpoprawy estetyki za-
-b 00 owy .. wsi. 

§ . 12. W celu zapewnienia stałego postępu w budow
nictwfe ,. indywiDua·Jnym na wsi Min is ter Rolnictwa spo
woduje : , " 

l-} -opracowywanie rocznych planów budrlwnielwa przy
kladowegoobejmującego wzorce·; do IJpowszechniania 

. nowycb. i oszczędnych r -'związań ooateria!ow<l-·kon

. st·wkl2yjnych, 

2Jsf·hjr~n.te · wiEtl4letll:icb p.r.ognaz,p.rqgr-<lm6-w li pta.
. .nów ' p.Ó!Stęptl teci:tnjczuego.· wbudawntctwie indywi. 

du-aJ.nym nil· \!si i stalej kontl'OH ich wnr-aiani-a • 

3) 'ol)ięoie szc~egMną ' lłpieką . Gtldowf ' 'Qib'te:któw, tloś-wioo
,c.l<,~nydl :i1fl.llyctibudynkow· zw~zanych ze s,pecjcdi
st~"l'ną 'pr@dukcj~ zwierzęcą w rawach ..pt.nów ~'f~. 
:lduja nowych rozw.iąz.il pr(j-]-ektowych ' [ roatel'iałown-
1\ {}nstrukcYlnydt. 

.4) zwięk-szen-ie- wykGl'zys-tdn-i..a .. w- bttcaw.nictw4e~ wi.~jsk.łm 

SlHOWCÓW wtó.mych ,i ~JHłdowycJl. 

§i3. Hekroć w lIC,hWdl@ jest ..mow·a -G . ·fl.aczeJn-ikac·h 
gmin, ·· n«leżyprzezto +ozumi-eć równi-eż p re-zy...1e-tatów 
i ' . .-flacze~lłłK6w mi-ast. flaezelnik6w m i.a-s t i ·gmin Ofaz no(!· 
c.zel.nikEiw cliie:li1·j-c w tnias'til-Cn stepaia wojewód·u:'ieflo. 

1} uchWała n,rH> Ra-tl)' M4ni.strÓw .Z dnia 9 stYCZll id 

·. 1969 r.w spr..awie Or9<:lni,ziicji cj ·poprawy w.df·unk.ów 
'-{,-Ozwojll budownictw.a indywidua lnego na w.si (MQllitor 
Polski . z 1969 r. Nr 3, poz. 21 i z 197'3 r.Nr 27 • . poz. 
167). . , . 

2) uchwała nr 189 RiHJy Ministrów z ·dni<l 23 listop.ada · 
1970 r. w · sprawi-e rernontów'budyńków na obszarach· 

. wiejskich województw zachodnich i północnych 

3) uchwała nr 72 Rady Min,istrów z dnie 9 kwietnid 
-1975 t. w sprawie z.aopatrzenia rynku w m.ateriały bu· 
dowlane (Monitor -{Jolski Nr 13. poz. 71 o • ..az Nr 17.' 
'pOl. 110). 

§ 15. Uchwala wchodzi w życie z ·dniem egJ.os7:enia, 

Prezes ' Ro:łdyMinistrów: w z. J. Sqd/uh 
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UCHWAŁA NI'.8i RADY MINISTR(')W 

z (\nia 24 czerwca 1978 I. 

wsprawieusad wynagradzania za udział w -posiedzenłachkolegiów 1kom.isJi orzecznictwa do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 § 1 u'S'tawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów -do 'spraw wykrocz-eń(Dz. U. 
z 1971 r . Nr 12, poz. 118, z 1972r. Nr 49, poz. 312. 
7. ·1974 r. Nr 24, poz. 142 i 7. 1975 r. Nr 16, poz. '91) Rada 
Miilistrów uchwala, co następuje: 

§" 1. 1. Za udział w posiedzeni u kolegium do spraw 
wykroczeń przy terenowym OI'ganie admi .. nistracji państwo
wej. urzędzie morskim i .izbie 'mo:rskiej, urzędzie górni
czym, zwanym. dalej "kolegium". oraz w posiedzeniu ko
misji orzecznictwa do 'spra w wykroczeń przy wojewodzie 
(,prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego) oraz przy Mi
nistrze Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej i Pre-

zesieWyższego Urzędu Gómic:l:ego, zwanej d-alej ,.luomi
sją" , przysługuje wynagwdzeni-e w wysokości: 

l) przewodniczącemu .skl·adu . 90 zł, 

2) członkom ;skł-adu i proto.koJantowi 60 zł. 

2. Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzy
mać wynagrodzenie tylko za udzial w posiedzeniu odby
tym poza -g-odzinamiich pracy zawodowej. 

§ 2. 1. Członkowi kolegium i komisji wypłaca się 

na jego żądanieodszk'odowanie do wysokości 90 zł za 


