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665. Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 
28 października 1921 r. o przedłużeniu terminu przepro 
wadzenia wyborów do rad miejski ch , do sejmików woje
wódzkich i do sejmików powiatowych . . . . 

666. Rozporządzenie Ministra Koiei Żelaznych z dn ia 31 paź
dziernika 1921 r. o przedł użeniu terminu ważnośc i posta
nowienia o ogra.niczeni u odpowiedzialnośc i kolei vi be z
pośredniej kom unikacji towarowej między stacjami kolei 
polskich i Gzeskosłowackich .. 

66 7. Rozporządzenie Ministra Kolei Żel aznych z dn ia 4 listo
pada 1921 r. o podwyższeniu. taryfy osobowej i bagażowej 
na kolei podjazdowej Piotrków - Sulejów 

656. 

Ustawa 

z dnia 7 październ ika 1921 roku 

N2 89. 

1661 

1661 

1662 

o przepisach porządkowych na drogach publicznych. 

I. P r z e p i s y o g ó I n e. 

f\rt. 1. Używanie dróg publicznych dozwolone jest przy zachowtmiu 
przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, wydanych na jej podstawie. 

ł\rt. 2. Ochronę i utrzymanie dróg publicznych wykonywają przy 
ścisłem zastosowaniu niniejszej ustawy właściwe zarządy drogowe, ustano
wione wedle postanowień ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. 
z r. 1921, N!! 6, poz. 32) o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rze
czypospolitej Polskiej. 

f\rt. 3. Szczegółowe rozporządzenia o używaniu, ochronie i utrzyma
niu dróg publicznych, wydawane na podstawie niniejszej ustawy przez Mi
nistra Robót Publicznych w porozumien iu z Ministrem Spraw Wewn~trz
nych, a także z innymi interesowanymi ministrami, oraz szczegółowe roz
porządzenia, wydawane przez samorządy wojewódzkie, a jak długo samo
rządy te nie zostaną zorganizowane - przez wojewodów - winny być 
obwieszczane. -

Obwieszczenie tych rozporządzeń nastąpi przez ogłoszenie na tabli
cach, umieszczonych przy drogach i mostach, oraz przez ogłoszenia, wy
wie~zone w urzędach gminnych i rozpowszechniane w sposób, używany 
w danej miejscowości. 

H. P r z~e p) s y, d oJ y c z ą c e LI Ż y w a n i a i o c h r o n y dr ó g. 

J\rt. 4. Drogi publiczne przeznaczone są dla ruchu pieszego, jeżdże
nia i pędzenia zwierząt. 

Ruchu na drogach publicznych nie wolno tamować lub utrudniać, 
z wyjątkiem wypadków prawem przewidzianych. 

Każda przeszko da lub utru dnie nie w ruchu z rozmysłu , z braku ostroż
ności, lub niedbalstwa stanowi przekroczenie niniejszej ustawy. Do prze
szkód w ruchu za licza się nietylko bezpośrednie tamowanie ruchu na 
drodze publicznej, ale też wykonywanie czynności obok drogi, lub umiesz
cza nie obok drogi przedmiotów, które w jakikolwiek sposób utrudniać mogą 
ruch na drogach. 
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nrt. 5. Rozporządzenia Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz rozporządzenia samorządów wojewódzkich, względnie 
wojewodów (art. 3) uregulują: 

1) zakazy włóczenia po drogach przedmiotów psujących dro gi, 
2) zakazy zanieczyszczenia dróg i ich przynależności, 
}) zal< azy tratowania i wypasania skarp, nasypów i rowów; 

,:nadto przepi sy te unormują: 
1) szerokość ładunków oraz szerokość obręczy wozów ciężarowych, 
2) używanie hamulców przy wozach, 
3) ochronę mostów i ruchu na mostach, 
4) znaki drogowe i znaki ostrzegawcze, 
5) szybkość jazdy i ruch pojazdów konnych, mechanicznych i ro

werów, pędzenie zwierząt oraz międzynarodowy ruch samo
chodów, 

6) utrzymanie zajazdów, urządzenie rogatek i skrzyżowanie d róg, 
7) przewóz materjałów wybuchowych, lekkopalnych i t. p. 

I\rt. 6. Każdy pojazd podczas jazdy, jeżeli jakieś szczególne o kolicz
ności ,n ie zmuszają do wyjątku , winien trzymać się prawej strony. Szcze
gółowe przepisy co do wymijania i wyprzedzania wydadzą Minister Robót 
Publicznych i Minis ter Spraw Wewnętrznych . 

f\rt. 7. Minister Robót Publicznych i Minister Kolei Żelaznych wy
dadzą co do skrzyżowania dróg z kolejami żelaznemi przepisy, które 
U\I zględnią bezpieczeństwo i swobodę ruchu na drogach. 

I\rt. 8. Zarządom telegrafów i te lefonów służy prawo prowadzenia 
'wzdłuż dróg publicznych przewodów napowietrznych, lub podzie m nych, 
bez: żadnej za to zapłaty . 

Przeprowadzenie to wykonywa się w porozumieniu z zarządami dro
gowemi i wed/u g ich wskazówek, do których zarządy telegrafów i tele
fonów ma;ą się zastosować. 

I\rt. 9. Minister Robót Pu blicznych, po wysłuchaniu opinji zarządów 
drogowych, w porozumieniu z właściwymi ministrami ustali sposób użycia 
pasa dro~owe go do przepro wadzenia kol e i, tramwajów, przewodów e lek
trycznych, wodociągów, gaLOc i ągów, urządzeń odwadniających i t. p. 

Warul.ki użycia dróg na powyższe cele winny przedewszystkiem mieć 
1f18 względzie bezpieczeństwo publiczne i swobod~ ruchu na drodze. 

Przedsiębiorstwa be;dą obowiązane do wykonania na swój koszt robót 
potrze bnych dla zabezpieczen ia trwałości drogi i bezpieczeństwa ruchu 
oraz do ut r l vmania wy o<. onanych w tym celu urządzeń. Za używanie drogi, 
może być oznaczona opłata na rzecz właściwego zarządu drogowego na 

"zasadzie porozumienia S i ę przedsiębiorstwa z tym zarządem, o ile skutkie m 
używania d rogi dla urządzeil wyżej wymienionych wzrosną koszty ut rzyma
nia drogi. Orlata ta nie może przewyższać wysokości wzrostu kosztów 
utrzymania dro gi. 

W razie braku porozumienia wysokość opłaty oznacza Minster Robót 
Publiczny ch. ' 

Zakłada n ie takich urządzeń poza granicami uprawnień koncesji i ze 
zwoleń właściwych władz nie pociąga za sobą żadnYCh stałych służebności, 
przedawn ień, lub jakichkol wiek obc iążeń dróg publicznych. Na wypadek 
uchylania S:c; przeosięolorstw od ObOWiązków, nalożonych na nie z tytułu 
niniejszego a rtykułu, mogą one być zmuszane do wykonania~ tych zobo
wiązań, wzgif:: J nie własciwy zarząd drogowy wykona potrzeb ne roboty ną 
;Koszt odn \)sne80 przedS ięb iorstwa. ' 
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III. P r z e p i s y, d o t y c z ą c e 11 t r z y m a n i a ci róg. 

1\rt. 10. Na odcinkach dróg publicznych o twardej nawierzchni, prze .. 
chodzących przez miasta, miasteczka, osady i wsie o zwartem zabudowaniu, 
zarządy gminne są obowiązane do o czyszczania tych dróg z kurzu i hiob, 
i usuwan ia zgarni~tego materjału, przyczem mogą obowiązek ten nałożyć 
na właścicielI przyleg łych nieruchom ości. 

1\rt. 11. O ile szerokość korony istniejącej drogi państwowej, woje .. 
wódzkiej i powiatowej nie pozwala na składanie na niej ziemi, błota lub 
kurzu, zgarni~tego z drogi, na sadzenie drzew przydrożnych i ustawianie
słupów dla przewodów elektrycznych lub telefonicznych, właściciele gruntów 
przyległych do dróg winni pozostawić w tym celu wol ne od uprawy pasy 
gruntu n a szero kości 75 centyrr :etrów, mierząc ód zewnętrznego brzeg u 
rowu lub stopy nasypu. O potrzebie rozszerzenia istni ejqcego pasa grunt u 
do 75 centymetrów ł/zdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych orzeka sa
morząd wojewódzkL 

Powiatowy związek samor::ądowy może zobowiązać w łaśc icie l i gruntów 
przydrożnych do pozostawienia, wolnego od uprawy pć;sa gruntu ta Kiejże 
szerokości i przy drogach gminnych. 

Posiadacz tego pas::! przydrożnego jest obowiązany zezwoii ć na b ez
pta tne składanie na nim ziemi, błota lub kurzu, zg arn i ętego z drogi, na 
sadzenie na nim drze w przy drożnych oraz ustawianie słup6w dl a prZe'.VO
dów elektrycznych . 

Posiadacze przydrożnych gruntów obov1iązani są zezwolić na rozrzu
canie błota lub kurzu, zlożonego na pasie przydrożnym , po przyJegly ch 
polach u prawnych, lub łqbch w czasie, kiedy to rozrzucanie nie będz ie 
szkodziło zasiewom, trawom i t. p. 

f\rt. n . W wypadkach, gdzie droga publiczna prze\= ina las. włeścici~} 
je§o, jeżeli osuszen ie drogi, bezpiecze ństwo ru ch u, zabezpiecze nie prze
ciwko tworzeniu się zasp ś n ieżnych tego wymBgaj ą, - może być zobowią
zany na podstawie dobrowoinej umowy, a w bra ku zgody na podstawie 
o rzeczenia władzy adminis tracyjnej II instanCji - do utrzy mywa nia po ob u 
stronach drogi pasa ziem i wolnego od d rzew i krza ków okre ślonej w każ
dym wypadku szerokości za jednorazowem odszkodowan iem. 

Kto si~ nie zadowoli orzeczeniem władzy adm fnistracyjnej w sprawie 
wysokości odszkodowan ia , temu p rzysługuje prawo z\Ą,róc:enia się do sądu 
'W termi nie 30 dniowym , co nie wstrzymuje wyko nan ia o rzeczenia adm in i·· 
stracyjnego, jeżeli odszkodowanie zostanie złożone do depozytu sądowego . 

Rrt. 13. Pqdczas na prawy dróg publicznych i mostów zarząd drogowy, 
wykonywu jący te roboty. wini en zostawić dla ruchu wolną przestrzerl, po- ·. 
trzebną przynajmniej dla jednego poja zdu a jeżeli to jest niemożl iwe- urzą
dzić prowizoryczny objazd. 

1\rt. 14. WłaŚ"Ci cie le gruntów, przylegających do drogi p ublicznej, obo· 
wiązani są dozwol i ć na urządzenie czasowego przejazdu przez ich grunty,. 
o ile zarząd drogowy uzna to za konieczne z powodu wydarzeń . sprowa
dzających przerwę w komunikacji, jak np. z powodu przełomów nawierzchnł 
drogi, wielki ch zasp śniegowych , usuwisk, zniesienia mostów, lu b grobl i; 
drogowych , lub też z powodu przebudowy lub naprawy drogi. 

Za szkody wyrządzone właścic i el b~dzie odpowiednio wynagrodzony' 
przez zarząd drogi na podstawie dobrowolnej umowy, lub w braku tejże 
na mocy c~'zeczenia władz administracyjnych drugiej instancji. -

Zainteresowanemu służy prawo zwrócenia się do sądu co do wyso 
Kośd odszkodowania jak wart. 12. 
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Rrt. 15. W polach i miej scowościa ch otwartych w odległości do trzech 
f. pół metrów od zewnętrznego brzegu rOWIJ, lub stopy nasypu drogowego 
dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych zabrani a się stawiać bu-
dYIIl'ków i stud ni. , 

Odległość wszelkich og rodzeń wynosić ma przynajmniej 75 centymetrów. 
Przepis powyższy nie odnosi się do odcinków dróg w miastach lub 

osiedlach, które posiadają już zatwierdzone na zasadzie przepisów obowią 
zujących linje regulacyjne. 

Zakłady i fabryki, mogące zagra żać bezpieczeństwu ruchu na drogach 
publicznych, jak: kuźnie, piece cegielniane i wapienne, wiatfaki, szyby gór 
nicze, zbiorniki materjałów latwopalnych oraz kopa ln ie gliny, piasku, żwiru , 
torfu , kamieniołomy i t. p. urządzenia winny być um ieszczone, względnie 
mząrllOn e, na od l egłości 5 - 40 metrów od zewnętrznego brzegu rowu lub 
stopy nasypu, stosownie do przepisów szczegółowych, które wyda Minister 
Robót Publicznych. 

Ogra niczenia powyższe mogą być zastosowane do dróg gminnych 
rozporządzeniem samorządu wojewódzkiego, względn ie wojewody (art. 3). 

Przepisy niniejsze nie dotyczą istniejących budynków, zakładów i fli 
jpryk, jednak ich przebudowa musi odpowiadać tym przepisom. 

Rrt. 16. W miejscach przecięcia się drogi publicznej z inną dro!:!~ 
plJbliczną lub prywatną, na rowie przydrożnym ma być zbudowany, jeżeli 
zachodzi potrzeba, podług przepisów lub wska zówek zarządu drogi most 
lub przepust, którego budowa i utriymanie obciąża zarządy dróg publicz
nych, względnie właścicieli dróg prywatnych, łączących się z daną drogil 
publiczną. To samo tyczy się dojazdów i dostępów do zabudowań i grun · 
tów. Budujący lub utrzymujący drogę gruntową, która wychodzi na drog«:: 
publiczną, obowiązany jest na żądanie zarządu drogi publicznej własnym ' 
kosztem wybrukować lub wysypać tł uczniem lub źwirem drogę gruntową 
na d ługości do 25 metrów, licząc od brzegu jezdni drogi publicznej. 

Rrt. 17. Min ister Robót Pu bl icznych wyda przepisy co do odpro
wadzenie wód ze sztucznych śc ieków do rowów przydrożnych oraz co do 
odwadniania dróg. 

, Przy budowie lub przebudowie młynów, jazów, s tawów, zbiorników, 
mostów i innych budowli wodnych, zmieniających warunki przepływu wód 
pod mostami na drogach publicznych, mają być przy wydawaniu odnośnych 
,zelwole ń uwzględnione żądania zarządów drogowych. 

f\rt. 18. Wzdłuż wszystkich 'dróg publi cznych. państwowych, 'woje
wódzkich, powiatowych i gminnych, wszędzie gdzie tyi ko warunki miejscowe 
na to pozwalają, należy posadzić i utrzymywać rzędy drzew, o ile można, 
owocowych lub żywopłoty. 

Sadzenie, utrzymywanie i użytkowanie drzew przydrożnych należy do 
zarządów drogowych. 

W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez zarządy drogowe, 
wyższe instancje samorządWe, względnie województwa (art. 3) mogą zarzą

,.azić obsadzenie dróg drzewami na koszt n iedbałych zarządów drogowych. 
Zarządy drogowe sadzą drzewa bądź na koroni e drogi, bądż za rowami 

na pasach gruntu, stanowiących własność drogi lub pozostawionych prlez 
wła'śdcieli przydrożnych gruntów wolnemi od uprawy w myśl art. 11 niniej 
szej . ustawy. 

. Na drogach gmin nych, na których powiatowy związek samorządowy 
nie ustanowił tego pasa (art. 11 ust. 2), obsadzanie dróg za rowami jest 
oJbowiązkiem właścicieli gruntów przydrożnych, którzy posadzone drzewa 
utt:nymują i użytkuj ą. 
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Ogólne przepisy o sposobach ob sadzania dróg, oraz przepisy o utrzy
maniu drzew przydrożnych wyda Mi nister Robót Publiczny ch, a szczegółowe 
przepisy dla dróg samorządowych wydadzą poszczególrle związki samorz~
dowe wojewódzkie. 

Postanowienie niniejszego arty kułu nie zmienia stos unków praw nych, 
jakie zachodzą co do drzew już istniejących za rowami aż do czasu usu-
ni~cia tych drzew. # 

IV. P r z e p i s y kar n e. 

R.rt. 19. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na 
drogach pu blicznych jest obowiązkiem zaprzysiężonej służby drogowej, or
ganów policji paflstwowej i urzędów gminnych. 

R.rt. 20. Służba drogowa, uprawniona do wykonywania nadzoru nad pr:ze 
strzeganiem przepisów niniejszej ustawy, przy wyKonywaniu swoichobo
wiązków powinna nosić przepisane oznaki służbowe i posiadać odpowi ednie 
legitymację, wydane przez właściwe zarządy drogowe. 

• f\rt. 21. Winni przekroczenia przepisów porządkowych na drogach 
publicznych ulegną, o ile dane przekroczenie nie podlega surowszemu 
przepisowi karnemu, karze grzywny, do wysokości 100.000 mk., lub aresztu 
do dwu ch miesięcy. Grzywny nieściągalne należy zamienić na areszt nie 
dłuższy n iż trzy miesiące. 

Oprócz tego winni są obowiązani wynagrodzić wyrządzoną szkodę . 

f\rt. 22. W b. zaborach rosyjskim i austrjackim powołane są d'o 
orzecznictwa wł~ dze administracyjne pierwszej instancji. W b. zaborach ro
syjskim i austrjackim na podstawie donidienia o przekroczeniu przepisów 
porządkowyć·h na drogach pu blicznych przedstawiciela jednego z organów, 
wymienionych wart. 19 niniejszej ustawy, może władza administracyjna 
I instancji do wysokości grzywny dzię sięciu tysi~cy marek wymierzyć d I"Ogą 
sądu karnego zasłużoną karę bez poprzedniego postE:powania. 

W tym osądzie karnym należy oznaczyć: 1) jakość czynu karygodne
go, oraz czas i miejsce jego popełnienia, 2) nazwę władzy, która uczyniła 
doniesienie, 3) wymiar kary z przytoczeniem postanowienia karnego, na któ
rym si~ opiera, 4) klauzulę, że skazanemu służy zgłoszenie sprzeciwu ",,!;, ter·· 
minie czternastodniowym, licząc od dnia nast~pnego po dniu doręczen ia, 
b.ztdź pisemnie, bądź protokularn ie do władzy, która osąd wydala. W pJr:ze
ciwnym razie osąd staje si~ prawomocny i grzywna ściągalna. Wniesienie 
sprzeciwu powoduje przeprowadzenie zwyczajnego postępowania przez wła
dze administracyjne. Kary powyżej dzjesi~ciu tysięcy marek mogą być na
kładane jedynie w drodze zwyczajnego postępowania karnego, przepisanego 
dla władz administracyjnych. 

Od orzeczeń władz administracy]'nych, zapadłych w drugiej instancji. , 
przysługuje stronom prawo odwołania się w ciągu dni 8·iu do właściweg o> 
sądu okręgowego, który rozpatrzy sprawę przy odpowiednie m zastosowa
niu przepisów o postępowaniu w razie odwolania się od wyroków sądU! po
koju (pOWiatowych). Sąd okręgowy nie może po uchyleniu orzeczenia 
przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia przez władzę administracyjną. 
Wyroki sądów okręgowych są praw.omocne z chwilą ogłoszenia. Wniesie 
nie odwołan ia do~sądu wstrzymuje wykonanie kary po zbawienia wolno.ści, 

W b. dZielnicy pruskiej przekroczenia niniejszej ustawy ulegają karze 
wymierzanej przez sądy powiatowe. Można stosować postanowie nia 
§ 453-458 Proc. kar. Rz. N. i w nakazie karnym można orzec grzywnę do 
wysokości 10.000 mk. 
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Rrt. 23. Rząd jest upowaznIony do obniżania, lub podwyższania prze
widzianego wym iaru grzywien w miarę wzrostu, lub obn iżania si~ waluty. 

Rrt. 24. Grzywny oraz koszty przywrócenia drogi do pierwotnego 
stanu wpływają do właściwego zarządu drogowego, w zależności od tego, 
na jakiej kategorji dróg przekroczenie miało miejsce. 

Art. 25. O ile przepisy p,owszechnej ustawy cywilne j w poszczegól
nych dzielnicach nie przewid ują takiej majątkowej odpowiedzialn ości, za 
szkody wyrządzone na drogach publicznych odpowiadają majątkowo ro: 
dzice za dz ieci niepełnoletnie z nim i mieszkające, służbodawcy oraz właśc i 
ciele pojazdów i zwie rząt- za służbę niżej lat czternastu. Współwłaśc i ciele 
odpowiad ają solidarnie. 

W razie niewykrycia sprawcy szkód, wyrządzonych na drogach publicz
nych, odpowied zialność ponosi wieś, osada lub miasto, na których terenie 
szkody dokonano, o ile znamiona szkody wskazują, że wyrządz iła je lud
ność miejscowa. 

V. P r z~e p i s[y :' koń c~o w e. 

Rrt. 26. Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Robót 
Pu blicznych w porozumieniu z interesowa nymi ministrami, a na te renie 
b. zabor u pruskiego uprawnienia, zastrzeżone niniejszą u stawą Ministrowi 
Robót Pu blicznych, przysługują Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozu
mien iu z Ministrem Robót Publicznych i z innymi interesowanymi mini

strami. 

Rrt. 27. Ustawa niniejsza wchodzi w życie w trzy miesiące od jej 
ogłosze nia. Jednocześnie tracą moc oŁowiązującą wszelkie ustawy i roz
porządzenia obowiązujące dotychczas w poszczególnych dzielnicach w przed
mioc ie przepisów porządkowych o używan i u, ochronie i utrzymaniu dróg. 

Marszałek: 

Trąmpczy,/'ski 
Prezydent Mi~istrów: 

A. Ponikowski 

Minister Robót Publicznych: 
G. JVarutowic 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
fiVybicki 

657. 

Ustawa 
z dnia 26 pai-dziernika 1921 roku 

w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze 
Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej. 

---.... -=, 

Rrt. 1. Ustawy i rozporządzenia, które obowiazywały na obszarze Spi 
sza i Orawy w dniu przyłączenia tego obszaru do Rzeczypospolitej Polskiej, 
po.zostają nadal w mocy, o · ile skutkiem zmienionych stosunków prawno-




