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202. 

Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lutego 1928 r. 

O prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
'wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
'deata Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
~ mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) pos1ta
llawiaJD co nas,tępuje: 

Postanowienia ogólne. 

Art. 1. Przepisy rozporządzenia niniejszego, 
tudzież rozporządzenia i przepisy miejscow~, na pod
stawie tego rozporządzenia wydane, mają zastosowa
nie: 

1) przy budowie, zmianach budowlanych i utrzy
maniu: 

a) wszelkich budynków naziemnych i podziem
nych zarówno w osiedlach, jak i poza osiedlami; 

b) urządzeń związanych z budynkami tudzież 
urządzeń pomocniczych przy budowie; 

2) przy tworzeniu nowych działek budowlanych 
VI osiedlach; 

3) przy zakładaniu, urządzaniu i zmianach 
przez gminę w obrębie osiedli ulic i dróg, placów 
li wszelkich terenów, przeznaczonych do użytku pu
bl~cznego. 

Art. 2. Uzyskanie pozwolenia władz na budo-< 
:wę, zmiany budowlane i użytkowanie budynków 
i urządzeń. związanych z budynkami. jest wymagane 
:tylko w "'vp, ..l~ach, przewidzianych w niniejszem 
1'0zporząUL.", .• i~ {art. art. 332, 333, 334. 357) lub 
~ wydanych na jego podstawie przepisach miejsc~ 
;wych (art. arl. 408 - 417). 

Art. 3. Nowe działki budowlane w oSliedlac1i 
tworzy się: 

a) na podstawie zatwierdzonego planu parcel8-4 
CJ'i terenów (art. art. 52 - 671; 

b) w drodze scalenia działek niezabudowanych 
i niezdatnych do zabudowania (art. art. 68 - 143); 

c) w drodze odpowiedniego łączenia działek' 
wadliwie zabudowanych i niezdatnych do zabudowa... 
cia (przekształ.cenia) (art. art. 144 - 170). 

Art. 4. Zakładanie przez gmimę w miastach 
i miasteczkach (gminach miejskich) i uzdrowiskach, 
uznanych za posiadające charakter użyteczności pu~ 
bHcznej. ulic. dróg, placów i wszelkich terenów, 
przeznaczonych do użytku publicznego, tudzież 
zmiany tych urządzeń mogą być dokonywane tylko 
na podstawie planów zabudowania odnośnych osie ... 
dH, sporządzonych w trybie, przewidzianym w niniej ... 
szem rozporządzeniu (art. art. 7 - 51) . 

Art. 5. W miarę potrzeby będą wydane dla 
miast i innych osiedli miejscowe przepisy policyjn~ 
budowlane, zastosowane do warunków lokalnych. 

O ile nie chod,U,."l-.p1l~ą..,...()-. własnym statucie 
i wogóle o miasta wydzielone z powiatów albo 
Q uzdrowiska, uZlnane za posiadające charakter uży ... 
teczności publicznej, przepisy takie mogą być wyda .. 
ne wspólnie dla kilku albo dla szeregu miast, lub in .. 
nych osiedli. 

Art. 6. Za osiedla w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia ~waza się: 

a) miasta i miasteczka, 

b) ~d~oWiska, uznane za posiadające chara;~ ... 
ter użyteczności publicznej na podstawie 
ustawy z dnia 23 marca 1922 r. (Dz. U. R. P~ 

. Nr. 31, poz. 254), w granicach okręgu ochrony; 
sanitarnej, . 

e) 'Osady ' wiei&~ie i ,fabryczne, kolonje robotni... 
cze i wogóle wszelkie skuPienia w jednej g111" 
pie co najm.niej 10 budynków mieszkalnych. 
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c Z Ę Ś C l. 

ZABUDOW ANIE OSIEDLI. 

TYTUŁ I. 

Plany zabudowania. 

Rozdział 1. 

Istota planu zabudowania i zasady zabudowania 
osiedli. 

Art. 7. Dla przeprowadzenia regulacji i prawi
dłowego zabudowania miast i miasteczek (::min miej
skich) oraz uzdrowisk, uznanych za posiadające cha
rakterużyteczności publicznej,-powinny być spo
rządzone plany zabudowania. 

Dla osiedli, nie wskazanych w ustępie pierw
szym, plany zabudowania należy sporządzać w miarę 
nieodzownej potrzeby. 

Plany zabudowania powinny byc oparte na po
miarowych zdjęciach sytua.cyjnych i wysokościo
wych. 

Art. 8. Plany zabudowania mogą być sporzą
dzane jako plany ogólne lub szczegółowe. 

Plany ogólne powinny być sporządzane dla ob
szaru całego osiedla, lub znacznej jego części, albo 
dla kilku sąsiednich osiedli. 

Plany , szczegółowe powinny być sporządzane 
na podstawie prawomocnego ogólnego planu i mogą 
obejmować obszar całego osiedla, lub jego części, 
albo poszczególnych części sąsiednich osiedli. . 

Wspólny plan zabudowania dla kilku osiedli, 
lub części kilku sąsiednich osiedli, powinien być spo
rządzany 'In wypadkach, gdy warunki gospodarcze 
lub potrzeby rozwoju miejscowości tegO wymagają. 

Art. 9. Sporządzenie szczegółowego planu za
budowania bez uprzedniego sporządzenia ogólnego 
planu zabudowania jest dopuszczalne: 

al o ile szcze,gółowy plan zabudowania obejmie 
obszar całego osiedla i uczyni zadość wymogom arty-
kułu 10j , 

b) w razie klęski żywiołowej. jak pożar i t. p., 
wskutek której została zniszczona czę~ć osiedlaj 

c) w wypadkach, gdy zachodzi potrzeba otwar
cia nowej ulicy, i 

d) wogóle w wypadkach, gdy zachodzi nie
odzowna potrzeba ure ,~ulowania zabudowania istnie
;ącej lub nowopowstałej części osiedla. 

Art. 10. Ogólne plany zabudowania obejmują: 
1) linje regulacyjne, odgraniczające obszary 

przeznaczone: 

a} na główne arterie komunikacyjne, razem 
z urządzeniami pomocniczemi, 

, b} pod budowę budynków, zakładów i urzą
'dzeń użyteczności publicznej, 

c} na place pub!iczne, skwery, parki, ogrody, 
place sportowe i inne podobne urządzenia, przezna
czone do użytku publicznego, 

------------------------------
d} na uprawę ' leśną, rolną, ogrodniczą (ewent&t

alnie ogródki działkowe) lub inną podobpą, 

e) na cele wyłącznie mieszkaniowe, 

f) na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem za
kładów przemysłowych, nie podpadających pod prze
pisy art. 18, 

g) na cele wyłącznie przemysłowej 

2) podział miejscowości na strefy według spo
sobu zabudowania jedno lub wielopiętrowego, zwar
tego, grupowego, luźne~o lub miesnnego, ogniotrwa
łego lub nieogniotrwałego, gdy ten ostatni jest do
puszczalnYj 

3) profile po,dłużne i charakterystyczne po
przeczne istniejących i projektowanych przewidzia
nych w planie arleryj komunikacyjnych. 

Art. 11. Szczegóło' '1e plany zabudowania obej
mują: ' 

a) linje regulacyjne, odgraniczające obszary, 
przeznaczone na wszelkie arter je komunikacyjne ra
zem z urządzeniami pomocniczemi i stallowiące gra
nice tych obszarów, 

b) frontowe linje zabudowania, 

cJ poziom ulic i placów na terenie, objętym pla
nem zabudowania, 

d) sposób zabudowania gruntów budowlanych 
wogóle, a w szczególności tylne linje zabudowania, 
których nie mogą przekraczać tylne ściany domów, 
wznoszonych przy ulicach lub w głębi działek bu
dowlanych. 

Art. 12. Plany zabudowania powinny uwzględ
niać wymogi zdrowotne, bezpieczeństwo od ognia, 
dogodność i rozwój komunikacji oraz racjonalne od
wodnienie miej3cowości, w szczeg61ności powinny 
uwzględniać wymogi, wynikające z art. art. 13-20. 

Art. 13. Wymiary placów i szerokość dróg 
i ulic powinny być zastosowane do przeznaczenia 
i przewidywanego ruchu. Szerokość głównych arte
ryj komunikacyjnych, mierzona między lini ami regu
lacyjnemi, pow~nna wyno.sić c.o najmniej 18 metrów. 

Art. 14. Wzajemna od!egłość linii zabudowa
nia zarówno przy nowozakładanych jak i istnieją
cych publicznych ulicach powinna wynosić co naj
mniej 12 metrów. 

O ile w osiedlu dozwolone jest wznoszenie bu
dynków nieogniotrwałych , odległość ta powinna wy
nosić co najmniej 18 metrów. 

Ustalenie mniejszej od 12 metrów odległości po
między linjami zabudowania przy ulicach istnie jących 
jest dopuszczalne w wypadkach: 

a) gdy przy tych ulicach znajdują się budynki 
zabytkowe, lub 

b) gdy za tem przemawiają zasługujące na 
uwzględnienie warunki miejscowe. 

Art. 15. Ulice i place powinny być zastosowa
ne do terenu - i tak założone, aby zapewniały do
stęp promieniom słonecznym do budynków mieszkal-
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nych, tudzież do budynków, przeznaczonych dla in
wentarza żywego . 

Art. 16. Gęstość zabudowania powinna być 
unormowana stosownie do przeznaczenia nowych lub 
charakteru istniejących dzielnic (dzielnice handlowe, 
pnemysłowe, mieszkaniowe) . Dla poszczególnych 
stref i dzielnic, ulic lub dróg, powinny być ustano
wione: 

a) odległość budynków od ulic, granic i innych 
budynków, 

b) wysokość budynków, 
c) wymiary niezabudowanej powierzchni na 

działkach budowlanych. 

Art. 17. Bloki budO'wlrune po'winny być two
rzonew sposób, umożliwiający ich celowe, ekono
miczne i higjeniczne zabudowanie zgodnie z wymo
gami artykułów 12 - 16. 

Dla budynków mieszkalnych należy tworzyć 
bloki takich rozmiarów i kształtu, ażeby zabudowa
nie poszczególnych działek było możliwe wyłącznie 
traktami przelotowo przewietrzanemi. Wyjątki są 
'dopuszczalne jedyn·ie w wypadkach, usprawiedliwio
nych warunkami miejscowemi. 

Art. 18. Dla zakładów ,przemysłowych, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, a prze
dewszystkiem życiu i zdrowiu sąsiadów, lub też mo

'gą ich narażać na szkody i specjalne uciążliwości 
z powodu hałasu, wyziewów i t. p., powinny być 
w planie zabudowania przewidziane odrębne dziel
nice. 

Art. 19. Przy ustalaniu poziomów ulic i pla
ców należy poza dORodnością komunikacH i zabu
dowania mieć na względzie, aby opady atmosferycz
ne posiadały należyty odpływ, kanały zaś i śdeki 
dogodny . spadek, względnie, ażeby j~można było 
ująć w odpowiedni system. . ' 

Art. 20. Przy sporządzaniu planów zabudowa
nia powinny być uwzględnione wymogi estetyczne 
wyglądu miejscowości i jej części, a odrębny właści
wy osiedlu lub części tegoż charakter zabudowania 
powinien być zachowany, zeszpecenia zaś, spowodo
wane nieunormowanem zaoo,dowaniem, powinny być 
usuwane. 

Szerokość i sposób urządzenia ulic, placów 
i dróg~ najmniejsze dopuszczalne rozmiary działek 
budowlanych i sposób połączenia ich z ulicą lub dro
gą, najmnieisze dopuszczalne rozmiary niezabud:J
wanej przestrzeni i podwÓTz będą ' uregulowane 
w drodze przepisów miejscowych (art. 408). 

Również w drodze przepisów miejscowych mogą 
być ustanowione: zakaz wznoszenia w miastach bu
dynków mieszkalnych przy ulicach nieurządzonych, 
zakaz wznoszenia przy pewnych ulicach i placach 
o historycznem lub artystycznem znaczeniu takich 
budynków. któreby mogły zmienić odrębny charakter 
miejscowości, ulicy lub placu, najmniejsza dopusz
czalna wysokość budynków przy pewnych ulicach, 
wreszcie warunki, którym powinny odpowiadać bu
dynki, cofnięte od ustalonej linji zabudowania (art. 
410). 

R o z d z i a ł 2. 

Postępowanie przy sporządzaniu planów 
zabudowania. 

Art. 21. Do sporządzan~a planów zabudowania 
są powołane: 

aj w mieście Warsza wie, w miastach o własnym 
statucie i wogóle w mias,tach, wydzielonych z powia
tów, magistraty, 

bl w gminach miejskich, niewydz-ielonych z po
wiatów i w gminach wiejskich, w tych ostatnich 
z wyjątkami, zastrzeżonemi w następującym punkcie 
c), - wydziały powiatowe, 

c) w uzdrowi&kach, uzna:nych za posiadające 
charakter użyteczności publicznej na podstawie usta
wy z dnia 23 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, 
poz. 254), a nie stanowiących gminy miej.s·kiej,-. 
wydziały wykonawcze komisyj uzdrowiskowych. 

W poszczególnych gminach miejskich, niewy
dzielonych z powiatów, właściwi wojewodowie mogą 
upoważnić do sporządzenia planów zabudowania ma
gistraty, względnie zwierzchno·ści gminne. 

Art. 22. W razie, gdy ffile)SCOWOSC została 
zniszczona wskutek klęski żywiołowej, obowiązane 
są powołane w artykule 21 władze niezwłocznie po
stanowić, czy i w jakim z.a,kresie zachodz~ potrzeba 
natychmiastowego sporządzen~a planu zabudowania, 
i w razie twierdzącym do sporządzenia tego planu 
przystąpić. 

Art. 23. W razie, gdy według uz.nan~'a pań
stwowej władzy nad zorcz ei za<:hodzi potrzeba spo
rządzenia planu z·abudowan:ia dla kHku osiedli lub dla 
części kilku sąsiednich osiedli (art. 8 ustęp 4), nie sta
nowiących jednej gminy, władza ta powoła specjalną 
komis;ę do sporządzenia takiego planu. 

Przewodniczącego komisji mianuje w mieśde 
Warszawie Minister Robót Publicznych w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a w innych' 
miejscowościach - właściwa państwowa władza 
nadzorcza. członków zaś wybierają uchwalające or
gana odnośnych gmin po trzech z każdego osiedla, 
którego dotyczy plan zabudowania. 

W razie, g,dy plan zabudowania obejmuje trzy 
lub większą ilość gmin, państwowa władza nadzor
cza poza przewodniczącym mianuje taką ilość człon
ków komisji, ażeby członkowie mianowani razem 
z członkami, wybranymi przez jedną gminę, stanowili 
połowe ogólnej liczby członków komisji. 

W razie, gdy osiedla podlegają różnym pań
stwowym władzom nadzorczym, za właściwą w zna
czeniu niniejszego artykułu będzie uważana właaza 
nadzorcza hierarchicznie wyższa. 

Art. 24. W mieście Warszawie Minister Robót 
Publicznych, a w innych miejscowościach wojewoda 
może zarządzić sporzadzenie w określonym terminie 
planu z.abudowani,a, gdy: 

al organa, powołane wart. 21, nie przystępui, 
do sporządzenia planu zabudowania, jakkolwiek za. 
chodzi nieodzowna tego potrzeba. 
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b) w wypadkach klęski żywiołowej organa te 
zwlekają z powzięciem postanowienia o przystąpie
niu do sporządzenia planu zabudowania, lub 

c) powzięte przez nie postanowienie nie odpo
wiada istotnym potrzebom miejscowości. 

Art. 25. O przystąpieniu do sporządzania pla
nu zabudowania powi';,no nastąpić O'gb szenie w s po
sób, przyjęty w danej miejscowości, oraz ogło szenie 
w "Monitorze Polskim" tudzież we właściwym 
"Dzienniku Wojewódz.kim" i co na;mniej w dwóch 
pismach miejscowych , jeżeli takie isŁnie ; ą, a w miej
s cowościach wiejskIch ponadto w drodze wy 
nia obwieszczenia we właściwych zarząda ' 
w mie jscu widocz'nem na okres co najmniej 
tygo dnia. 

W razńe, gdy plaJIl zabudowania obejID1lje osie
dle, albo część osiedla, zniszczone wskutek klęski 
żywiołowej, wystarcza trzykrotne ogłoszenie w spo
sób przyjęŁy w danej miej'scowości. 

Za dzień ogłoszenia uważa się ten dzień, w któ
rym nastąpIło ogłoszenie w sposób przyjęty w danej 
miejscowości, względnie ostatni dzień wywieszenia 
obwieszczenia w zarządzie gminy wiejskiej, albo dzień 
wydania numeru "Monitora Polskiego", zawierające
go o,głoszenie, lub wreszcie dzień wydania numeru 
"Dziennika Wojewódzkiego" albo pisma, w którem 
po raz ostatni umieszczono ogłos.zenie, zależnie od 
okoliczności, jaki z podanych sposobów ogłoszenia 
nastąpił najpóźniej. 

Art. 26. Ogłoszenie, o którem mowa w arty
kule 25, powinno zawierać: 

al ścisłe oznaczenie obszaru, dla którego ma 
być sporządzony plan zabud.?wania, 

bl podanie terminu i miejsca, w których intere
sowani mo'gą zaznajamiać się z projektem planu za
budowania, i 

c) podanie terminu, w którym interesowani 
mo,gą zgłaszać wnioski, dotyczące planu zabudowa
nia. 

Art. 27. O ile tereny, objęte planem zabudowa
nia,znajdują się w obrębie strefy nadgranicznej, 
określonej w przepisach o granicach Pań~twa, -
albo mają styczność z objektami państwowego zna
czenia, iak wojskowemi urządzeniami fortyfikacyj
nemi lub strategicz'nemi, portami mors.kiemi, rzeka
mi, jako też drogami publicznemi, kolejami, terenami 
górniczemi i t. p., wreszcie o ile w obrębie terenu, 
ob :ętego zamierzonym planem zabudowania, znaj
dują s'ię obszary, stanowiące własność Państwa, -
wówczas o przystąpieniu do sporządzenia planu za
budowan~a powinny być zawiadomione władze, za
rządzające temi ob jektami, a w wypadku, gdy chodzi 
o strefę nadgraniczną, podlegającą przepisom o gra
nicach Państwa , -- właściwe powiatowe władze 
administracji ogólnej w celu zapewnienia uwz6lęd
nienia w planie zabudowania interesów Państw~. 

Przeciw zastrzeżeniom odnośnych władz gmina 
może wystąpić w toku instancyj do właściwej władzy 
wyższej. . 

Art. 28. Przy sporządzaniu planu zabudowania 
wnioski interes·owanych osób i gmin powinny być roz'
patrzone, zastrzeżenia zaś właściwych władz (art. 
27) uwzględnione. 

Art. 29. Sporządzone plany zabudowania osie
dla lub jego części powinny być uchwalone: 

a) przez radę miejską, względnie radę gminną-'
"N Warszawie, w miastach o własnym sta tucie i wo
~óle w miastach wydz.ielonych z powiatów, tudzież 
II gminach mie jskich, niewydzielonych z powiatów, 
v których do sp.orządzenia planu zabudowawa (art. 
'1 tls1. 2) zostały upoważnione magistraty, względ-

';:chności gminne; 

rzez wydział powiatowy, po wypowiedze
niu srę organu uchwalającego odnośnej gminy, w gmi
nach wie jskich tudzież w gminach mie js,kich niewy
d:melonych z powiatów, -- o He magistraty alIM 
zwierzchności gminne n~e zostały upowaźn~one do 
.sporządzenia planu Zlabudowania (art. 21 ust. 2); 

c) przez komisję uzdTow1skową w uzdrowi
skach, uznanych za po'siadające charakter użyteczno
ści pub1icznej, nie stanowiących gminy miejskiej, po 
wypowiedzeniu się organu uchwalając,ego gminy; 

d) przez Komisj ę, wymienioną wart. 23, po wy
powiedzeniu się orga.nów uchwalających odnośnych 
gmin, w razie sporządzenia planu zabudowania dla 
kilku osiedli lub ich części (art. 8 ustęp 4). 

Art. 30. Plany zabudowania po uchwaleniu 
(art. 29) powinny być wyłożone w terminie, ' ozna
czonym przez ciała uchwalające, do publicznego 
przeglądu na okres co najmniej czterech tyg'odM, 
o czem ma być ogłoszone w sposób, przewidziany . 
wart. 25. 

W razie, gdy plan zahudowania obejmuje osie
dle albo część osiedla, zniszczone wskute,k klęski 
żywiołowej, okres wyłożenia planu do publicznego 
!przeglądu wynosi siedem dni. 

W ogłoszeniu należy podać okres, miejsce i gOe 
dziny, w których można te plany przegląda';. 

Art. 31. Osoby interesowane mają prawo za
znajamiać się z treścią planów zabudowania w termi
nach, oznaczonych w ogło,szeniu. W okresie następ
nych dwu tygodni po upływie okresu wyłożenia p;a 
nów mogą być zgłaszane zarzuty przeciw tym pia
nom na ręce organów, wymienionych w artykule 21, 
względnie 23. 

W razie, gdy plan zabudowani'a obejmuje osiedle 
albo część osiedla, zniszczone wskutek klęski żywio
łowej, termin zgłaszania zarzutów wynosi siedem dni 
po upływie okresu wyłożenia planu. 

Art. 32. Zarzuty, zgłoszone przeciw planom za 
budowania, powinny być rozpatrzone i załatwione 
przez organa, wymiewcme wart. 29. 

Art. 33. Rozpatrzenie z,głoszonych przeciw 
planom zabudowania zarzutów, nieuwzględnionych 
przez organa wymienione w artykule 29, tudzież za
twierdzenie tych planów, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych .niżej w ustępach 2-im i 3-im, nalety: 
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aj do M~n1stra Robót Publicznych, odnośnie do 
miasta Warszawy, miast, ·położonych przy portach 
morskich. miast o własnym statucie i wogóle mia.:;t 
wydzielonych z powiatów tudzież uzdrowisk, uzna
nych za posiadające charakter użyteczności publicz
nej, i to odnośnie do miast, położonych przy portach 
morskich. - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
,j Handlu, odnośnie zaś uzdrowisk, uznanych za posia
dające cha.rakter użyteczności publicznej - w po
I'ozumieniu z Ministrem Spraw W'ewnęttznych, 

bJ do wojewody. gdy plany zabudowania doty
czą osiedli, me objętych punktem aj ninie;szego 
ustępu. 

Minister Robót PuhHcznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych może zastrzec so
hie zatwierdzanie planów zabudo'wania poszczegól
nych osiedli. nie wymienionych w ustępie 1 punkcie ' 
a) niniejszego artykułu, jako też upoważnić wojewodę 
do zatwierdzania planów zabudowania miast, wy
dzielonych z powiatów, z wyjątkiem miast, stanowią
cych siedzibę urzędów wojewódzkich. 

W razie, gdy przeciw szczegółowemu plan<lwi 
zabudowania. sporządzonemu na pod.:; tawie prawo
mo·cnego ogólnego planu zabudowania, zarzutów 
w przepisanym terminie nie zgłosz,o·no, albo gdy zgło
szone przeciw takiemu planowi zarzuty zostały 
uwzględnione w trybie, przewidzianym wart. 32, 
szczegółowy plan zabudowania staje się prawomoc
!Dym bez zatwierdzenia. 

Art. 34. O przywróceniu terminu dla wniesie
nia zarzutów, gdy pominięcie terminu nastąpiło 
wskutek nieprzezwyciężonych przeszkód lub n~eza
chowania przez władze, powolane do sporządzania 
planów zabudowania, przepisów artykułów 25 i 30, 
tudzież o wznowieniu postępowania w razie wyjścia 
na jaw nowych istotnych okoliczności faktycznych, 
gdy odnośny plan zabudowania już się upraw omoc
nił, - orzekają władze, wymienione w ustępie 1 ar
tykułu 33. 

Art. 35. O zatwierdzeniu, względnie uprawo
mocnieniu się (art. 33) planu zabudowania powinno 
na;stąpić o·głoszenie w trybie, przewidzianym wart. 
25. 

Art. 36. Prawomocny plan zabudowania powi
nien być przechowywany w zarządzie odnośnej gminy 
i udostępniony dla osób interesowanych. 

Art. 37. Koszty sporządz~nia planów zabudo
wClinia ponoszą odnośne gminy. 

W razie. gdy w myśl ustępu końc<lwego artyku
łu 8 sporządza się wspólny plan zabudowania dla 
kilku osiedli, lub dla części kilku sąsiednich osiedli, 
koszty sporządzenia tego p.Janu ponoszą gminy, któ
rych tereny obejmuje plan zabudowania, według ilo
ści mieszkańców, wykazanej przez ostatni spis lud
ności na terenie, objętym planem zabudowania. 

Art. 38. Sposób opracowania planów zabudo
wania zostanie usta.Jony przez Ministra Robót Pu
blicznych w drodze rozporządzenia. 

R o z d z i a ł 3. 

Wznoszenie budynków w okresie sporządzania pla
nów zabudowania. 

Art. 39. W wypadkach, gdy organa, powołane 
do sporządzania planów zabudowania, przystąpiły do 
sporządzania tych planów, właściwe władze są upo
ważnione na pods tawie uchwaly organu uchwalające
go gminy do zawieszenia rozpatrzenia prośby o po
zwolenie na budowę na okres na;wyżej dwóch lat od 
,daty zgłoszenia prośby, o ile pro jektowana budowa, 
przebudowa lub zmiana budynków stoi w sprzeczno
ści z zamierzeniami regulacy;nemi i może uniemożli
wić urzeczywistnienie tych zamierzeń albo spowodo
wać ~naczne trudności w ich urzeczywistruieniu. 

W razie. gdy plan zabudowan'ia obejmuje osiedla 
aro o część osiedla, zniszczone wskutek klęski żywio
łowej, podany w ustępie l-ym termin zawieszenia roz
patrzenia prośby o pozwolenia na budowę nie może 
przekraczać okresu jednego roku. 

Art. 40. O zawieszen~u rozpatrzenia prośby 
o pozwolenie na budowę powinny być powiadomione 
waby interesowane. 

Art. 41. Od orzeczeń odnośnych władz w przed
miocie zawieszenia rozpatrzenia prośby o pozwolenie 
na budowe przyslugu:e interesowa,uym prawo odwo
łania do władz wyższych w tenrunie i trybie, przewi
dzianym wart. art. 394 - 398. 

Art. 42. Jeżeli w okresie najwyżei dwóch lat od 
dnia z~ł'oszenia prośby o pozwolenie na budowę za
twierdzenie albo uprawomocnienie saę planu zabudo
wania: w myśl art. 33 nie nastąpi. natenczas prośba 
powinna być rozpatrzona i o:l.mowa pozwolenia na 
budowę nie może nastąpić z powodu nie uzgoduienia 
proi:ktowanej budowy z zamierzeniami regulacyj
nenn. 

R o z d zj a ł 4. 

Skutki zatwierdzenia planów zabudowania. 

Art. 43. Od dnia ogłoszenia w myśl art. 35 wia
domości o zatwierdzeniu. wzplędnie uprawomocnie
niu &ię planu zabudowania, Państwu oraz gminie 
przysługuje p·raw{) nabycia w drodze wywła,szczenia: 

a) . terenów, przeznaczonych na cele, określone 
w artykule 10 punkcie 1 lit. a), b), c), i w artykule 11 
punkcie a), 

b) skrawków gruntów, nienadających się do za
bud()wania w myśl przep isów obowiązujących lub 
według planu zabudowania, o ile takie skrawki przez 
linje zabudowania zostały utworzone. 

Art. 44. Na żądanie interesowanych obowiąza
na jes't gmina nabyć skrawk,i gruntu, wspomniane 
w artykule 43, punkcie b), p<> cenie, która ma być 
ustalona. w sposób. określony wart. art. 48 - 50. 

Art. 45. W wypadkach, gdy pomiędzy prawo
mocną linją regulacyjną a działkami prywaŁnemi znaj
dui~ \Się nienadające ~ię do zabudowania skrawki 
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.gruntu, stanowiące własność gminy lub nabyte przez 
gminę, właściciele poszczególnych działek prz~d 
przystąpieniem do nowej budowy, lub powiększenIa 
budynku przy odnośnej ulicy, obowiązani są nabyć od 
gminy, gmina zaś obowiązana jest im sprzedać grun
ty, znajdujące się pomiędzy 1inją regulacyjną, a temi 
działkami. 

Cena sprzedażna tych gruntów, o ile n1e dojdzie 
d,o porozumienia pomiędzy gminą a właścicielami od
nośnych działek, zosłanie ustalona w trybie, przewi
dzi,anym w artykułach 48-50. 

Art. 46. Od dnia podania do pubHcznej wiado
mości w trybie, przewidzianym w artykule 35, o za
twierdzeniu albo uprawomocnieniu się planu zabudo
wania jest zabronione wznoszenie nowych budynków, 
jak równieZ powiększanie i gruntowna przebudowa 
istniejących budynków: 

a) na terenach, przeznaczonych na cele, wy
szczególnione w artykule 10 punkcie 1 lit. a) i c) 
i w artykule 11 punkcie al, 

b) na terenach, przeznaczonych na cele, wymie
nione w artykule 10 punkcie 1 lit. d), 

c) poza linjami zabudowania, ustaJonemi w myśl 
artykułu 11 punktów b) i d). 

Zabroniona jest również parcelacja terenów, 
wymienionych wyżej w ustępie 1 punkcie a). 

Znajdujące się pomiędzy linjami zabudowania 
(art. 11 punkt b) a linjami regulacyjnemi (art. 11 punkt 
al wolne tereny mogą być użytkowane jedynie na 
ogródki przed domami. 

Art. 47. Osoby, które ponoszą rzeczywiste szko
dy wskutek zakazu budowy (art. 46), mają prawo żą
dać od gminy odszkodowania. Prawo do odszkodowa
nia przysługuje tylko właścicielom nieruchomości, 
których prawa naruszone zakazem budowy, istniały 
w chwili ogłoszenia w myśl art. 35 o zatwierdzeniu, 
względnie uprawomocnieniu się, planu zabudowania, 
i wygasa, o ile żądanie odszkodowania nie zostało 
zgłoszone w terminie trzech lat od tego ogłoszenia . 

Art. 48. W razie, gdy pomiędzy gminą, a osobą, 
która na mocy artykułu 47 zgłosiła żądanie odszkodo
wania, nie dojdzie do ugody w okresie 1 roku od dnia 
zgłoszenia takiego żądania, władze powołane do za
twierdzania planów zabudowania, na prośbę intere
sowanych orzekną po wysłuchaniu opinji komisji sza
cunkowej o przysługującem odszkodowaniu i o jego 
wysokości . 

Art. 49. Komisje szacunkowe, wspomniane 
wart. 48, będą powoływane przez władze, upoważ
nione do zatwierdzania planów zabudowania. 

W skład komisji szacunkowej wchodzą: 

al przedstawiciel państwowej władzy administra
cyjnej, jako przewodniczący, 

bl rzeczoznawca budowlany, o ile możności 
z wyższem wykształceniem technicznem, w sprawie 
niezainteresowany, 

c) rzeczoznawca z pośród niezainteresowanych 
mieszkańców gminy. , 

Mają być również powoływani zastępcy człon~ 
ków komisji o takich samych kwalifikacjach. 

Uchwały komisji zapadają zwykłą większości" 
głosów. 

Członkowie komisji otrzymują wytl'agrodzenie 
w wysokości ustalonej przez władzę, która ich powo
łała. Odnośne wydatki obciążają gminę. 

Art. 50. W razie, gdy władze, wymienion. 
w artykule 33, odmówiły przyznania odszkodowania, 
tudzi·eż w WYP'adkach, gdy interelSowani nie zadowoł" 
się wysokością odszkodowań, przyznanych przez te 
władze, mogą oni w ciągu trzech mielSięcy od dnia d~ 
ręczenia orzeczenia udać ISię do właściwe~o sądu o u~ 
stalenie wymiaru odS2Jkod.owanaa w drodze postęp~ 
wania sądowego. 

Rozdzia.ł 5. 

Zmiany w zatwierdzonych planach zabudowania. 

Art. 51. Wszelkie zmiany w planach zabudo~ 
wania~ które uprawomocniły się zarówno przed, jalC 
i po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, mo-; 
gą być dokonywane jedynie w trybie, przewidzianym 
w artykułach 21 - 38. 

TYTUŁ II. 

Parcelacja terenów budowlanych. 

Rozdział 1. 

Istota parcelacji. 

Art. 52. Podział położonych w osiedlach tere- . 
nów budowlanych, nie stanowiących własności Pań
stwa albo związków komunalnych, na dwie lub wię~ 
cej działek, może być dokonywany tylko na pod1Sta .. 
vie zatwierdzonego planu parcelacji. 

Przed uzyskaniem 'takiego zatwierdzenia umowy 
odstąpieniu części nieruchomości nie mają mocy 

rawnej. 

Art. 53. Za tereny budowlańe w myśl artykułu 
.2 są uwaŻIane: 

a) tereny, znajdujące się w obrębie osiedli, objęte 
prawomocnym planem zabudowania albo uznane 
przez organ uchwalający gminy za budowlanej 

bl tereny, znajdujące się w obrębie granic okręgu 
ochrony sanitarnej uzdrowisk, uznanych za posiada
jące charakter użyteczności publicznej . 

Art. 54. Plan parcelacji powinien ustalić ilość, 
rozmiary, kształt i położenie działek budowlanych. 

Art. 55. Działki budowlane , które mają być 
utworzone przy podziale terenów, powinny być tak 
zaprojektowane, aby było możliwe ich zabudowanie 
zgodnie z przepisami obowiązującemi i z prawomnc
nym planem zabudowania, jeżeli taki istnieje. 

Działki powinny posiadać bezpośredni dostęp do 
ulicy, placu lub drogi. 

Boczne granice działek do głębokości co najmniej 
12 metrów od linji zabudowania powinny być prosto-
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padłe do tej lhtji, względnie do istniejącej linji zabudo
wania ulicy, placu lub drogi. o ile warunki miejscowe 
nie stoją temu na przeszkodzie. 

Art. 56. W wypadkach, gdy na terenach, podle
gających parcelacji , konieczne jest przeprowadzenie 
nowych ulic lub dróg, albo gdy zachodzi potrzeba 
zmiany przyleglych do tych terenów lub przechodzą
cych przez nie istnie jących ulic, placów i dróg, powin
ny być sporz,ądzo n e plany zabudowania odnośnych te
renów w trybie, przewidzianym w artykułach 7- 51. 

R o z d z i a ł 2. 

Zatwierdzanie planów parcelacji. 

Att. 57. Do zatwierdzania planów parcelacji 
~ą powołane: .. . 
, a) w gm;nach miejskich - magistraJty, względnie 
awierzchności gąIfnIl,~, ' , .. " "~ - , 

b) w gminach wiej.skich właściwe ~' po-
. wiaŁowe, ' . 

. c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha-
rakter użyteczności publicznej, nie stanow~ącvch 
gminy miejskiej, - wydziały wykonawcze komisyj 
~zdrowis'kowych. 

Art. 58. W wypadkach, g,dy zachodzi koniecz
' ność sporządzenia pla,nu zabudowania terenu, które
~ .. dotyczy 7gH)Szuny plan parcelacji (art. 56), właści

! we władze są upoważnione do zawieszenia rozpa
trzenia planu parcelacji do czasu uprawomocnien;" 
się planu zabudowania. 

Art. 59. O zawieszeniu rozpatrzenia 'planu par
celacjli powinny być zawiadomione osoby intereso
wane. 

Art. 60. Jeżeli zatwierdzenie alpo uprawomoc
nienie się odnośnego planu zabudowania w myśl ar
tykułu 33 nie nastąpi w okre.sie dwóch lat od dnia 
zgłoszenia planu parcelacji, proj'ekt parcelacji powi
nien być rozpatrzony, a bl"'ak prawomocnego planu za
budowania nie może .spowodować odmowy zatwier
dzenia planu parcelacji. 

Art. 61. Od orzeczeń, wydanych w myśl arty
kułów 57 i 58, osobom interesowanym przysługuje 
p["awo odwołania do władz wyższych w terminie 
itry bie, przewidzianych w artykułach 394 ~ 398. 

Art. 62. W,ozelkie zmiany. zatwierdzonego planu 
parcelacji mogą być dokonywane tylko w trybie, 
przewidzianym wart. art. 52 - 61. 

Art. 63. Minister Robót Publicznych jest upo
ważruo.ny do wydawania w porozumieruu z Mini
strem Sprawiedliwości s'zczególowych przepisów, do
tyczących trvb u postepowania w spraw.ach parcelacji 
terenów budowlanych. 

R o z d z i a ł 3. 

Urządzenie ulic i dróg na terenach, objętych zatwier
dzonym planem parcelacji. 

Art. 64. W wypadkach, gdy zgodnie z prawo
mocnym planem zabudowania na terenach, objętych 
,zatwierdzonym planem · parcelacii, mają być utworzo-

ne nowe ulice lub drogi : a gmina do urządzenia odnoś
nych ulic lub dróg nie przystępuje, wówczas właści
ciel terenu, objętego planem parcelacji, względnie 
właści'ciele działek . utworzonych przy parcelacji, mo
gą dokonać urządzenia wymienionych ulic i dróg do 
użytku publicznego na kOlSzt własny w sposób, usta
nowiony przez gminę dla danej dzielnicy, i pod kon
trolą organów gminy. 

Art, 65. Utrzymanie urządzonych w myśl arty
kułu 64 ulic i dróg do czasu przejęcia ich przez gminę 
obCIąża właściciela, względn i e właścicieli, przyle
głych działek, których kosztem ulice lub drogi zosta
ły urządzone. 

Art. 66 • .• 1Jrza.d:Zone w Il,1yślart. 64 ulice i drogi, ·' 
muszą być przejęte przez gminę, o ile przy nich i'"w;' 
stały za·budawanianla łącznej dłu~ości frontów z oby
dwóch stron, wynoszącej 'co najmniej jeooątrzecią 
część całej długości frontów. . 

Wymienione wyżej ' ulice i drogi powinny być 
przekazane na własność gminy w stanie wolnym ' od 
ciężarów hipotecznych i długów. 

Art. 67. Rzeczywiste ' koszty urządzenia . ulic 
i dróg, obejmujące również wartość gruntów użytyclI 
pod założenie tych ulic i dróg, po odtrąceniu - jeżeli 
chodzi o gminy mie'skie - części . która w myśl arty
kułu 174 zostaje przełożon.a na właścicieli odnośnych 
działek, - powinny być zwrócone przez gmmę oso
bom, które te koszty poniosły, najdalej w termmie 
rocznym od dnia przejęcia odnośnych ulic i dróg. 

TYTUŁ III. 

Scalenie działek budowlanych. 

Rozdział 1. 

Istota scalenia. 

Art. 68. W wypadkach, gdy w części osiedla, 
objętej prawomocnym planem zabudow0i1l1a. zll3. ,dwą 
się działki niezabudowane, które ze względu na ich 
rozmiary, kształt lub położenie nie mogąbyc zabudo..; 
wane zgodnie z wymogami przepi.sów obowiązujących 
i planu zabudowania, działki te mogą ulec scaleniu 
w trybie, przewidzianym niżej w artykułach 69-143. 

W razie, gdy osiedle lub jego część zosŁały zn.isz
czone wskutek klęski żywiołowej, brak phnu zabu .. 
dowania nie może być przeszkodą do do',{onania sca-, 
lenia. 

Działki, na których znajdują się budynki, tudzież 
działki niezabudowane, lecz do zabudowania zg::>dnie 
z wymogami przepisów obowiązujących i planu zabu
dowania zdatne, mogą w całości lub w części ulec 
scaleniu tylko o tyle, o ile to jest konieczne dla doko
nania scalenia przyległych do nich ' działek, niezdat
nych do zabudowania z powodów, podanych w ustę
pie 'l-ym, i o ile korzyści ze scalen.j,a ~zewyższają 
kO["zyści z do,tychczasowego użytkowantia. 

Art. 69. Działki ni'ezabudowane, które lidatn .. 
są do zabudowania zgodnie z przepisM'Ili obowiązują~ 
cerrui i pla,nem zabudowania, lecz nie mogą być zabu~ 
dawane .w sposób ekoIllOlIIllicz.ny i celowy ze względu 
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na ich kształt, mogą poza wypadkami, przewiOOia
nemi w ustępie 3 artykułu 68, również ule'c scaleniu, 
g,dy chodzi tylko o zmianę kształtu działek bez zmia
ny ich obszaru i położenia względem ulic lub dróg. 

Art. 70. Nie podlegają scaleniu: 

, a) grunty, które w myśl planu zabudowania nie 
podlegają zabudowaniu, j,ako przeznaczone na ulice, 
place, parki, ogrody i t. p., 

b) grunty, które w myśl planu zabudowania są 
przeznaczone pod budynki użyteczności publicznej, 

c) grunty, zawierające bogactwa mineralne, jak 
źródła mineralne, pokłady minerałów i t. p., 

d) grunty, potrzebne dla działalności zakładów 
pr~emYlSłowych, górniczych, lub komunikacyjnych, 

e) grunty państwowe i przez Państwo użytka
wane, 

f) grunty, objęte nadaniami górniczemi, i pola 
naftowe, gdy rozpoczęto na nich roboty górnicze. 

Art.11. Nie podlegają scaleniu wbrew woli wła
ścicieli grunty, użytkowane w specjalny sposób, jak 
grunty, na których znaj,dują się , prowadzone zawado
wo ogrody i sady, zbiorniki wody, służące do hodowli 
ryb, i t. p., z wyjątkiem wypadków, gdy to jest ko
nieczne dla dokonania scalenia przyległych działek, 
a korzyści ze scalenia przewyższają korzyści z do
tychczasowego użytkowani'a. 

Art. 72. Grunty, obięte nadaniami g6rniczemi, 
i pola naftowe, na których robót nie rOZlp,oozęto, mo
gą być poddane scaleniu jedynie za zgodą właścicieli 
uprawnień górniczych. 

Art. 73. Przyległe działki, które mają ulec sca
leniu w myśl artykułu 68 lub 69, a znajdują się w obrę
bie ustalonego w pl1l!nie zabudowania (art. 68 ust. 1), 
względnie istniejącego (art. 68 ust. 2) jednego bloku 
budowlane~o, stanowią obszar s'calenia. 

D~iJa.łki, zn.aj,dujące s.i.ę w obrębie kiJku przyle
głych bloków budowlanych, mogą być włączone do 
:ednego obszaru scalenia w wypadkach, gdy za tern 
;:>rzemawiają specjalne warunki miejscowe, w szcze
gólności, gdy działki jednego właś'ciciela znajdują się 
w obrębie dwóch lub kilku bloków budowlanych. 

Art. 74. O ile dlaclokonania racjonalnego sca
leni,a działek budowlanych kanieczne j,est przeprowa
dzenie nowych ulic lub dróg albo zmiana linij ulic lub 
Q,róg istniejących, przeprowadzenie to i zmiana mogą 
być dokonane tylko po sporządzeniu i zatwierdzeniu, 
względnie uprawomocnieniu się planu zabudawania 
i na podstawie tego planu. 

Art. 75. Scalenie palega na połączeniu w jedną 
całość wszystkich działek, włączonych do obszaru 
.scal enia, i na takim nowym podziale te,go obszaru, 
ażeby działki nowoutworzone nadawały się do Zlabu
oawania, zgodnego z przepisami obowiązującemi 
i z planem zabudowania (art. 68), względnie do celo
wegO' i ekonomicznego zabudowania (art. 69). 

Art. 76. Na obszarze scalenia utworzone zosta
jĄ ,n'owe dziaJlki w ten sposób, iż na miejsce ,każdej 

włączonej do tego obszaru działki wydzieloną zostaje 
nowa działka; której wartaść w miarę możności po
winna znaidować się w takim stosunku do 'warto:ści 
wszystkich nawoutworzonych działek, w j,akim war
tość włączonej działki znajdowała się do wartości 
w,szystkich d~iałek istniejących. 

Nie dotyczy to dzilałek drobnydl • . 0 których mo
wa niżej w artykułach 78 i 79. 

Położenie każdej nowoutworzonej działki wzglę-
. dem ulic lub dróg w miarę możności powinno odpo
wiadać poło'żeniu tej działki, włączonej do obszaru 
scalenia, 00. które,j miejsce nowa dzi.ałka z,os<tała wy .. 
·dzlelona. 

Art. 77. W wypadkach, gdy do obszaru scalenia 
włączone zostały działki, na których znaiduią się bu
dynki albo urządzenia, wspomniane w ustępie 3 arty
kułu 68 i wartykulę 71, a scalenie nie wymaga cał~o
witegO' zburz'enia budynków lub zniesienia urządzeń, 
należy .. przydzielić dotychczasowym właścicielom te 
no'Woutworzone dziaJki, na których pozos,tają stano
wiące ich własność budynki albo urządzenia, oądź 
części ich zdatne do użytku. 

Art. 78. W wypadkach, gdy !ta obszarze .scale
nia znajdują się dwie lub większa ność działek, nale
żących dojedne~o właściciela, i gdy na miejs,ce każdej 
lub jednej z nich ze względu na mały iej obszar nie 
może być wydzielona równowartościowa działka 
zdatna do zabudowania, wówczas na miejsce tych 
działek powinna być wydzielona jedna n{)wa działk.a, 
stanowiąca ich równoważnik. 

Na miej&ce kilku działek drobnych, stanrowią<:ych 
własność kilku właścicieli, również powinna być wy
dz.ielona jedna z,datna aozabudowania dZliałka, s'ta
nowiąca równoważnik tych działek, gdy 00. utworze
nie wspólnej właJSności godzą się zaróWlllO właściciele 
działek jak i osoby, których pxawa {)bciążają te 
działki. 

W braku zgody intęresowanych na wydzielenie 
w miejsce kilku działek drobnych iednej zdatnej do za
budowania działki zastępczej, należy w miei.sce każ
dei działki drobnej wydzielić działkę zastępczą, 
umieszczając nowe działki w sposób, umożliwiający 
ach zabudowanie po ustanowieniu od'Powre,dnich słu
żebności. 

Art. 79. Gdy w miejsce działki drobnej nie mo
że być wydzielona dzi'ałka zdatna do zabudowania, 
utworzona w myśl artykułu 78, część obszaru scale
nia, stanowiąca równoważnik tej działki, powinn,a 
być użyta na powiększenie inmej lub 1nnych działek, 
właściciel zaś otrzymuje ooclszkodowanie ptienię2me. 

Art. 80. Gdy do obszaru scalenia włączone zo
stały rozmaicie obciążone działki j.ednego właściciela, 
wówczas w mieisce każdej z wyżej określonych dzia
łek jednego właściciela rozmaicie obciążonych należy 
wydzielić jedną działkę równoważną. 

Wydzielenie zamiast kilku rozmaicie obciążo .. 
Illych działek j.ednego właściciela jednei działki za
IStGPczej możliwe jest w wypadku, gdy co do parządku 
ciężarów nastąpi ugoda pomiędzy właścicielem a oso
bami, których prawa obciążają poszczególne działki. 
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Art. 8t. W wypadkach, gdy to jest koniecine 

dla przeprowadzenia scalenia (art. 78 usJęp -3), mogą 
być ustano,wiqnąodpowiednie służ'elmQśd, jak wspól
ne użytk<>waniepodwórz, prawo widoku i świa
tłait.p. 

Art. 'S2. BO'czrie granice nowoutworzonych dzia
kk powinny być prostopadłe do linij regulacyjnych 
ulic i placów (art. 68 ust. 1) , względnie do istniejących 
Linij ulic i placów (aTt. 68 ust. 2), o j:Je warunki miej
scowe nie stoją temu na przes1zkndtie. 

Art. 83. W wypadkach, gdy s'tosunek wartości 
dz!ałki nowou!w'orzor.ej do wartości wszystkich no
-woutworzonych dz:ałek j-esŁ większy lub mniejszy, 
niż s'fosunek wartości działki, włącz-onej do obs'zaru 
scalenia,. do warlo'ści ws:zystkich działek, włącz,onych 
do tego obszaru, - właściciel w pierwszym wypadku 
uis zcza, a w drugim otrzymuj'e stosowną dopłatę pie
niężną· 

Przy ustalaniu dopłat powinny być wzięte pod 
'Uwagę poza wielkością i położeniem ' również inne 
okoliczności, wpływające na wartość działek. 

Art. 84. O ile, dl'a przeprowadzenia scalenia nie
odzowną staje się konieczność zburzenia budynków 
lub zniesienia jakichkolwiek urządzeń, powinno być 
przyznane odszkodowanie za te budynki i urządzenia. 

, Odszkodowanie to obciąża ogół właścicieli w sto
sunku do otrzymywan)Tch przez nich przy scaleniu 
korzyści, przy uwzględnieniu długości frontu, po
wierzchni, kształtu i położenia nowo wydzielonych 
działek. , 

Art. 85. Przy obliczeniu dopłat i odsz~odowań 
(art. art. 79, 83 i 84) nie może być bl"'anepod uwagę 
ogólne powiększenie wartości gruntów na obszarze 
scalenia, które może nastąpić wskuŁek scalenia. 

Art. 86. Służebności, ustanowione w myśl art. 
81, powinny być wzięte pod uwagę przy ustalaniu do-
płat i odszkodowa,ń (art. 83 i 84). ' 

Art. 87. Służebności, które wskutek scalenia 
strują saę bezprzedmiotowemi, wygasają bez odszkodo

"' wania. 

Art. 88. Za wkłady na roboty budowlane, urzą
dzanie ogrodów, meljoracje i t. p., dOKonane po 
wszczęciu postępowania scaleniowego przez właści
cieli działek, włączonych do obszaru scalenia, odszko-

R oz dz i a ł 2. 

Prawa os:ób trzeci<:h. 

Art. 91. Wszelkie prawa osób trzecich, któremi 
ohciążone są działki, włączone do o,hszaru scalenia, 
jak służebności osobiste , prawa użyikowania, używa
nia, zastawu, dzierżawy, najmu, wszelkie długi i zo
bowiązania hipoteczne i t. p., nie stanowiące przeszko
dy do przeprowadzenia scalenia, przechodzą na dział
ki , utworzone przy scaleniu, z wyjątkiem wypadku; 
przewidzianego w artykule 79. 

Art. 92. Spory, toczące się w sądach o własność 
i posiadanie gruntów, podlegających scaleniu, nie 
ulegają wstrzymani.u z powodu wdrożenia postępowa
nia scaleniowego. 

O stanie sporów, dotyczących gruntów scala:
nych. sądy zawiadamiają z urzędu organa, przepro
wadzające s'calenie. Organa te powinny dążyć do za
łatwienia wymienionych sporów w drodze dobrowol
nej , ugody stron i są uprawnione zwracać się au są-
dów o dalsze wyiaśnienia co do stanu sporów'. O ile 
dobrowolna ugoda nie nas-tąpi, należy w planie scale
nia tak rozmieścić grunty sporne, aby wyni-k sporu 
nie sprz'eciwiał się celom · scalenia. 

Art. 93. Postępowanie egzekucyjne, w razie 
przymusowej sprzedaży gruntów, należących do 
obszaru scalenia, nie ma wpływu na postępowanie 
scaleniowe, może być wdrożone· podczas tego postę
powania i nie przerywa swego biegu. 

Przedmiot postępowani1a egzekucyjnego (licyta. 
cyjnego) stanowią aż do chwili uprawomocnienia się 
orze c.z e,nia, za twielt"dz,aiące,g,o pr,ojekt scalenia, grunty 
posiadane przed scaleniem. . 

O ile sprzedaż przymusowa zostanie dokonana 
przed uprawomocnieniem się orzeczenia w przedmio-
de scalen.ia, nowonabywca wstępuje we wszystkie 
prawa dotychczasowego właściciela gruntów, . które 
obejmuje w tym słanie, w jakim je nabył na licytacji., 

- dowani'e się nie należy. 

W razie uprawomocnienia się orzeczenia w spra-
wie scalenia przed dokonaniem sprzedaży przymuso .. 
wej, przedmiotem sprzedaży będą działki, wydzielone 
przy scaleniu, a ustanowione w tern orzeczeniu dopła __ 
ty i odszkodowania, przyznane właścicielowi działki, 
podlegającej przymusowej sprzedaży, mają być skła
dane na rzecz masy ,egzekucyinej do depo,zytu sądu.' 
W raz~e niezłożenia tych dopłat i odszkodowań do 
depozytu sądu--sąd na żądanie osób Uiprawnionych 
śdąga je przymusowo na podstawie powyższego orze .. 
c~enia. 

• 

Art. 89. Prawa do dopłat i odszkodowań, wyni
kające -z mocy niniejszego rozporządzenia, mają pier
wszeństwo hipoteczne prze,d wszelkiemi obciążeniami 
odnośnych działek, którym z mocy ustaw nie przysłu
guje uprzywilejowane pierwszeństwo. 

Art. 90. ' Działki, utworzone wskutekecalenia, 
'Wolne są od podatków państwowych i samorządo
wy<:h na przeciąg lał dwóch od daty zatwier:he·ma 
projektu scalenia . 

Art. 94. Po:s'tępowanie dobrowolnego przetargu 
(licytacji) gruntów, należących do obszaru ~calenia, 
nie może być wdrożone podczas postępowama sc.ale .. 
niowego, a toczące się w chwili wdrożenia postępo-
wania scaleniowego, może być przez sąd wstrzymane 
na żądanie któregokolwiek z uczestników postę'P~ 
wania hlcyta<:yjnego na czas, aż do uprawomocmenia 
się orzeczenia w przedmio-cie sClalenia. 

Art. 95. Postępowanie sądowe o . zniesieniu 
wspÓłwłasności przez· podział w naturze oraz o wy-
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znacz,enie drogi koniecznej (o pTzyznanie prawa ' prze
chodu), o ile tyczy się gruntów, będących przedmio
tem scalenia, nie może .być wsz.częte aż do chwili ' 
uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie sca
lenia . 

. W raiie, jeżeli takie postępowanie wszczęto 
przed wdro·ż,eniem postępowania scalenia gruntów, 
właśdwy sąd w6łrzymuje je i zawiadamia o tem orga
na przeprowadzające scalenie, które powinny załat
wić sprawę będącą przedmiotem postępowam.a sądo
wego. 

Wyiąłek stanowi przymusowe ustanowienie słu
żebności przepł'owadzenia przewodów dla ropy, gazu, 
wOdy, kanalizacjli, alho elektrycznych. Ustanowienie 
tv ch sluzebi:lOści następuje niezależnie od postępowa
niascaleniowel!O i mU'si być uwz~lędnione przy scaJe
mu, a ustalone za te służebności odszkodowania po
winny być przvznane osobom, których grunty w~dłu~ 
orzeczenia, zatwieTdzająceg-o projek.t scalema, będą . 
obciąione temi służehnościami. ' 

Art. 96. Dopłaty pieniężne, uiszczane właścipie_ 
·lom w razie 'imniejszenia sięwart-ościich działek przy 

' now~ podziale, oraz odszkodowania, uiszczane tym
że włtaśdcielom w razie zniesienia iCh działek tudzież 
w razie zburzenia lub zniesienia budynków albo urzą- _ 
ci.zefl znajdujących się nan.ich,- mają być obrócone 
w pierwszym rzędzie na zaspokojeme praw obciąża
jących te działki. 

, , 

. Art. 97. Wierzytelności z tytułu odszkodowań 
(art. 79) stanowią przedmiot zabezyieczenia dla nale
żvtości, cięŻJarów i praw, obciążających działkęznie
SlOną· . 

R o z d z i a ł 3, 

Postępowanie. 

Art. 98. Do wszczęcia postępowania scalenio
wego tudzież do przeprowadzenia scalenia działek 

, budowlanych są powołane: 

al w gminach mńejskkh - magistra1y, wz~lędnie 
zwierzchności gminne, 

bl w gminach wiej6kich - właściwe wydziały 
powiatowe, 

cJ w uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha
Takter użytecznośc;i publicznej, a nie stanowiących 
gmin miejskich - wydziały wykonawcze komi.syj 
uzdrowiskowych. 

Art. 99. Wszczęcie postępowania soa.1eniowe.go 
nastąpić może: 

al na złożony org'anom, wymienionym wart. 98, ' 
wniosek większości zainteresowanych właścicieli, do 
których należy więcej niż połowa powierzchni grun
tów, mających ulec scaleniu, względnie po uzyskaniu 
przez te organa zgody większości właścicieli określo
nej wyżej, 

bl z urzędu, gdy część osiedla została zniszczona 
wskutek klęski . zywiołowei, i odbudowa .na daw
nych działkach nie mogłaby być do.konana ze wzglę
du na małe rozmiary, wadliwy kształt lub nieodpo-. 
wiednie położenie P06zczególnych działek. 

W wypadku, przewidzianyn{ w p. b). wszczęcie 
postępowania scaleniowego może równld nastąpić: 
w W-arszawie wskutek zarządzenia Ministra Robót 
PubHcznych, w innych zaś mqejscowo&cia" - woje
wo.dy. 

Art. 100. W wypadkach, gdy zauł.,. ekreślone 
w artykule 99 warunki wszczęcia postępowania .sca
leniowego, organa, wymienione w arŁ-ykule 98, spo
rządzają plan obszaru scalenia, uwidoczniający wiel
kość i położenie działek, oraz wykaz, wysicze
gólniający urządzenia, istniejące na działkach. sposób 
użytkowania d:z;iałek, hipoteczne i katastralne ich 
określenie, gdy działki stanowią przedmiO<t ksiąg wie- . 
czystych, i nazwiska właścicieli. I 

Art. 101. Na podstawie sporządzonych p.}llłnu 
i wykazu o potrzebie j obszarze scalenia orżekają: 
w Warszawie -MinisterRo·bót Publicznych w poro
zumieniu z Minis1reIll Spraw Wewnętrznych, w in
nych mie~scowościa(!ih - wojewoda. 

O i·le grunty, włączone do obszaru scalenia, sta
nowią prze:dmiot ksiąg wieczystych, w orzeczeniu po
winno być wys~zególnione ich oznaczellle hipo
leczne. 

Art. 102. O treści o.rzeczenia, które zostało wy_ 
dame na podstawie art. 101, powinno na-stąpć ogto-
szenie w trybie, przewi-dzianym wart. 25. . 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
aj podanlie gram.ic ohs-zanJ s-calenlia i 
bl oZlOOJczooie teTminu i mńej-sca zgłaszamlia. wnio-

sków, dotyczących scalenia. ' . 
Osoby interesowane powinny być o pOwyŻBzem 

'Osobno powiadomione. 

Art. 103. Za interesowany-ch w lIcalemu będą 
uważani wszyscy właściciele działek. włączonyc:t do 
obszaru scalenia, tudzież wierzyciele hipoteczni 
i właściciele innych praw, hipotecznie zabe::pieczo
nych, i wogóle osoby, których prawa obciążają dział-
ki, włączone do obszaru scalenia. . 

W wypad~u toczących się sporów sądowych 
w przedmiocie praw do działki, za interesowanych 
uważa się obydwie strony. 

Art. 104. Właścicieli działki lub dzialek,6łano- " 
wiących wspólną własność, reprezentuje jeden z ich 
grona, wskazany przez pozostałych, a jeżeli zgoda 
w tej mierzeonlie nastąpli, je-den z współwłaścicie.J1, wy_ 
znaczony w tym celu przez organa, powołane do prze
prowadzenia scalenia. Ma ' to zastosowanie przy 
wszystkich czynnościach, objętych postępowaniem 
6caleniowem. 

Art. 105. Dla właścicieli działek, których miej
sce pobytu organom przeprowadzającym scalenie nie 
jest znane,-tudzież dla właścicieli niewłasnowolnych 
-lub zaginionych, nieposiadających prawnych zastęp" 
ców, sąd na WlIl!iQtSek tych organów wymac:zy ku-o 
ratora. 

Art. 106~ Z dniem ogłoszenia w myśl artykułu 
102 postępowanie scaleniowe .będzie uważane za " 
wszczęte. ' 

.1 .• , 

• 
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Art. 107. Dla uzys-kania funduszów, kOniecznych 
iDa pokrycie kosztów po.stępowania. wszczętego na 
podstawi-e punktu al arlykułu 99. organa przeprowa
<lzając-e soalenie z chwilą wydania orzeczenia 'o po
trzebie i ooozarze scalenia (arl. 101)m-ogą nakłada~ 
iDa właścicieli działek, włączonych do tego obszaru, 
.opłaty w stosunku do powierzchni włączonych 
:ldziałek. 

Art. 108. Na podstawi-e uneczenta o potrzebie 
.. 'I ob!ml.rze scalenia (ari. 101) sąd (wyd7Jiał hipoteczny) 

:l ' .; Da wniosek organów przeprowadzających scalenie. 
'" , .-: ; " ~; Z JWPisu;e 00 księgi wieczy9tej ostrzeżenie (adnotację) 

,:-. :: : '~~1-~ wdrożemu. postępo~ s:c~e:aiow~,któr~ ~ 
. .' - .' . ..:."t len skutek, iż wszełkle póme:rszP. znuany slanu hi

:'; ~~ pot.ecznegota.k co do wł~ł j:llk i o~ążcó ~()
'1(" :ela1ją bez wpływu na pTZcbieg postępowama scalento

, !Wego i zachowują moc o tyle, o He nie spf'lZeciwia.i4 
.ę postan~W1ieniom niniejszego rozporządzenia.. 

Art. 109. O6obom i:nteft80wanym przysługuje 
.;;pt'awo z~łaszani& organom przeprowadzającym sca

.' ,;. lenie wniosków co do sposobu scalenia w terminie 
"," ,; ~O! :;";i; 1dwóch tygodni od dnia powiadomienia, względnie 
<~:i::~--f:;~:: ogłoszenia o "WSZCZęciu postępowania scaJeniowego 

; · :t::~t~i'~:,;;-Iart. 102). -

*}~t ,, ; Art. 110. Dla oszaJCowania wartości zar6wn() 
':~':~~~~'(~;~ziałek, włączonych do ooozaru scalenia, ja·k i nowo
· ·.~e~:'T~( otworzonych działek i służebności tu.dziei dla ustale

·:; ;~t!/; ' Ilia wysokości dopłat i odszkodowań, przyznanych 
przy scaleniu, organa, wymienione w artykule 101, po
!Wołują komisję szacunkową z pośród osób niezainte

:,~~f:/ : . r-esowanych bezpośrednio ani pośrednio w &prawie 
:.~: '~ego scalenia. 

Art. 111. W skład komisji szacunkowej, po~ 
-Iaoei w myśl artykułu 110, wchodzą: 

a) przedstawiciel państwowej władzy admini", 
".tracyjnei. jako przewodniczący, 

b) przedstawiciel gminy, w której obrębie zna;" 
Buj-e się ooozar scalenia, jako zastępca przewodni .. 
!CZąc-ego, 

e) rzeczoznawca 'budowlany, 

d) mierniczy przys-ięgły, 

." e) dwaj rzeczoznawcy z pośród nieza.intere.sowa~ 
, '~ <:"}\~tlych mieszkańców gminy. 

W wypadkach, gdy gmina jest właśdci-elką dział .. 
, .. O;i:'<'-'«ri lub dział-ek, włączonych do oooz:aru scalenia. za

.. ~. ~~ miast przedstawiciela gminy w skład komisji wchodzi 
«~};;: drugi przedstawiciel pań..stwowej władzy administra-

' ~yjnei, w charakterze zastępcy przewodniczącego. 

Oprócz członków mają być powołani .zastępcy 
. członków, wymienionych wyżej w p. p. c), d), e), o od

"'\' powiednich kwalifikacjach. 
W razie potrzeby komisji przy.sługuje prawo po

, .. ;: lWoływania bi-egłych O sp-ecjalnych kwalifikacjach 
"\2 głosem doradczym. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głt'6ów. 
V? razi-e równości głosów rozstrzyga głos przew o d .. 
IUJczą.cego. 

. Art. U3. Członkowie komisji i zapro.szeni bie~li 
otrzymują wynagrodzenie w wy.sokości. wyznacznnej 
przez w:Qj ewodę , 'Względnie MiJlIistra Robót Pub14cz.. 

. nych. 

Art. U4. Organa., przeTn"owadzaią.c-e 6cnlenie 
'(art. 93),sporządzają ~tępny projekt soaJeni.a na 
podstawie zgłoszonych wniosków inter-esowanyc~ 
(art. 109) i oszacowania, przyjęte~ przez komiSję $za-t 
cun.kową (arl. 110), i wyznaczają termin rozprawy. 

Gdy scalenie jest potrzebne dla odbudowan~ 
zniszczonego wskutek klęski tywiołowej osiedla albo 
jego części (arl. 99 p. b), rozprawa powinna odbyć się 
Ilajdalej w cztery tnlod.n1e po W1Izczęciu postępOW8.ool 
ma (ar!. 106). 

Art. U5. Organa., wymien.ione w ari. 98 prze-. 
prowadzają rozprawę przez Swego delegata. wzglęc:t.. 
me delegatów. 

Interesowani pawi:noi b~ werwa do etawienia! 
się na termin rozpra wy, z podaniem w wezwaniu 
skutków nie.stawiennicłWla.. 

Art. U6. Od dnia wezwania do dnia rozpraWJl 
przysługuje interesowanym prawo przeglądania: 
[WStępnego projektu scal-enia. 

Art. 117. Niestawiennictwo 0661> interesowa,.. 
iI1ych mimo doręczenia im wezwania nie powodu~ od,.. 
roczenia rozprawy. 

Właściciele działek ni-eobecni, mimo otnyman&:! 
go wezwania, uważan,i będą za zgadzających się na 
przyjęcie przeznaczonych dla nich działek. 

Art. 118. Przy rozprawi-e organa przepr0W3uza .. 
;ące scalenie powinny wysłuchać życzeń interesowa .. 
nych i dążyć do polubownego załatwi-enia zachodzą .. 
lCych sprzeczności. 

Art. 119. Wszel·łcie W1IlIiosIki i sprzeciwy, jaJko tei 
wyniki ugód pomiędzy po6zczególnymi inter~ .. owany .. 
mi, ni-e sprzeciwiające się celom 6-Calenia, mają by6 
~esLone do protokółu. ' 

Art. 120. Ugody, spisan-e przed orgianami prze .. 
prowadzającemi scalenie, mają moc prawną ugód, za'" 
'Wartych wobec .sądów. 

Art. 121. Prz-ed zamknięciem rozprawy podaje 
się do wiadomości interesowanych, kiedy i gdzie mo .. 
gą oni zaznajomić się z mającym być sporządzonym 
projektem scalenia. 

Art. 122. Na podstawie wynikó",' rozprawy tu .. 
dz:ież uchwały komisjJ szacunkowej (art. 110) - or .. 
gana przeprowadzające scalenie sporząd.za4ą projekt 
scalenia. 

Art. 112. Dla ważności uchwał komisii s-zacu~ Art. 123. Projelkt scalenia powirue:n zawi-era~ 
. ,-',; kowej koni-eczna jest obecność przewodniczącego lub 1) plan obszaru scaleIllia, uwidoczniający: a) ilość, 

.".,.::;.Lit;; ;e~ zastępcy oraz członków, wymienionych :w p. p. wielkość i położenie działek, włączonych do obszaru; 
:}. ;. ~i~f~~ d} i -ej art. .111, lub ~c::.h z.ast~cÓ~ . :. : . i , ~aleDja. bl oz.nac.zenie hipoteczne i katastralne cizia.., 

rli;f' fi . 

, ' I 

..... . : 
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lek, o He te ~tanowią pr:.._·dmiot ksi~ wieczystych, 
ej nazwi~ka w~a śdcieli działek, d) budynki i urządze
nia, zna;dujące się na działkach, e) obciążen; a służeb
ności, ciężary publiczne i wo·góle wszystkie stosunki, 
które mo1ą mieć znacz.eme dla Iiowego pGdziału ob
uaru scalenia; 

. 2) plan pooziału obszaru sc.ałenia, uwidoczniają

.ey zaoro ;ektowany układ stosunków, wspomnianych 
wyżej w punkcie 1). 

31 wykaz warlośd wszystkich działek, włączo
Jtych do ooozaru scalenia oraz warŁoś.ci znajdUjących 
się na działkacb budynków i urządzeń; 

4) wykaz wartości wszystkich działek nowoutwo
rzonych 'Oraz wartości ma;ących na ni'ch p!()zostać, 
'Wz~łPdń.ie podłe~aiących zburzeni.u l.ub usunięciu, bu
dynków i uiządzeó łub kh części; 

5) wykaz d!()płat i odSZKodowań, które mają być 
uiszczone przez poszczególnych właścicieli osobom, 
którym te dopla!y i o.cLs:zkodowarua mają być przy
znao·e; 

6) wykaz kosztów postępowania i iCh rozkład na 
właśdcieuposzczegómych działek. 

Art. 124. Osoby i'Iltere.sowane mogą prz.epłądarć 
proiekt scalenia w terminie : czterech tygodni od daty 
podanej przy t"o :wrawie, .gd.,. poołę'Powanie zosbało 
wszczęte na podstawie punktu aJ art.,.kułu 99, i. iedne
go tygodnia, gdy postępowalłie wstało wszczęte na 
podstawie punktu b) artykułu 99. 

.ArL t2S.. VI tenninach, podanych w artykule 
124; interesowani mogą zgłaszać sprzeciwy przeciw 
projektowi scalenia na .ręce organów, przeprowadza
jących &calenle. 

Art. 126. Do rozpatrzen~a sprzeciwów,zgloszo
n~Tch pr zeciw pro '·ekto wilScale nia, i ao zatwierdzenia 
tego pt'!()jektu · .są powołana: w Warszawie - Minister 
Robót Publiczny-ch VI p{)Tozumieniu z M'inidrem 
Spraw Wewnętrznych, w innych miejscowościach -
wojewoda. 

Ad. 127. W wy.p adk ach, gd·V zachodzi potrzeba 
dokonania istotnych zmian pTujektu, wymi'eniom~ 
w artykule 126 władze przed powzięciem decyzji pC)
winny zarządzić przesłuchanie interesowanych, któ
rych te :z:miany m'ogądotyczyć. 

Art. 128. O zatwierdzeniu pro:ektu !Scalenia in
teresowani powinni być zawiadomieni. 

ATt. 129. 'Zanh~chanle wdrożonego postępowa
nia sca1eniowego moie nastąpić w drodze OrLeczenia~ 
w Warszawie - M:n isŁra Robót Publlcznych w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. w ln
nych miejscowościach - wo;ewody: 

a' na wniosek co najmniej ,dwóch trzeaeh właści
cieli działek, włączonych do obszaru scalenia; 

bl z urzędu. ,gdyhy Pl) ~pl)rządzeniu wstępnego 
projektu scalen~a i po rozprawie okazało się, że prze
niecznych dopłat i odszkodowań byłoby dla intere
lowanych zbyt uciążtiwem. 
prvwadzenie scalenia ze wz.ględu na wyiSokość ko-

Art. 130.Zf!łosz.enie wniosku o zanittnawe p.)
stępowania. {a.rt. 129 p. aj ,p.owiruw Bastąpić pczed 
zatwierdzeniem pX<ljektu s.caJerua. 

Art. 131. W wypadkach, gdy dla dOKonania ..sca
lenia l<onieczne j·est przepr(}wa ::1zen~ e n owych ulic 
lub dróg alb o zmiana l>i:nij ulicltJb dró.gislnie; ą..cych 
la "t. 741, p o ~ tępowanie scaleniowe do 'czasu uprawo
mocnienia się planu zabudowania powinno być zawie~ 
SZ(Ul.e: w Wars zawie - orzeczeniem M ;nl:st r.a Robót 
PubUcZTlvch, wydanem w poro.mmien'u z M-i~ .istrem 
Spraw Wewn.ętrznych, w innyca uś ~ejscow~ 
ściach - ·orzeczeniem wojewooy. 

Art. 132. Koszty postępowania pon.oszą; 

a) ogół właścicieli działek, wła,czl())]!Iy,d! do 
obszaru :!"calenia, ~dy pQStępowanie wstało wsz~te 
na podstawie punktu al adykułu 99. 

b} gmi~a, gdy postępQwan~~ws'Zc'Z'ęt~ 'Z-osbto na 
podstawie pUl"ktu b) artykułu 99. 
. W wypadku, przewidzianym wy rej w punkcie a). 
koszty postępowarula podlegają podzialowi wedlu.! 
zasad artykułu 84. 

Art. 133. Do kosztów POlStępowania .sca!~n1-oweó; 
go zalicza się: 

ał wyn.agl'oozerue członków komisji ~;zacmnkowej 
i powoianych przez komisję biegłych (ar!. i 1.3). 

b~ koszty t~cltnicrn.~!() .sporz-ądzenia ~tęp~ 
pl'oj-ektu i pl'ojektn -.seał~nia (art. art. 114 i 1231, 

c) należytości pis<'lIZY 'bipot~cznych taiŁ. 1-68 
i art. 137). 

Art. 134. W razie zamechanira po6iI:ępQ'Wama 
scaleniowego (art. 129), wszczętego na podstawie 
punktu a) art. 99, koszty postępowania ponoszą; 

a) osoby, które spowodowały zaniechanie pastę.; 
powama, w razie gdy postępowanie zostalo za.mecha
ne na podstawie punktu a) artykułu 129, 

b) wszyscy właściciele dr:iałek, gdy pootępowa
nie zo"talo za.ni:e<:hane na poc:.stawi~ punktu b' arty
kułu 129. 

Art. 135. Zarówno opłaty na pokrycie kosztów 
wszcżętego postępowania (art. 1'O7l, jlClk i kOiSzty za
niechanego (ad. 134ł łub dokonanego 'Scalen ia (art. 
132) mogą być ściągnięte w drodze administr.acvinej 
przez organa gminy. 

Art. 136. O ile interesowani nie zadowolą 6lIę 
wv."o,lwścią doplat i odszkodowań, przyzn'aJlycb przez 
władz;e, wymienione wart. 126, mogą w ciągu trzech 
miesięcy od dnia zawiadomienia o zatwierdzeniu p,ro
jektu scalenia udać się do właś·ciwego sądu (} .D.staJe.; 
nie te-go wymiaru w drodze postępowania są d'ow'e'g(). 

ATt. 131. Niezwło.cznie po uprawomQCuuen1u się 
projektu 6calrenia organa przeprowadzające -&>c:a~e'lłie 
powinny zgłosić do sądu (wydziału .n:ipotecZil'łegQ, 
z załąc zen i em je.dnego egzemplarza pro j·ektu wniosek 
o wpisanie do 'ksiągwieczyslych nowego stanu włas
ności działek, .które były przedmiotem tych 'ksią~ . 

Sąd ws'ku1ek wymien ionepo w u.st " pie j'lerw.s.zvm 
wnios-ku skreśli ostrzdenie tacln.otację) o wdr~ 
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postępowania scaleniowego (art. 108"1 i zarządzi wpi
sanie dO' ks,i·ąg wi<e-cz.ystych nowego stanu wlasaości 
działek. 

Art. 138~ Uzgodnienie dokumentów katasb'al
D!ych z wynikiem scalenia należy do władz katas[ral-
n.ych . . 

Art. 139. Odokonanem spros-towaniu wpir.sów 
w księgach wieczystych sądy zawiadamia : ą właśCi
cieli działek oraz osoby trzecie, na rzecz których są 
zahipotekowane prawa i wierzytel:n.ości. 

W r,erzydele hipoteczni mogą żądać naty€:hmia
Btowego za:spQK64-enia. ~wych roszczeń. z 8um przyzna
nych właścicielom z tytułu ustaloner proje,ktem scale
nia dopłaty do przydzielonej działki (art. 83) aPl') z Ly
tuł'tr od\s7;kodawa:rua za zb:.trzone budynki hb -;n i ~s i (\
ne U'l"ządzenia, bądź za działkę zniesianą (art. art. 84 
i 19~. • 

żądanie to. zgło-sić. należy w ciągu dni cLtern 1S, ~11 
od dnia don~czen ; a ' zawiadomienia o. sprostowaniu 
wpisu do te .~o sądu, który jest wfaściwy do przepro
wadzenia przymusowej sprze.daży da.neg·o gruntu. 
O przyznaniu wierzycielom wymienionych wyż.c·j sum 
orzeka~a sądy przv o:l powiedniem zast·.)~nwaniu prze
pLS:ÓiW. dt'r.t.ycząeych po·d,zi:ału Hcytacyjnei ceny kupna. 

Art. 140. Na podsb'Wlie prawomocnego proqek- · 
tu scarenia organa, przeprowadzające scalenie, prze
każą właścicielom wydzielone dz:af~ -i T''1 ~ -uncie. 

Zwrócerne się osób 1ntere:sawlłlnych do sądu 
w J'1!'V:: !' ",rl· .. 1> · ałów 136 lub 13-9 nie wstrzymuje przeka
PIlIia działek. 

ArL 141.. Osoby, które w myśl zatwierdzonego 
projektu scalenia zo·bowiązane. zostały do uiszczenia 
dopłat i odSZKodowań, powinny uiścić te dopłaty i o·d
sz~kodowania \VI termin'ie trzech mie~ięcy od dnia za
wia.domieTIlia o spro.stowan<fu wpisów w księgach wie
czystych, g'dy działki stanowią przedmiot tych ksiąg, 
od dnia zaś przekazania im nowouiworzonych 
dziaJek, tdy działki urządz.onej hipoteki ni~ · po
siada.rą. - o· ile IDlędzy interesowanymi nie nastąpiła 
dobr o,wolna ugoda eo do terminu uiszczenia dopłat 
i OO&zKo.dowań. 

Uiszczenie dopłat i: odszkodowań poł~a na: 

a) wniesieni'u r.dnośnych kwot do, depozytu S1-
dowe go. gdy dz;ałki. których właścicielom zo.s.tcł1y 
prz.yznane dopłaty i ooszkodowa:l!lia. są obciążone na 
rzecz osób trzecich, 

bo) wypłaceniu odnośnyc·h kwot osobom, którym 
zasŁały przyznane, gdy nie zachodzą warunki, podane 
w punkcie a}. 

Art. 142. Odpisy orzeczenia, zatwierdz!ł:ącego 
projekt scalenia, tuJzież odpisy pro ;ektu . sca!enia 
oraz odry.sY planu podziału obszaru sca lenia, bk w ca
łości . jako też w częściowych wyciągach, powinny być 
wvdawame osobom interesowanym na ieh ż.l..danie za 
zwrotem kl!).Sz.tów sporządzenia tych odpisów i od
rysów. 

Ari. 143. Wszystkie dokumenty i umowy, spo
rządzone w związku z pO\!tęp()Waruem 6ealeniowem 

przez organa przeprowadzające scalenie, wzgłędn1e 
przed {emi organami:, OTaz wszelkie wmo'ski i wpisy 
hipoteczne, dOKO'nane w toku tego postępowania al
bo na jego podstawie są wolne od stempli. apłat skar
bo.wych i samarządowych. 

TYTUŁ IV. 

Przekształcenie działek zabudowanych wadliwie. 

Rozdz. ia;ł L 

Istota przekształcenia. 

Arf. 144. W wypadkach, gdy na d'woch lub kil
ku przyle·głych dz i ałkach znajdalą się budynki, wznie
sio-ne w sPosób wyraźnie sprzeczny z wymogami bez
pieczeństwa lub zdrowia publicznego i, nie czyniące 
zadośĆ' wymogom ninie;s'zeg'o' f'(')zporządzenra, prze pi-

. sów miejscowych lub zatwierdzonego planu zabndo
wan+a, a rozmiary albo kS'ztaJt kaźdej z poszC'zegól
nvch działek . czyn ią nremożliwem taki-e jef zabudowa
nie, któreby czyniło zadość tym wymogom, działki po
winny być przekształcone w trybie, przewid'zianym 
niże j w artykułach 145 - 170. 

Zn.ajd1'l.jące się pomiędzy n,iez.d'a ,tnemi w myśl 
ustępu l-go do zabudowaiTI,i'a aziałkami zahudowa.ne
mi łub przylegające do takich działek nienada iące się 
do zabu·dowania działki niezabudowane mogą ~ów
nież ulec przekształceniu. 

Działki niezabudowane, a nadające &ię do zabu
dowania zgodnie z wymogami przepisów obowi'ązują .. 
cych i zatwierdzone!!o planu zabudowania, mogą w ca
łości lub w części uJe-c przeksZTtałceniu, o i,le to jest 
Konieczne dla dokonania przekształcenia przyfegłych 
działek, niezd.atnych do zabu.dowania z. powodów, po
danych w ustępie pierwszym ful, drugim. 

Art. 145. Dzi,ał-ki podlegające przekrształ'Ce1l-i'\.l 
powinny być nabyte przez gminę. Gminie przysługuie 
w takim razie prawo przymusoweg'o opróżnienia lo
kali w budynkach, znajdujących się na działkach, 
w drodze adminiSŁracyjnet za pośrednictwem władz, 
powoła:nych do sprawowania nadzoru nad utrzyma
niem bndynków (art. 380t, po dostarczeniu przez gmi .. 
nę osobom, za,jmującym fe l,oka,Je, ·odpowiednich po
mieszczell zastępczych. 

Art. 146. Przeks·ztałcOOJie polega na: 
a) zbU1"zeniu budytllków i zm:ie sieruu urządzeń, 

znajduiących się na działkach i 
h) na połączeniu działek w jedną calość i takim 

podziale utworzonego w ten spo.sób oOO-zaru. ażeby 
nowoutworzone działki nadawały się do zgodnego 
z przepisami obowiązującemi i planem zabudowania 
oraz ekonomicznego i celowego zahndowania. 

Znajdujące się na d:6ałkach budynki i urządzenia 
w całości lub cz«ści m~ą być pozoslawiorre na nowo
utworzonych dzia~kach tylko' o. tyle~, O' ide mogą być' 
wykorzystane przy ich zabudowaniu. 

Art. 141. Nowoutworz-one dzi1ałki obowiązana 
jest gmina o.dpr-zedać byłym właścicielom na ich żą
danIe. 

Pierwszeństwo do D'lłbyda d2iałek, na których 
w całości lub w części poz06taj~ budyułd lub llr~ 
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«henia, zdatne do użytkowaJma przy z'abudowa:niu 
nowoutw-orzonych działek, przysługuje byłym właści
cielom tych dz~ałek, na których znajdowały się wspo-

- mniane budynki albo urządzenia. 
W wypadku, gdy nie zachodzą warunki, podane 

w wtępie drugim, a działka jednego właściciela, włą
czona do nowoutworzonej działki, stanowi więcej niż 
połowę tejże, pierwszeństwo do nabycia przysługuj,e 
byłemu właścici~dowi tej dzi,ałki. . 

W wypadka,ch, gdy nie zachodzą warunki, przy
toczone w wtępach drugim i trzecim lub, gdy osoby, 
podane w cytowanych wtępach, z prawa pierwszeń
stwa nie korzystają, pierwszeństwo i prawo wyboru 
przy nabywaniu nowoutworzonych działek przysłu
guje byłym właścicielom w kolejności, która odpowia
da wysokości otrzymanych przez nich za odnośne 
działki kwot. 

O He prawo do na,bycia j,ed:nej działki w myśl za
sad, podanych w ustępach drugim lub czwartym, 
przysługuje kilku osobom, wówczas o pierwszeństwie 
w bra'ku dobrowolnej ugody decyduje lo.s. 

Art. 148. Cena sprzedażna nowoutworzonych 
działek dla o.sób, wspomnianych w artykule 147, po
winna odpowiadać cenie obliczonej według norm osza
cowania, zastosowanych przy nabyciu przez gminę 
gruntu i pozo.stałych z,datnyoh do zużybkowan~a bu
dynków lub ich części. 

O ile przekształcenie działe,k powoduje podnie
.ienie się wartości gruntu, wówczas cena sprzedażna, 
podana w ustępie pierwszym -może być odpowiednio 
podniesiona, nadwyżka ta jednak dLa wszystkich dzia
łek nie może przekraczać ceny nabycia budynków 
i urządzeń i k,oszŁów robót około ich zburzenia, albo 
zniesi enia. 

W cenie sprzedażnej w wypadkach, przewi
dzianych w tlJStępie drugim, mogą być również uwzglę
dnione ko.szty postępowania. 

Ań. 149. O ile OBoby, wspomniane w artykule 
147, z prewa pierwszeństwa do kupna nowoutworzo
nych działek nie skorzystają, gminie przysługuje pra
wo pozos-tawienia odnośnych działek w swojej własn-o
ści lub odp1"zedania ich osobom postronnym w dro
dze publicZI?-ego przetargu. 

R (} :z d z li a ł 2. 

Postępowanie. 

Art. 150. POBtępowanie o przekształceniu dzia
łek zabudowanych wadliwie wszczynają i projekt 
przeksrlałcenia sporządzają: 

a) w gminach miejskich - magistraty, względnie 
zwierzchności gminn,e, 

b) w gminach wiejskich - właściwe wydziały 
powiatowe, 

c) -W uzdrawiskach,uznanych za posiadające 
charakter- użytecz;n,ości puhli,cm.ej, nie Sltanowaących 
gminy miejskiej, - wydziały wykonawcze komisyj 
uzdrowiskowych. 

Art. 151. O zamierzonemprzek.szbałceniu dzia
ł'ek powinno nastąpić ogłoszenie w trybie, przewidzia
nym w artykule 25. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) podanie granic obszaru, podlegającego piz~

kształceniu, 

b) oznaczeIllie terminu i miejsca zgłaszania wnio
sków, dotyczących przekształcenia. 

Właściciele odnośnych dzitałek tudzież o.soby, 
których prawa obciążają te działki, powinni być o po
wyuzem osobno powiadomieni, o ile miejsce ich po
bytu znane jest organom, przeprowadzającym prze
kształcenie działek. 

Art. 152. W razie, gdy podle!!ają przekształce
niu dzia.łki, staJnowiące własność Skarbu PańSItwa, 
o wszczęciu postępowania powinny być powiadomio
ne władze, w których zarządzie znajdują się te działki. 

Art. 153. Interesowanym w terminie dwóch ty"" 
godni od dnia doręczenia powiadomienia, względnie 
od dnia podania do publiczmej w-ilćl(:lomości o zamie
rzonem przeksrlałceniu działek przysługuje prawo 
zj!łaszania na ręce organów, wymienionych w artykule 
150, wniosków o potrzebie, obszarze i sposobie prze
ksZ'tałcenia. Zgłoszone wnioski powinny być rOZipa.;; 
trzone przez organa, powołane ,do sporządzenia pro
jektu przekształceni'a. 

Art. 154. Projekt przekształcenia powinien za
wierać: 

1) plan obszaru, na którym mają być przekształ
cone działki, uwidoczniający: a) ilość, wielkość 
i położenie działek, podlegających przekształceniu, 
b) oznaczenie hipoteczne i katastralne działek. o ile 
te słan,awią przedmi,O<t kS>iąg wieczysty~h, c) na.zw1:sk'a 
właścicieli dzi,a.łek, d) budynki i urządzenia, zna4dują"" 
ce się na działkach; 

2) plan podziału obszaru, wymienionego w punK .. 
cie 1). na działki zdatne do zabudowania, uwidocznia .. 
jący: a) ilość, wielkość i położenie zaprojektowanych' 
nowych działek, b) budynki i urządzenia, względnie: 
ich części, mogące być wykorzystanemi przy zabud~ 
wamu działek. 

-
Art. 155. W razie, gdy projekt dotyczy działelk~ 

stanowiących własność Skarbu Państwa, należy prze .. 
słać go władzom, w których zarządzie znaj.dują się te' 
dzi'ałki, w celu wypowiedzenia się przed jego uchwa. .. 
leniem -vi myśl artykułu 156. 

Art. 156. Projekt przekształcenia działek 
uchwala: 

al w gminach miejskich uchwalający organ 
gminy, . 

h) w~minach wiejskich - wydział powiatowy 
po wypowiedzeniu się organu uchwalającego gminy, 

c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha
rakter użyteczno,ści publicznej, nie stanowiących 
gminy miejskiej - wydział wykonawczy komisji 
uzdrowiskowej, po wyPowiedzeniu się organu uchwa
lającego gminy, 

Art. 157. Uchwalony projekt przekształcenia 
podaje się w: odnośnej gminie do przeglądu intereso
wanych na przeciąg dwóch tygodni. 

O terminie. podania projektu do przeglądu intere-
60wani powinni być powiadomieni. 



Nr. 23. Dziennik Ustaw. Poz. 202. 371 ---------------------------------- ------------~--------------------~-

padłe do tej lhtji, względnie do istniejącej linji zabudo
wania ulicy, placu lub drogi. o ile warunki miejscowe 
nie stoją' temu Ra przeszkodzie. 

Art. 56. W wypadkach, gdy na terenach, podle
gaiących parcelac ji. konieczne jest przeprowadzenie 
nowych ulic lub dróg, albo gdy zachodzi potrzeba 
i miany przyl eglych do tych terenów lub przechodzą
cych przez nie istnie jących ulic, placów i dróg, powin
ny być sp orząd zon e plany zabudowania odnośnych te
renów w trybie, przewidzianym w artykułach 7- 51. 

R o z d z i a ł 2. 

Zatwierdzanie planów parcelacji. 

Art. 57. Do za.twierdzama planów parcelacji 
~ą powołane: 

aj w g.minach miejskich - ~istraJty, względnie 
.wierzchności . &.rpiI!!;l_~.. . • ••... 

. b) w gmiriacli wie)skich właściwe .JąiibiqłY'N PO-
wiatowe, - . 
" c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha-

rakter użyie c zności publicznej, nie stanow !ącvch 
gminy miejskiej, -- wydziały wykonawcze komisyj 
llzdrow,iskowycb. 

Art. 58. W wypadkach, g·dy zachodzi koniecz
n-ość sporządzenia pla,nu zabudowania terenu, które-

' i!" Gotycz r 7g1oszuny plan parcelacji (art. 56), właści
we władze są upoważnione do zawieszenia rozpa
trzenia planu parcelacji do czasu uprawomocnien:" 
się planu .zabudo·wania. 

Art. 59. O zawieszeniu rozpatrzenia -planu par
. celacji 'powinny być zawiadomione osoby intereso-

wane. 

Art. 60. Jeżeli zatwierdzeniealpo uprawomoc
nienie się odnośnego p-lanu zabudowania w myśl ar
tykułu 33 nie nastąpi w okre.sie dwóch lat od dnia 
zgłoszenia planu parcelacji, projekt parcelacji powi
nien być rozpatrzony, a bt'1ak prawomocnego plan iI za
budowaniani·e może spowodować odmowy zatwier
dzenia planu parcelacji. 

Art. 61. Od orzeczeń, wydanych w myśl arty
kułów 57 i 58, osobom interesowanym przysługuj e 
prawo odwołania do władz wyższych w terminie 
i trybie, przewidzianych w artykułach 394 ---' 398. 

Art. 62. W>,zelkie zmiany. zatwierdzonego planu 
parcelacji mogą być dokonywane tylko w trybie, 
przewidzianym wart. art. 52 - 61. 

Art. 63. Minister Robóot Publicznych jest upo
ważruiony do wydawania w porozumieruiu z Mini
strem Sprawie·dliwo·ści S'zczegół-owych przepisów, do
tyćzących trvb u postepowania w sprawa ch parcelacji 
terenów bud<>wlanych. 

R o z d ział 3. 

Urządzenie ulic i dróg na terenach, objętych zatwier
dzonym planem parcelacji. 

Art. 64. W wypadkach, gdy zgodnie z prawo
mocnym planem zabudowania na terenach, objętych 
·zatwierdzQ·nym planem . parcelacłi. mają być uŁworzo .. 

ne nowe ulice lub drogi , a gmina do urządzenia odnoś.., 
nych ulic lub dróg nie przystępuje, wówczas właści-.· 
ciel terenu, objętego . planem parcelacji, względnie 
wła~ciciele działek. utworzonych przy parcelacji, mo
gą dokonać urządzenia wymienionych ulic i dróg do 
uży tku publicznego na koszt własny w spos'ób.. usta
nowiony przez gminę dla danej dzielnicy, i pod kon. 
trolą organów gminy. 

Art 65. Utrzymanie 'urządzonych w myśl arty
kułu 64 ulid dróg do cza'su przejęcia ich przez gminę 
obcląza włi:tsclciela, względn i e . właścicieli, ' przyle .. 
glych działek, których kosztem ulice lub dr<>gi zosta-
ły urządzone. . 

Art. 66. ; U~~ąd~one' ~··lliyśrart'."64 · ulice i drogi; ' 
musz~. być .przejęte przezgmin~, . o. ileprży, ąich i'~w
stały zaobuclowilnia ma łącznej .dług!)ś-ci frontów z oby
dwóch stron, wynos'zącej 'co ńajni.niej jecLm~ 'trz'edą 
część całej długości frontów. 

Wymienione wyżej ' ulie,e ' i drogi' powinny ' być 
przekazane na własność gminy w stanie . wolnym ' od· 
ciężarów hipotecznych i długów. 

Art. 67. Rzeczywiste ' 'koszty urządzerua ' ulic 
i dróg, obejmujące również wartość gruntów użytyclt 
pod założenie tych ulic i dróg,. po odtrąceniu - .jeżeli 
chodzi o gminy mie:skie - części ktÓra w myśl arty
kułu l74zostaje przełożona na właścicieli odnośnych 
działek, - powinny być zwróc<>ne przez gmi:Ię 0"-;0-

bom, które te kos zty poniosły, najdalej w termmie 
rocznym od dnia przejęcia od.nośnych ulic i dróg. 

TYTUŁ III. 

Scalenie działek budowlanych. 

Rozdział t. 

Istota scalenia~ 

Art. 68. W wypadkach, gdy w części osiedla, 
objęte j prawomo.cnym planem zabudowoull a. zlH. 1dwą 
się działki niezabudowane, które ze względu na ich 
rozmiary, kształt lub położenie nie mogą być zabuj/) .. 
wane zgodnie z wymogami prze.pi.sów obowiąZUjących 
i planu zabudowania, działki te mogą ulec scaleniu 
w trybie, przewidzianym niżej w artykułach 69-143. 

W razie, gdy os.iedle lub jego c.zęŚć zostały zn.isz
czone wskutek klęski żywiołowej, brak phnu znbu .. 
dowania nie może być przeszkodą do d0~onania sca~ 
lenia. . 

Działki, na których znajdują się budynki, tudzież 
aziałki niezabudowane, lecz do zabudowania zg:>dnie 
z wymogami przepisów obowiązujących i planu zabu
dowania zdatne, mogą w całości lub w części ulec 
scaleniu tylko o tyle, o ile to jest k onieczne dla doko-. 
nania scalenia przyległych do nich · działek, niezdat .. 
nych do zabudowania z powodów, podanych w ustę
pie ' l-ym, i o ile korzyści ze scalenia przewyższają 
korzyści z do.tychczasowego użytkowarua. 

Art. 69. Działki ni-ezabudowane, które 2lCłatn. 
są do zabudow.ania zgodnie z przepisanU obowiązują .. 
cerrui i plwnem zabudowani.a, le<:z ruie mogą być za b u .. 
dawane W sPOoSoo ekoIllOOllicz.ny i cel<>wy ze względa 
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na ich kształt, mogą' poza wypadkami, prz e widma
nemi w ustępie ,3 artykułu 68, również ulec scaleniu, 
g'dy chodzi tylko o zmianę kształtu dZliałek bez zmia
ny ich obszaru i położelliia, względem ulic lub -dróg. 

Art. 70. Nie podlegają .scaleniu,: 

_ aj gr_u. nt y, ,które ·w myśl planu zabudowania nie 
podlegają zabudowaniu, jako przeznaozone na ulice, 
place, parki, ogrody i t. p., 

'b) grunty, które w myśl planu zabudowania są 
·przeznaczone pod budynki użyteczności publicznej, 

c) grunty, zawierające bogactwa mineralne, jak 
źr6dła mineralne, pokłady ininerałów i t. p., 

d) grunty, potrzebne dla działalności zakładów 
'przemysłowych, górniczych, lub komunikacyjnych, 

e) grunty państwowe i przez Państwo użytko
wane, 

f) grunty, objęte nadaniami g órnicz emi , i pola 
naftowe, gdy rozpoczęto na nich roboty górnicze. 

Art. 11. Nie podlegają scaleniu wbrew woli wła
ścicieli grunty, użytkowane w specjalny sposób, jak 
,grunty, na których znaj,dują się prowadzone zawodo
wo ogrody i sady, zbiorniki wody, służące do hodowli 
ryb, i t. p., z wyjątkiem wypadków, gdy to jest ko
nieczne dla dokonania scalenia przyległych działek, 
a korzyści ze .scalenia ' przewyższają korzyści z do
tychcza5owego użytkowani,a. 

Art. 72. Grunty, obięte nadaniami g6rniczemi, 
j pola naftowe, na których robót nie rozpoczęto, mo
gą być poddane scaleniu jedynie za zgodą właścicieli 
uprawnień górniczych. 

Art. 73. Przyległe działk~, które mają ulec sca
le~iu w myśl artykułu 68 lub 69, a znajdują się w obrę
bie ustalonego w planie zabudowa'u.ia (art. 68 ust. 1), 
względnie istniejącego (art. 68 ust. 2) jednego bloku 
budowlanego, stanowią obszar s'calenia. ' 

Działki, znaj,dujące &ię w obrębie ki,1ku przyle
głych bloków budowlanych, mogą być włączone do 
;ednego obszaru scale~a w wypadkach, gdy za tem 
:;J rzemawiają specjalne warunki miejscowe, w szcze
gólności, gdy działki jednego właściciela znajdują się 
w obrębie dwóch lub kilku bloków budowlanych. 

Art. 74. O He dla _dokonania racjonalnego sca
leni,a działek budowlanych koniec~e j,est przeprowa
d zenie nowyc,h ulic lub dróg albo zmia;IlJa liruij ulic lub 
.uróg istniejących, przeprowadzenie to i zmiana mogą 
być dokonane tylko po sporządzeniu i zatwierdzeniu, 
względnie uprawomocnieniu się planu zabudowania 
i na podstawie tego planu. 

Art. 75. Scalenie polega na połączeniu w jedną 
całość wszy.stkich działek, włączonych do obszaru 
.scalenia, i na takim nowym podziale tego ooozaru, 
ażeby działki nowoutworzone nadawały się do llabu
dowania, zgodnego z przepi.sami obowiązującemi 
i z planem zabudowania (art. 68), względnie do celo
wego i ekonomicznego zabudowania (att. 69). 

Art. 76. Na obszarze scalenia utworzone zosta
iłl ,nowe dzi.dki w ten sposób, iźna miejsce każdej 

włączonej do tego obszatu działki wydzieloną zostaje 
nowa działka; którerwart~ść w 'miarę możno'ści po
winna znajdować się w takim sŁoBunku d'o ·warlo:ści 
wszystkich nowoutworzonych działek. w jakim war
tość włączonej działki znaj.oowałasję do wartości 
w.szystkich dZiiałek istniejących. 

Nie dotyczy to dzi'alek drobnyc:łl. :() których mo-
wa niżej w artykułach 78 i 79. . 

Położenie każdej nowoutworzonej działki wzglę-
. dem ulic lub dróg w miarę możności powinno odpo
wiadać połnżeniu tej działki, włączonej do obszaru 
scalenia, na której miejsce nowa działka została wy-
dZIelona. 

Art. 77. ' W wypadkach, gdy do obszaru .scalenia 
włączone zosŁałv działki. na których znaiduią się bu
dyn'ki albo urządzenia, wspomniane w ustępie 3 arty
kułu 68 i w artykule 71, a scalenie nie wymaga całlto
witego zbur~enia budynków lub zniesienia urządzeń, . 
należy ,przydzi'elić dotychczasowym właścicielom Łe 
nawoutworzone dzia.łki, na których pozostają stano
wiące ich własność budynki albo urządzenia, oądź 
części ich zdatne do użytku. 

Art. 78. W wypadkach, gdy tła obszarze s,cale
nia znajdują się dwie lub większa aość działek, nale
żących dojednelJo właściciela, i gdy na miejsce każdej 
lub jednej z nich ze względu na mały jej obszar nie 
może być ~dzielona równowartościowa działka 
zdatna do zabudowania, wówczas na miejsce tych 
działek powinna być wydzielona jedna nowa dział'k_a, 
stanowiąca ich równoważnik. 

Na miejsce kilku driałek dTobnydl, staIlJOiWliących 
własność kilku właścicieli, również powinna być wy
dzielona jedna zdatna do zabudowania dZJiałka, sta
nowiąca równoważnik tych działek, gdy na utworze
nie wspólnej wła;sności godzą się zarówtW właściciele 
działek jak i osoby, których prawa obciążają te 
działki. 

W braku zgody interesowanych na wydzielenie 
w miejrSce kilku działek drobnych iednej zdatnej do za~ 
budowania działki Za5tępczej, należy w miejsce każ
dei działki drobnej wydzielić działkę 'zastępczą, 
umieszczając nowe działki w sposób, umożliwiający 
ach zabudowani.e po ustanowieniu od.powiednich słu
ż,ebności. 

Art. 79. Gdy w lIliejsce działki drobnej nie mo
że być wydzielona dzi'ałka watna do zabudowania, 
utworzona w myśl aTtykułu 78, część obszaru scale
nia, stanowiąca równoważIllik tej działki, powinna 

, być użyta na powiększeIllie inmej lub iJnnych działek, 
właściciel zaś otrzymuje ods'zkodowaIllie ptienię.żlDe. 

Art. 80. Gdy do obszaru scalenia włąc~one zo
.stały rozmakie obciążone działki j,ednego właściciela, 
WÓWCZa5 w mieisce każdej z wyżej określonych dzia
łek jednego właściciela rozmaicie obdążonych należy 
wydzielić jedną działkę równoważną. 

Wydzielenie zamiast kilku rozmaicie obciążo .. 
lIlych działek j,ednego właściciela jednej działki za
.stępczei możliwe jest w wypadku, gdy co do porządku 
dężarów nastąpi ugoda pomiędzy właścicielem a 050-

bami, których prawa obciążają poszczególne uałki. 
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Art. 81. W wypadkach, gdy to jest koniecz.ne 
dla prz.eprow~zen.ia scalenia (art. 78 us;tęp -3), mogą 
być usŁano.wiąnę odpowiednie służ'ebności, jak wspól
ne użytkowaniepodwórz, prawo widoku i świa
tła i t. p. 

Art. 82. Boczne granice nowoutworzonych dzia
łe'k powinny być prostopadłe do linij regulacyjnych 
ulic i placów (art. 68 ust. 1). względnie do istniejących 
Linij ulic i placów (ad. 68 ust. 2), o He warunki miej
scowe nie stoją temu na przes1zko-dzie. 

Art. 83. W wypadkach, gdy stosunek wartości 
dział,ki nowou!worzor.cj c.o wartości wszystkich no
woutworzonych dz:ałek jest większy lub mniejszy, 
niż s,f(>sunek wartości działki, włącz,onej do obs'z.aTU 
scalenia,. do wartości wszystkich działek, włącz,onych 
do tego obszaru, - właściciel w pierwszym wypadku 
uiszcza, a w drugim otrzymuj-e stosowną dopłatę pie
niężną· 

Przy usłalaniu dopłat powinny być wzięte pod 
uwagę poza wielkością i położeniem . również inne 
okoliczności, wpływając.e na wartość działek. 

Art. S4. O ile. dLa przeprowadzenia scalenia nie
odzowną staje się konieczność zburzenia budynków 
lub zniesienia jakichkotwiek urządzeń, powinno być 
przyznane odszkodowanie za te budynkI i urządzenia. 

Odszkodowanie to obciąża ogół właścicieli w sto
sunku do otrzymywanych przez nich przy scaleniu 
korzyści, przy uwzględnieniu długości frontu, po
wierzchni, kształtu i połozenia nowowydzielonych 
działek. 

Art. 85. Przy obliczeniu dopłat i odsz~odowań 
(art. art. 79, 83 i 84) nie może być brane pod uwagę 
ogólne powięksżeniewartości grunlów na obszarze 
scalenia, które może nastąpić wskutek scalenia. 

Art. 86. Służebnośd, ustanowione w myśl art. 
81, powinny być wzięte pod uwagę przy ustalaniu do
płali odszkodowań (art. 83 i 84). 

Art. 87. Służebności, które wskutek scalenia 
staJją się bezprzedmiotowemi, wyga,sają bez odszko,do

" waru,a. 

Art. 88. Za wkłady na roboty budowlane, urzą
dzanie ogrodów, meljoracje i t. p., dOKonane po 
wszczęciu postępowania scaleniowego przez właści
cieli działek, włączonych do obszaru scalenia, odszko
dowanie się nie należy. 

Art. 89. Prawa do dopłat i odszkodowań, wyni
kające z mocy niniejszego rozporządzenia, mają pier
wszeństwo hipoteczne przed wszelkiemi obciążeniami 

. odnośnych działek, którym z mocy ustaw nie przysłu
guje uprzywilejowane pierwszeń.stwo. 

Art. 90. ' Działki, utworzone wskutek !Scalenia, 
'Wolne są od podatków . pań.stwowych i samorządo
wych na przeciąg lał dwóch od daty zatwier:he·nia 
projektu scalenia . 

R o z dz i a ł 2. 

Prąwa o~ób trzecich. 

Art. 91. Wszelkie prawa ooób trzecich, któremi 
obciążone są działki, włączone doo.bS'zaru scalenia, 
jak służebności osobiste , prawa użytkowania, używa
nia, zastawu, dzierżawy, najmu, wszelkie długi i zo
bowiązania hipoteczne i t. p., nie stanowiące przeszko
dy do przeprowadzenia scalenia, przechodzą na dział
ki , utworzone przy scaleniu, z wyjątkiem wypadku, 
przewidzianego w artykule 79. 

Art. 92. Spory, toczące się w sądach o własność 
i posiadanie gruntów, podlegających scaleniu, nie 
ulegają wstrzymaniu z powodu wdr-ożenia postępowa
nia scaleniowego. 

O stanie sporów, dotyczących gruntów scala
nych. sądy zawiadamiają z urzędu organa, przepro
wadzające scalenie. Organa te pow1;nny dążyć do za
łatwienia wymienionych sporów w drodze dobrowol .. 
·nej . ugody stron i są uprawnione zwracać ,się cl() są
dów o dalsze wyiaśnienia co do stanu sporów:. O ile 
dobrowolna ugoda nie nastąpi, należy w planie scale
nia tak rozmieścić grunty sporne, aby wynik ' sporu 
nie sprz'eciwiał się celom scalenia. 

. Art. 93. Postępowanie egzekucyjne, w razie 
przymusowei sprzedaży gruntów, należących do 
obszaru scalenia, nie ma wpływu n.a postępowanie 
scaleniowe, może być wdrożone podczas tego postę
powania i nie przerywa swego biegu. 

. Przedmiot postępowani1a egzekucyjnego (licyta .. 
·cyjnego) stanowią aż do chwili uprawomocnienia się 
orzeczenia, z,ałwiet'dz.a1ące,giQ pr,ojekt scalenia, grunty 
posiadane przed scaleniem. . 

O ile sprzedaż przymusowa zostanie dokonana 
przed uprawomocnieniem się orzeczenia w przedmio .. 
de sc'alenia, nowonabywca wstępuje we wszystkie 
prawa dotychczasowego właściciela gruntów, które 
obejmuje w tym sŁanie, w jakim je nabył na' licytacji.. 

. W razie uprawomocnienia się orzeczenia w spra-
. wie scaleni.a przed dokonaniem sprzedaży przymuso .. 

wej, przedmiotem sprzedaży będą działki, wydzielone 
przy scaleniu, a ustanowi·one w tern orzeczeniu dopła .. 

. ty i odszkodowania, przyznane właścicielowi działki, 
podlegającej przymusowej sprzedaży, mają być skła .. 
dane na rzecz masy ·egzekucyjnej do depo,zytu sądu .. 
W razie nńe:złożeonia tych dopłat i odszko,dowań do 
depozytu sądu----są,d na żądanie osób Uiprawniooych 
ściąga je przymusowo na podstawie powyższego orze .. 
·c,zenia. 

Art. 94. Pos'tępowanńe dobrowolneg,o przetall'gu 
(licytacji) gruntów, należących do obszaru ~calenia, 
nie może być wdrożone podczas postępowama sC'3.le .. 
niowego, a toczące się w chwili wdrożenia postępo ... 
wania scaleniowego, może być przez sąd wstrzymane 
na żądanie któregokolwiek z uczestników postępo-< 
wania li.cytacyjnego na czas, aż do uprawomocru.enia 
się orzeczenia w przedmiode sClalenia. 

Art. 95. Postępowanie sądowe o . zniesieniu 
wspÓłwłasn,<>ści przez ' podział w naturze oraz o wy .. 
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znaczenie drogi koniecznej (o przyznanie prawa -pr~e
chodu), o ile tyczy się gruntów, będących przedmI?: 
tern scalenia. nie może być wszczęte aż do chwdl 
uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie sca
lenia . 

W wypadku, przewidzianym' w p. h). wszczęcie 
postępowania scaleniowego może również nastąpić: 
w W'ar~zawie wekutek -zarządzenia Mi~tra Robót 
Publicznych, w innych zaś miejSICow~cia" - woje
wody. 

. VI Tażie, jeżeli takie po.stępowanie wszczęto Art. 100. W wypadkach, gdy zauły ekreśione 
przed wdrożeniem postępowania scalenia gruntów, w artykule 99 warunki wszczęcia postępowania sca
właśdwy sąd w.strzymuje je i zawiadamia o tem orga- leniowego, organa, wymienione w artykule 98, spo
na przeprowadzające scalenie, które powinny załat- Tządzają plan obszaru scalenia, uwidoczniający wieI
wić sprawę będącą przedmiotem postępowani.a sądo- kość i położenie działek, oraz wykaz, wyszcze-
wego. gólniający urządzenia, istniejące na działkaeh . sposób 

Wyjątek stanowi przymusowe ustanowienie słu- użytkowania działek, hipoteczne i katastralne ich 
żebności przep-rowadzellia przewodów dla ropy, ~az~, określenie, gdy działki stanowią przedmiot ksiąg wie~ . 
wódy. kanalizacji, albo elektrycznych. UstanoWleme czystych, i nazwiska właścicieli. I . 

tych służebności następuje niezależnie od postępowa-
nia '!Scaleniowego i musi być uwz~lędnione przy Reale- Art. 101. Na podstawie sporządzonych p-ltanu 
mu, a ustalbneza te służebnOści odszkodowania po- i wykazu o potrzebie i obszarze scalenia orżekają: 
winny być przyznane osobom, których grunty w~dłu~ w Warszawie - MiniSter Ro·bót Publicznych w poro-

. orzeczenia, zatwierdzającego projekt scaleru.a, będą zumieniu z Ministretp Spraw Wewnętrznych, w in-
obCiążone temi służebnościami. nych mie~scowościaoh - wojewoda. 

O i,le grunty, wlączone do obszaru scalenia, sU-
Art. 96. Dopłaty pieniężne, uiszczane właści,de_ . nowią prze·dmiot ksiąg wieczystychi w orzeczeniu po

lom w razie 'imiiiej.szeriia 8ię' 'wartościich działek przy winno być wysaczególnione ich oznaczellie hipo
nowyn:t podziale, oraz odszkodowania, uiszczane tym- teczne. 
że whśdci€lom w razie zniesienia ich działek tudzież 
w razie zburzenia lub zniesienia budynków albo UTZą- _ 
ozeÓ znaidujących się nan,ich, - mają być obrócone 
w pierwszym rzędzie na żaspokoteme pTaw obciąża
jących te działki. 

Art. 102. O treści o.rze<:zenia, które zostało wy- " ' 
clame na p-odstawie ut. 101, powinn<> nastąpić ogto- ',' ' ':: .' 

, , 

Art. 97. Wierzytelności z tytułu odszkodowań 
(art. 79) stańowlą przedmiot zabezpieczenia dla nale
żvtości, cięiJarów i praw, obciążających działkęznie-
61Oną, . 

R o z d z i a ł 3. 

Postępowanie. 

Art.98. Do wszczęcia postępowania scalenio
we!!o tudzież do przeprowadzenia scalenia działek 

_ budowlanych są powołane: 

aj w gminach miejslkich - magistraty, ' wzg'lędnie 
zwierzchności gminne, 

bl w gminach wiejs,kich - właściwe wydziały 
powiatowe, 

c) w uz dr owi slk ach, uznanych za posiadające .cha
~akterużytecznośd publicznej, a nie stanow:ącvch 
gmin miejskich - wydziały wykonawcze komi.syj 
uzdrowiskowych. 

Art. 99. Wszczęcie postępowania soa.Ieniowego 
nastąpić może: 

a) na złoż-ony org'anom, wymienionym wart. 98, . 
wniosek większości zainteresowanych właścicieli, do 
których należy więcej niż połowa powierzchni grun
tów, mających ulec scaleniu, względnie po uzy,<;kaniu 
'przez te organa zgody większości właścicieli określo
nej wyżej, 

bl z uTzędu, gdy część osiedla została znlszczona 
wskutek klęski . żywiołow~, i odbudowa na daw
nych działkach nie moglaby być do.konana ze wzglę
du na małe rozmiary, wadliwy kształt lub nieodpo-. 
wiednie położenie P06zczególnych działek. 

szenie w trybie, przewidzianym wart. 25. ' :' . 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
aj podaruie grruruic obs'mr11 scale-ruia i 
h) OZnIaJCZOO1e terminu i miej'SoCa zgłaszaJDńa. wnro-

s:ków, dotyczących scalenia. ' , 
Osoby interesowane powinny być o pOwyŻ6zem 

'osobno powiadomione. 

Art. 103. Za interesowanych w Bcalemu będą 
uważani wszyscy właściciele działek, włączonyc3 do 
obszaru scalenia, tudzież wierzyciele hipoteczni 
i właściciele innych praw, hipotecznie zabe3pieczo
nych, i wogóle osoby, których prawa obciążają dział
ki, włączone do obszaru scalenia. 

W wypad~u toczących się sporbw sądowych 
w przedmiocie praw do działki, za interesQWtanych 
uważa się obydwie strony. 

Art. 104. Właścicieli działki lup dział-ek,słano- ... 
wiących wspólną własność, reprezentuje reden z ich 
grona, wskazany przez pozostałych, a jeżeli zgoda 
w tej mierze-ruie nastąpi, jeden z współwłaścicid1, wy
zn aczony w tym celu przez organa, powolane do prze
prowadzenia scalenia. Ma ' to ' zastosowanie przy 
wszystkich czynnościach, objętych postępowaniem 
scaleniowem. 

Art. 105. Dla właścicieli dział€k, których miej
:sce pobytu organom przeprowadza ;ącym scalenie nie 
jest znane,-tudzież dla właścicieli niewłasnowolnych 
lub zaginionych, nieposiadających prawnych zastęp
ców, sąd Dla WIUiosek tych organów wymaczy ku-o 
Tatora. 

Art. 106~ Z dniem ogłoszenia w myśl artykułu 
102 postępowanie ecaleni.owe ·będzie uważane · za ' 
:wszczęte. -

• 
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Art. 107. Dla uzy6kania funduszów, kOniecznych 
. '"" lila pokrycie kosztów postępowania. wszczętego na 

podstawie punktu a) artykułu 99. organa przeprowa
idzające soalenie z chwilą wydania orzecze.nia o po
Itrzebie i obszarze scalenia (art. 101) mogą nakładacS 
JUt właścicieli działek, włączonych do tego obszaru, 

, opłaty w M06unku do powierzchni włączonych 
1k1ziałek; 

Art. 108. Na podstawie orzeczenia o potrzebie 
·A ob$ZJ8.l1"ze scalenia (art. 101) sąd (wydzńał hipoteczny) 
; Da W1DIiosek organów przeprowadzających scalenie, 

.. -:~, lW'j>'isuie do księgi wieczystej osfrzeżerue (adnotację) 
. _:. , ~'f.- IO wdrożemu postępowan1ra scaJe:m.owego, które ma 

... "\iI IŁ ' sk t k iż lk' ó......:· . • L! .,:r, . en . ' 'U e, wsze te p IAJIlefSZP. znuany SLanu ur 
, .... ~~ pot.ecznego , ta"k co do wł~, ja,k i o~ążeń ~o

·'f. :etaJją bez wpływu na przebieg postępowa.nl3. scaleOl<O
. !Wego i zachowują moc o tyle, o He nie spmeciwia.ją 
.-ię postanowtieD'iom nmie;szego rozporządzenia. 

Art. 109. O6obom interesowanym przysługuje 
""prawo zgłaszania organom przeprowadzającym sca-

. ' '" lenie wniosków 00 do sposobu scalenia w terminie 
,/",.;.·~~"::;r~ Jdwóch tygodni od dnia powiadomienia, względnie 
~J\':';~?,J':': : ogłoszenia o 'WSZCZęciu posŁępowan.ia scaleniowego 

' ; ·~t\~flj:-,:.· mart. 102). .. 

i:;it ; Art. uo. Dla oszacowania wartości zarówno 
- ;";'::~r~;~~ziałek, włączonych do obszaru scalenia, jak i nowo
, -:~~~r:( Illtworzonych działek i służebności ludzie! dla ustale
' >'fy:-r: nia wysokości dopłat i odszkodowań, przyznanych 

, , przy scaleniu, organa, wymienione w artykule 101, po-
!Wołują komisję szacunkową z pośród osób niezainte

. l"e6owanych bezpośrednio ani pośrednio w s-prawie 
~ego scalenia. 

Art. 111. W skład komisji szacunkowe~ poWOo1 
·lanej w myśl artykułu 110, 'M:'hodzą: 

a) przedstawiciel państwowej władzy a~ 
... tracyjnej, jako przewodniczący, 

b) przedstawiciel gminy, w której obrębie zna~ 
auje się obszar scalenia, jako zastępca przewodni .. 
leZącego, 

c) rzeczoznawca budowlany, . 
(1) mierniczy przy6ięgły, 

, e) dwaj rzeczoznawcy z pośród nieza.inłeresowa .. 
,i: ' -'?;~fI1ych mieszkańców gminy. 

W wypadkach, gdy gmina jest właśCicielką dział .. 
,j:':c1ci lub dzialek, włączonych do obszaru scalenia. za

, :-" 'i3~ miast przedstawiciela gminy w skład komisji wchodzi 
~:,i ; ' . ';; drugi przedstdwiciel państwowej władzy administra-

lCyjnei, w charakterze zastępcy przewodniczącego. 

Oprócz człon,ków mają być powołani _zastępcy 
. ~łonków, wymienionych wyżej w p. p. c), d), e), o od

"-" powiednich kwalifikacjach. 
W razie potrzeby komisji przysługuje prawo po

, t twoływarua biegłych o specjalnych kwalifikacjach 
'~~~ głosem doradczym. 

Art. 112. Dla waŻDo.ści uchwał komisji 6zacu~ 
. ,' ;';; kowej konieczna jest obecność przewodniczącego lub 

i" .;~:,-:;~t ;ego zastępcy oraz członków, wymienionych :w p. po 
"'JB~&$~ dj i ej art. .111, lub ich.zast~cóJ... - - , 
~' . - ... 
~J; 

.. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów • 

~ razie równości ' głosów rozstrzyga głos przew o d .. 
wczącego. 

, Art. U3. Członkowie komisji i zaprooze,ni bie$!U 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości. wyznacznnej 
prze.zwQjewodę, wzgłędnie Mimstra Robót Publicz.
nych. 

Art. 114. Organa., przeProwadzajacce 6calenie 
'(art. 93), sporzą.dzają wstępny projekt soaJenia na 
podstawie zgłoszonych wniosków interesowanvcJl 
(art. 109) i oszacowania, przyjętego przez komisję SZ&4 

cunkową (art. 110), i wyznaczają termin rozprawy . 

Gdy scalenie jest potrzebne dla odbudowan-iai 
zniszczonego wskutek klęski tyw1ołowej osiedla albo 
jego części (aTt. 99 p. h), rozprawa powinna odbyć się 
Ila.jclalej w . cztery tygodnie po wszczęciu postępowa... 
nia (art. 106). 

Art. 115. Organa, wymienione w ari. 98 prze.. 
prowadzają rozprawę przez swego delega.ta, wzglę~ 
nie delegatów. 

Loteresowan4 powioai byt wezwalIli do sbawien.ial 
się na termin rozprawy, z podaniem w wezwaniu 
skutków nie.stawiennicłwta.. ' 

Art. 116. Od dnia wezwania do dnia rozprawy: 
przysługuje interesowanym prawo przeg-1ądania 
(WStępnego projektu scalenia. 

Art. U7. Niestawienni'Ctwo o.só1i interesowa .. 
mych mimo doręczenia im wezwania nie powodu~ od-t 
roczenia rozprawy . 

Właściciele działe'k nieobecni, mimo otnyman&ol 
go wezwania, uważani będą za zgadzających się na 
przyjęcie przeznaczonych dla nich działek 

Art. 118. Przy rozprawie or-gana przepr0W3uza"" 
;ące scalenie powinny wysłuchać życzeń interesowa .. 
nych i dążyć do polubownego załatwienia zacho.dzą.~ 
lCych sprzeczności. 

Art. 119. Wszellcle W1DIi.osrki i ~zeciwy, ja!ko 'tei 
wyniki ugód pomiędzy poszczególnymi inter~<:Iowany .. 
mi, nie sprzeciwiające się celom .scalenia, mają być 
~es4one do p1"otok6łu. . 

Art. 120. Ugody, spisane przed org'anami prze .. 
prowadzającemi scalenie, mają moc prawną ugód, za .. 
'Wartych wobec sądów. 

Art. 121. Prz-ed zamknięciem rozprawy podaie 
się do wiadomości interesowanych, kiedy i gdzie mo .. 
gą oni zaznajomić się z mającym być sporządzonym 
projektem scalenia. 

Art. 122. Na podstawie wynikó",' rozprawy tu~ 
-dzież uchwały komisja szacunkowe; (art. 110) - or
gana. przepcowadza4ące scalenie sporządzają projekf 
scalenia. 

Art. 123. Pro;ekt scalenia powinien zawiera~ 

1) plan obszaru scalenia, uwidoczniający: a) j.)ośc.,. 
wielkość i położenie działek, włączonych do obszaru 

. ~alenja, hl 9znaczenie hipoteczne i katastralne dzi.a.., 
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lek, o He le ,stanowią pr;,.~Jmiot ksiąg wieczystych, 
ej nazwi'ska w~a śclcieJj działek, d) budynki i urządze
nia, zna;dujące się na działkach, e) obciążen: a służeb
ności, ciężary publiczne i wo'góle wszystkie stosunki, 
k tóre mo1ą mieć znaczenie dla nowego pGdziału ob
azaru scalenia; 

, '2) plan podziału obHaru scalenia, uwidoczni. ają
ey zaoro :ektowany układ stosunków, wspomnianych 
wyżej w punkcie 1). 

3) wykaz wartośd wszystkich działek, włączo
Dych do obszaru scalenia oraz wartośd znajclujących 
cię na działkach budynków i urządzeń; 

4) wykaz wartości wszy.slkich działek nowoutwo
rZ{)Dych oraz wartości ma;ących na ni'Ch pozo.stać, 
'Wz~l f'ditie podlegających zburzeniu łub usunięciu, bu
dynków i urządzeń lub kh części; 

5) wykaz dopłat i odszkodowań, które mają być 
uiszczone przez poszczególnych właścicieli osobom, 
którym te doplaly i o.&:zkodowanla mają być przy
znane,; 

6) wykaz kosztów postępowania i iCh rozkład na 
właścicieli poszczególnych działek. 

Art. 124. Osoby interesowane mogą prz.e1!lądać 
proiekt scalenia w termin.ie: czterech tygodni od daty 
podanej przy TOZlOTawie, .gd.., pootępowanie zost,ało 
wszczęte na podstawie punktu aJ artykułu 99, i ;edne
go tygodnia, gdy postępowaniezosta:ło wszczęte na 
podstawie punktu b) artykułu 99. 

.Art. t25. W terminach, podanych w artykule 
124; interesowani mogą zgłaszać sprzeciwy pruciw 
projekto wi scalenia na .ręce ocganów, przeprowadza
jących scalenie. 

Art. 126. Do rozpatrŻenaa spTZeciwów, zgłoszo
nvch przec iw pro'ekto wi scalenia, i do zatwier<dzenia 
tego pco;ektu · są powola.nń: w Warszawie - Mini'słer 
Robót Publicznych w porozumienilI z Mjnid r em 
Spra w WewnęŁrznych, w innych miejscowościach -
wojewoda. 

Ad. 127. W wy.padkach, gdf zachodzi potrzeba 
dokonania istotnych zmian projektu, wymi~nione 
w artykule 126 władze przed powzię<:iem decyzji po
winny zarządzić przesłuchanie interesowanych, któ
ry.ch te zmiany mo'gą ,dotyczyć. 

Art. 128. O zatwierdzeniu pro:ektu scalenia in
teresowani powinni być zawiadomieni. 

ATt. 129. 'Zaniechanie wdrożonego postępowa
nia scaleniowego może nastąpić w drodze orzeczenia~ 
w Warszawie - M;ni.stra Robót Publicznycn w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz,nych, w 1n
nych miejscowościach - wo:ewody; 

a' na wniosek co najmniej dwóch trzecich właści
cieli działek, włączonych do obszaru scalenia; 

hl z urzędu. ,gdyby po ,.sporządzeniu wstępnego 
projektu scalen~a i po rozprawie okazało się, że prze
o1ecznych dopłat i odszkodowań byłoby dla intere-
lowanych zbyt u ciążiiwem. . 
prvwa.dzenii:: scalenia ze wŁgtędu na wy6okość ko-

Art. 130. Zgłoszenie wn!o.sku o zantittnawe p.)_ 
sŁępowa.nla {art. 129 p. a) P-OwlIUlO na81tąpić pczed 
zatwierdzeniem pro jektu scalenia. 

Art. 131. W wypadkach, gdy dla dokonania .sca. 
lenia }<onieczne j'est przeprowa ::lzen~ e n owych ulic 
lub dróg albo zmiana l,tnij ulic lub dróg isŁnie;ących 
la ··t, 741, podępowanie scaleniowe do 'czasu upTaw~ 
mocnienia się planu zabudowania powinno być zawie~ 
szone: w Warszawie - orzeczenrem M;ni:st r.a Robót 
P ubli cznvcn, wy.danem w poro.wmi.en~i1i z ~·HiT;I .isłrrem 
Spraw Wewnętrznych. w innyclt zaś ~e,jscGwo
ściach - orzeczeniem wojewooy. 

Art. 132. Koszty po.stępowarua poncszą; 

a) ogół właśdciełi ,działek, włąt:zony,c:h do 
obszaru Ecałenia., jc5dy pQStępowanie wstało 'W6zCZJęte 
na podstawie punktu al artykułu 99, 

b) gmina, gdy postępuwan1'e WS"L'Cz'ęte 'Zustato na 
podsŁaw:e purktu bl artykułu 99. 
. W wypadku. przewidzi.anym wyżej w punkcie al. 
k05zty po.stępowani'a podlegają podziałowi wedlug 
zasad artykułu 84. 

ATt. 133. Do kosztów pOlSt~powania 6caieniow-e.;; 
go zalicza się: 

ał wynagrodzenie członków kOmlsji >62acmnkowej 
i powołanych przez komisję biegłych .ar1. i 13), b' koszty ł~d\fticmeto ISporządz~nia WIlitępneto 
p .rojektu i projektu scalenia (art. arł. 114 i 1231. 

c) należytości pisarzy bipotecznych {ari. HB 
i art. 137). 

Art. 134. W razie zaniechania pOOtępewama 
scaleniowego (art. 129), wszczętego na podstawie 
punktu a) art. 99, koszty postępowania ponoszą; 

. a) osoby, które spowodowały zaniechanie postę~ 
powania, w razie gdy postępowanie zostało za,niecha
ne na podstawie punktu a) artykułu 129, 

h) wszyscy właściciele driałek, ~dy pustępowa
n'ie zostało zanle<:hane na poC:Stawie punktu b' arty~ 
kuł u 129. 

Art. 135. Zarówno opłaty na pokrycie koszlów 
wszcżętego postępowania (art. 107L jrak i 1mszty za
niechanego (ad. 134) łub dokonaoegn 'Scale!llia (art. 
132) mogą być ściągnięte w drodze administracyjnej 
przez organa gminy. 

Art. 136. O i1e inteTesowani nie zadowolą alę 
wW'o<kością dopłat i odszkodowań, przyznanych przez, 
wład:z;e, wymienione wart. 126, mogą w ciągu trzech 
miesięcy od dnia zawiadomienia o zatwierdzeniu p,r{)
je'kt'll scalenia udać się do właś'Ciwego sądu o u'stale~ 
nie tego wymiaru w drodze poslępowania sądow'e'go. 

ATt. 131. Niezwło.cznie po uprawom-ocnli eniu się 
projektu s 'cClI'enia or~aiIła przeprowadzające&<c:aJe'lł::e 
powinny zgłosić do sądu (wydriału h'ipot:e<CŁ'IIIe.g ;J' 
z załąc zen i em jednego egzemplarza pro jektu wniosek 
o wpis,cirrie do ks.iąg wieczystych noweg,o stanu włas
ności działek, które były przedmiotem tych ksiąg . 

Sąd wskutek wymienionepo w u.st " pie }lerw.szvm 
wnios-ku skreśli ostrzeżenie tadnotację) o wd:roienia 
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postępowania scaleni-owego (arf. tOS} i za-rzą4zi wpi
sanie do ksiąg wi;ecz-ysŁych no,wego stanu własności 
działek. 

Art. 138~ Uzgodnienie dokumentów katasbral
D!ych z wynikiem scalenia należy do władz kataslral-
nych - -

Art. 139. Odokonanem spros.tOlWaniu wpiJsów 
w księgach wieczystych sądy zawiadamia;ą właśCi
cieli działek oraz osoby trzecie, na rzecz których są 
zahipo.tekowane prawa i wierzyłeln.ości. 

W ierzyciele hipoteczni mogą żądać naty~hm;a
Btowego za spokoi-enia .~wych roszczeń z .sum przyzna
nych właścicielom z tytułu ustalone; pwjektem s'cale
nia dopłaŁy do przydzielonej działki (art. 83) a j1-){) z ly
tuPtr odis-:>:Kodcrwan,i a za zb:JTZone budynki l,tb -.n i~s i f'
ne n1~ządzenia, bądź za działkę zniesioną (art. art. 84 
i 19t. • 

żądanie to. zgłosić należy w ciągu dni Cl.tern· l!'.~tt 
od dnia do,ręczen ; a zawiadomienia a s pro.s towll iliu 
wpisu do te~o sądu, który jest właściwy do przepro
wadzenia przymusowej s!prz.e,daży da.neg,o gruntu. 
O przyznaniu wierzycielom w ymienionych wyż.cj sum 
orzeka}a sądy przy o:l powiedniem zasŁ·.,~nwaniu prze
pis:ów, d0:t.ycząc:yc-h po·działu Hcytac:yjnei ceny kupna. 

Art. 140~ Na podsbwtie prawomocnego projek
tu scafenia organa, przeprowadzające scalenie, prze
każą właścicielom wydzidone d2:a}~' i T"11 ~-uncie. 

Zwrilceme się 0sóh 1ntereso\VIaJoyc:b do' sądu 
w I'I"v :, l, ?rI - --"' ułów 136 lub 139 nie wstrzymuje przeka
za.ma działek. 

Art. 141., . Osoby, któr'e w myśl zatwierdzone~o 
proiektu scalenia zo,bowiązane zostały do uiszczenia 
dopłat i odszkodowań, powinny uiścić te dopłaty i od-
5z,Kodowania w terminie trzech mieSlięcy od dn,ia za
wia.cromienńa o sprostowaniu wpisów w księgach wie
czystych, g'd'y działki stanowią pr:ledmiot tych ksią~, 
od dnia zaś przekazania im nowoutwo·rz·onych 
dziale·k. gdy działki urządz.onej hipoteki me , po
siadaią,. - o ile między interesowanymi nie nastąpiła 
dOElr Oowollila u~oda co- do te-trminu uis-zczelilia dopłat 
i. odszKod.owań.. 

Uiszczenie dopłat i odszkodowań po;lega na: 

a) wniesienru- rdnośnych kwot do' depozytu s<\
d-owego, gdy dz;ałki, których właścicielom Zo.stcl1y 
pFzyznane dopłaty i ooszkodowania. są obciąż:one na 
rzecz osób trzecich, 

b-} wypłaceniu odnośnyeh kwot osobom, którym 
zostały przyznane, gdy nie zachodzą warunki, podane 
w punkcie al. 

Art. 142. Odpisy orzeczenia, zatwierdz!ł:ącego 
projekt scalenia, tuJzież odpisy pro ;ektu . sca!enia 
oraz odrysy planu podziału obszaru sC'a lenin, ~ak w ca
łości jako też w częściowych wyciągach, powinny być 
w'\.' dawame osobolo interesowanym na icb ż.:tdanie :la 
zwrotem kl!}szlów sporządzenia tych odpisów i o.d
rysów. 

At1. 143. Wszystkie dokumenty i umowy, spo
rządzone w związku z p-asfępo-waruem 6calewowem 

przez organa przeprowadzające scalenie, względme 
przed {emi oT'ganami:, oraz wszelkie wnioski i wpisy 
hipoteczne, dOKonane w toku tego postępowania al
bo na jego podstawie są wolne od stempli, opłat skar
bowych i samorządowych. 

TYTUŁ IV. 

Przekształcenie działek zabudowanych wadliwie. 

R o z d z i a! ł 1., 

Istota przekształcenia. 

Art. 144. W wypadkach, gdy na dwóch lub kil .. 
ku -przyle·glych dz i ałkach znajda lą się budynki, wznie
sifrne w sposób wyraźnie sprzeczny z wymogami bez
pieczeństwa lub zdrow-ia publicznego jl nie czyniące 
zadośi' wymogom ninie;szego· rozporządzenia, przepi-

. sów miejscowyc-n lub załwierdzone~o planu za\mao
wani'a , a rozmiary albo kształt każdej z poszczegó.l
nvch działek , czynią nremożliwem takie jei zabudowa
nie, któreby czyniło zadość tym wymogom, działki po
winny być przekształcone w trybie, przewidzianym 
niże j w artykułach 145 - 170-. 

Zn.ajdujące srę pomiędzy niez.da1tnemń w myśl 
ustępu l-go do zaoudowaJll'ia działkami zahudowaue
mi łub przylega jące do fakich działek nienada iące się 
do zabu·dowania działki niezaoudo'wane mogą ~ów
nież ulec przekształceniu. 

Działki niezabudowane, a nadające się do zabu
dowania zgodnie z wymogami przepisów obowi'ązują-. 
cych i zatwierdzone~o planu zabudowania, mogą w ca
łości lub w części ulec przeksmałceniu,. o i,le to jest 
konieczne dla dokonania przekształcenia. przyfe!:tłych 
dz iałek, nie zdatnych do zabuaowania z. powodów, po
danych w ustępie pierwszym łub drugim. 

Art. 145. Dziatki podlegające przekiSztałceniu 
po.winny być nabyte przez gminę . Gminie przysługuje 
w fakim razie prawo przymusowe!-!o opróżn ienia lo
kali w budynkach, znajdujących się na działkach, 
w dro dze admini.sŁracyj nej za pośred'nictwem wladz, 
powolanych do s prawowania nadzoru nad utrzyma
niem budynków (art. 380}, po dostarczeniu przez gmi-l 
nę osobom, za-imującym te lo kale, odpowiednich po
miesżczell zastępczych. 

Art. 146. Przeks'ztałcetnJi.e. polega na: 
a} zbU1"zeniu budynków i~n:iesioo:iu urządzeń, 

znajduiących się na dzialkach i 
b} na po.lączeniu działek w jedną całość i takim 

podziale utworzonego w ten spo.sób oh6-zaru. ażeby 
nowoutworzone działki nadawały się do zgodnego 
z przepisami obowiązującemi' i planem zabudowania 
oraz ekonnmicznego i celowe~o zaoncłowanra. 

Znajdni'łce się na dzi·ałkach budynki i urządzenia 
w całości htb c z<;śc; mo-gą być pozosLawion-e na nowo-, 
utworzonych d.zia~kach tylk o o tyle, o' hle mogą być 
wykorzystane przy ich zabudowani:u. 

Art. 141. Nowoułworz:one dzi1ałki obO'Wiązana 
jest gmina odprzedać byłym właścicielom na ich żą
danie. 

Pierwszeństwo dl> n'abyda działek, na których 
w całości lub w części poz06taj_ ba:dynki lub ur~ 



3~ _t . ~~:L~-._ Dziennik Ustaw. Poz. 202. -Nr. 23. 
--~------------~---------------- ------------------------------------
dze:nia, zdatne do użytkowania przy zabudowruniu 
nowo utworzonych działek, przysługuje byłym właści
cielom tych dz~ałek, na których znajdowały się wspo
mniane budynki albo urządzenia. 

W wypadku, gdy nie zachodzą warunki, podane 
w u.stępie drugim, a działka jednego właściciela, włą
czona do nowoutworzonej działki, stanowi więcej niż 
połowę tejże, pierwszeństwo do nabycia przysługuj·e 
byłemu właścicielowi tej działki . -

W wypadka.ch, gdy nie zachodzą warunki, przy
toczone w u.stępach drugim i trzecim lub, gdy osoby, 
podane w cytowanych u.stępach, z prawa pierwszeń
stwa nie korzystają, pierwszeń.stwo i prawo wyboru 
przy nabywaniu nowouŁworzonych działek przysłu
guje byłym właścicielom w kolejności, która odpowia
da w-y6okości otrzymanych przez nich za odnośne 
działki kwot. 

O i,le prawo do na-bycia jednej działki w myśl za
sad, podanych w ustępach drugim lub czwartym, 
przysługuje kilku osobom, wówczas o pieiTwszeństwie 
w bra-ku dobrowolnej u~ody decyduje los. 

Art. 148. Cena sprzedażna nowouŁworzonych 
działek dla osób, wspomnianych w artykule 147, po
winna odpowiadać cenie obliczonej według norm osza
cowania, zastosowanych przy nabyciu przez gminę 
gruntu i pozostałych z.datnyoh do zu.żytkowan~a bu
dynków lub ich części. 

O ile przekształcenie działek pow-odtrj.e podnie
.lenie się wartości gruntu, wówczas cena sprzedażna, 
podana w ustępie pierwszym ' może być odpowiednio 
podniesiona, nadwyżka ta jednak dl'a wszystkich dzia
łek nie może przekraczać ceny nabycia budynków 
i urządzeń i k ,osztów robót około ich zburzenia, albo 
zmesi enia. 

W cenie sprzedażnej w wypadkach, piTzewi
dzianych w U1Stępie drugim, mogą być również uwzglę
dnione koszty postępowania. 

Ań. 149. O ile osoby, wspomniane w artykule 
147, z prewa pierwszeńBtwa do kupna nowoutworzo
nych działek nie skorzystają, gminie przysługuje pra
wo pozostawienia odnośnych działek w swojej własno
ści lub odp1"zedania ich osobom po·stronnym w dro
dze puhlic~ego przetargu. 

R ozdz! ał 2. 

Postępowanie. 

Art. 150. Postępowanie o przekształceniu dzia
łek zabudowanych wadliwie wszczynają i projekt 
przekształcenia sporządzają: 

a) w gminach miejskich - magistraty, względnie 
zwierzchności gminne, 

b) w gminach wiejskich -- właściwe wydziały 
powiatowe, 

c) -W uzdrowi&kach, uznanyca za po.sia.dające 
charaktet' użytecmltOści publli,cmej, nie SltanoWJiących 
gminy miejskiej, -- wydziały . wykonawcze komisyj 
uzdrowiskowych .. 

Art. 151. O zamierzonemprzeksrl!ał-ceniu dzia
łek powinno nastąpić .ogłoszenie w trybie, prze widzi a
nym w artykule 25. 

Ogłoszenie powinno ' zawierać: 
a) podanie granic obszaru, podlegającego piz-e

kształceniu, 

b) oznacze.nie terminu i miejsca zgłaszan:ia wnio
sków, dotyczących przekształcenia. 

Właściciele odnośnych dz~ałek tudzież osoby, 
których prawa obciążają te działki, powinni być o po
wyŻoSzem osobno powiadomieni, o ile miejsce ich po
bytu znane jest or'ganom, przeprowadzającym prze
kształcenie działek. 

. Art. 152. W razie, gdy podlegają przekształce
niu działki, s·toolOwiące własność Skar-bu Państwa, 
o wszczęciu postępowania powinny być powiaaomio
ne władze, w których zarządzie znajdują się te działki. 

Art. 153. Interesowanym w tenninie awóch ty .. 
godni od dnia doręczenia powiadomienia, względnie 
od dnia podania do pubHcmej wlladomości o zamie
rzonem przekształceniu działek przysługuje prawo 
zgłaszania na ręce organów, wymienionych w artykule 
150, wniosków o potrzebie, obszarze i sposohie prze
kształcenia. Zgłoszone wniosk,i powinny być rOZipa.;; 
trzone przez organa, powołane ao sporządzenia pro .. 
jektu przekształcenia. . 

Art. 154. Pr.oje-kt przekształcenia powinien za
wierać: 

1) plan obszaru, na którym mają być przekształ
cone działki, ' uwidoczniający: a) i·loŚć, wielkość 
i położenie działek, podlegających przekształceniu, 
b) oznaczenie hipoteczne i katastralne działek, o ile 
te stan,owią przedmiot ksiąg wieczystych, c) nazwisk'a 
właścicieli działek, d) budynki i urządzenia, znrujdują-! 
ce się na działkach; 

2) plan podziału obszaru, wymienionego w punk .. 
de 1), na działki zdatne do zabudowania, uwidocznia .. 
jący: a) ilość, wielkość i położenie zaprojektowanych' 
nowych działek, b) budynki i urządzenia, względnie: 
ich części, mogące być wykorzystanemi przy zabud~ 
waniu działek. 

~ 

Art. 155. W razie, gdy projekt dotyczy działe/K,: 
stanowiących własność Skarbu Pa:ńBtwa, należy prze .. 
słać go władzom, w których zarządzie zmajdują się te' 
dzi!ałki, w celu wypowiedzenia się przed jego uchwa .. 
leniem vi myśl artykułu 156. 

Art. 156. Projekt prze k,g zta.łcenia działek 
uchwala: 

a) w gminach miejs-kich uchwalający organ 
gminy, 

b) w gminach wiejskich -- wydział powiatowy 
po wypowiedzeniu się organu uchwalającego gminy, 

e) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające cha
rakter użyteczno·ści publicznej, nie stanowiących 
gminy miejskiej -- wydział wykonawczy komisji 
uzdrowiskowej, po wyPowiedzerniu się organu uchwa
lającego gminy. 

Art. 157. Uchwalony projekt przekształcenia 
podaje się w odnośnej gminie do przeglądu intereso
wanych na przeciąg dwóch tygoani. 

O termini-e_ podania projektu do przeglądu intere
sowani powinni być powiad.omieni. 
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Art. 158. W okresie, podanym wart. 157, intere
sowanym przy.sługuje pra wo zgłaszania na ręce orga
nów, wymieJ&ionych w artykule 150, zarzutów co do 
potrzeby, gran-ic i zaprojektowanego spo.sobu pr.ze-
kcształcenia działek. . 

Art. 159. W razie, gdy pro;.ekt przekształcenia 
dotyczy działek, stanowiących własnlJść Skarbu Pań
stwa, odpis uchwalonego projektu powinien być prze
słany władzaim, w których zarządzie znaj.dują ..się ' te 
działkI; . . ~ . '. . 

Wspomnianym władzom pnysłu'gujeprawo z6ło
szeniil przedw projektowi zarzutów w terminie dwÓch 
tygodni , od .dnia O"trzymania ' odpi.sll projektu. . 

Art. 160. Rozpoznanie zarzutów, zgłoszonych 
przeciw uchwalonemu projektowi ' przekszt'ałcenia, . 
or~ zatw;ierdzenie tego projektu należy: 

,.aJ w Warszawie tudZJieżw wypadkach, gdy prze
kształcenie dotyczydzialek,sŁa,nowiących wla~ność 
Skarbu Państwa, ~ do Ministra Robót Publicznych 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, 

. . b) w wypadkach, nieobjętych punktem a) -- do 
WOJewody. . 

Art • . 161. O zatwierdzeruiu pro1ektu przekształ
cenia działek i.ntere.sowani powinni być poW!ia.do
mięni. 

Art. 162. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
którem został za twierdzony projekl przekształcenia 
działek, przysługuje gminie prawo nabycia dZIałek 
objętych projektem, w drodze wywłas.zczenia. ' 

Art. 163. O dokonanem na gruncie przez gminę 
przekształceniu działek powinni być powiadomieni 
byli właściciele. • 

Art. 164. . Byli właściciele działek, którzy zechcą 
skorzystać z pra wa, przysłu~uiącego im w myśl ar
tykułu 147, powinni w terminie trzech miesięcy od 
dnia powiadomienia w myśl artykułu 163 zgłosić na 
ręce organów, wymienionych w artykule 150, żądanie 
nabycia nowout\'1orzonych działek. 

Art. 165. O ile przez jednego lub kilku byłych 
właścicieli aziałek w terminie, przewidzianym w ar
tykule 164. zostało zgłoszone żądanie nabycia nowo
u tworzonych działek, O'rgana wymienione wart. 150, 
o bowiązane są: 

a) ustalić prrydzilał działek tym byłym wła§cicie-
10m, 'którzy zgłosili takie żądanie i 

/ h) ustalić cenę sprzedażną nowoutworzonych 
dzialek ·w myśl zasad, podanych w artykule 148. 

Art. 166. Postanowienia, powzięte w myśl ar .. 
tykułu 165, powinny być uchwalone w trybie, prze
widzianym w artykule 156. 

Art. 167. O treści uchwały w sprawie przydzia
łu i cen' Bprzedażnychnowoutworzonych działek, po
winny być powiadomione osoby, które w myśl art. 164 
zgłosiły żądanie nabycia nowoutworzonych działek. 

Art. 168. Od uchwał oprzvdziale 1 cenie sprze
dażnej nowouŁworzonych dzialek przy.duguje intere-

sowanym w terminie dwóch tygodni od dnia powia
domieni.a (art. 167) prawo odwołania do władz, wy. 
mienionych wart. 160. 

Ad. 169. O ile w terminie trzech miesięcy od 
dni1a powiadomienia o przekształceniu działek na 
gruncie byli właściciele nie zgłooSzą żądania rtabycia 
nowoufwouonych działek, lu'b o ile w terminie sZe~ 
ściu miesięcy od dnia powiadomienia w myśl artykułu 

.' 167 Q przydziale i cenie sprzedażnej nowou.tworz(}~ 
nych działek nie wniosą 'kwoty, odpowiadającej ce
nie ' odnośnych działek, do kasy gminnej,-gmina ko
rzysta ,z praw, przysługujących jej w myśl artykułu 
149. ' 

Art. 170. W s:zystkie dokum'~ty i ~mowy, spo
rządzone ' w . związku z przekształceniem działek, ' 
wnioski i wpisy ;hipoteczne, dokonane ws,kutek prze .. . 
kształcenia, wolne są od stempli, opłat skiubowycn 
i samorządowych\ , o ile , ;nie doŁycząnabycia działek 
)przez osoby .postronne, wspoinniane w artykule 149. 

. TYTUŁ V • 

Wywłaszczenie nieruchomości. 

Art. 171. Do czasu wydania ogólno - państwo
wej ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości ze wzglę~ 
Idów wyższej użyteczności, wywłaszczenie w wypad .. 
kach, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem, 
na.stepuje: w Warszawie i w województwach: biało
stockiem, kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, uO'wo
gródzkiem, poleskiem, warszawskiem, wileńskiem 
i wołyńskiem w trybie, przewidzianym w dekrecie 
z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tym .. 
ICza.sowych o wywłaszczeniu na użytek dróg żelaz .. 
nych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wad ... 
nych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicz
nej (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 162), w województwach 
zaś poznańskiem i pomorskiem - w trybie ustawy; 
o wywłaszczeniu własnosci nieruchom ej z dnia 111 
.czerwca 1874 r. (Zbiór Ust. Prus. str. 221). 

W województwa'ch:krakows'kiem, lwowskiem, 
stanisławowskiem i tarnopolskiem' analogiczne zasto-l 
lSowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1878 r . . 
(Dz. U. P. austr. Nr. 30) o wywłaszczeniu w celu bU-I 
dowania i utrzymywania w ruchu kolei żelaznych. 

CZĘść Il 

PRZEPISY POLICYJNO - BUDOWLANE. 

TYTUŁ 1. 

Przepisy dla gmin miejskich i uzdrowisk, uznanych ~ 
posiadające charakter użyteczności publicznej. 

Rozdział 1. 

Ulice. 

. Art. 172. J ~zdnie ulic powinny posiadac trwa .. 
łą nawierzchnię, pochyłą ku ściekom. 

. W szystkie ulice powinny posiadać ścieki do od. 
Iprowadzania wody. 

;' 6 . 

'. 
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W ~dłuż ulk powinny być urządzone chodniki, 
o ile plan zabudowania nie dopuszcza 'dla pewriych 
ulic wyjątków. 

Art. 173. Ul·ice jako też i place, przemacz,one do 
użytku publicznego, powinny być według możności ' 
zaarzewione. 

Art. 174. U1'Ządzan,ie i utrzymywa'fl'ie ultc i pla
ców należy do gminy. 

Koszty pierwszego urządzenia uH,c do s·zeroko
ści 20 metrów, na po·dstawie uchwały rady miejs·kiei, 
względnie gminnej, zatwierdzonej przez państwową 
władzę nadzorczą, mogą być w całości lub czę~i prze
łożone przez gminę na właścicieli p.rzyległy<:h do tych 
,ulic diiałek w stosunku do osiąganych przez nich 
wskut~k urządzenia ulicy korzyści, na właśdcieli zaś 
działek, nie przylegających do urządzonych ulic, tyl
Iko o tyle, o ile ci ostatni wskutek urządzenia ulicy 
lub ulic osiągają szczególne korzyści J o ile przepisy 
miejs,cowe ustanowią obowiązek udziału tych wła
ścicieli w pokryciu kosztów urządzenia uHc. 

Oprócz zwrotu wartości gruntów, stanowiących 
własność gminy lub przez nią nabytych, mogą być 
przełożone w myśl ustępu drugiegO' na . interesowa
nych właścicieH dzia.łek: 

a).koszły budowy jezdni i chodników, 
h) koszty urządzenia ·oświetlenia, 

c) koszty ur'ządzenia wodociągu i kanalizacji, od. 
powiadające kosztom założ·enia przewodów o naj
mnie}szym wymiarze, sitosD'wanym w daat·0j miejs.co
wości. 

R oz d z i a ł 2. 

Zabudowanie działek. 

Art. 175. Zabrania się wznO's:zenia budynków: 
a) na terenach usuwistych, 

. b) na terenach bagnistych przed ich osuszeniem, 
e) na terenach zanieczyszczonych w sposób szko

dHwy dla zdrowia, .przed usunięciem tych zanieczy
szczeń. 

W wypadkach, zasług~ją<:ych na uwzględnienie, 
, właściwa władza może pozwolić na zabudowanie wy

mienionych wyżej terenów przy zastosO'waniu odpo
wiedni<:h środków zabezpieczających. • 

Art. 176. Na każdej działce, z wyjątkiem wy
,paclków, przewidzianych niżej wart. 177, powinna 
być pO'zO'stawiona niezabudowana przestrzeń, wyno
s.ząca 00 najmniej 25 % powiel'zchrui całej dmabki, za
pewniająca dO'Stęp powietrza i światła i czyniąca 
zadość wymO'gom bezpieczeństwa od O'gnia. 

Art. 177. Działki specjalnie przy placach i uli
cach usytuowane, szczególnie działki narożn·e, mq~ą 
być zabudowane całkowicie, o ile wznOoSzone budynki 
ma·ją . zapewniony dO'stateczny dostęp powietrza 
i ś wiatła, i D ile wzglę·dy bezpieczeńBtwa od ognia nie 
.sio ia 'na prżeszkO'dzie. 

, Art. 178. Budynka powinny być wznoszone bez
pośrednio przy gn.ndcy dzńałki, aJbo w: odległości co 
najmniej trzech metrów. od granicy. . 

Art. 179. Budynki, w których mają być urządzo
ne lokale, przeznaczone na pobyt ludzi; a które pO'sia
dają jedynie dostęp z podwórza, powmy mieć zapew-
nione połączenie ,z ulicą: . 

a) zapomocą bram, o szerokości co.-najmniej 2,3 
metra i wysokości 2,85 metra w świetle otworu, albo 
przejazdów, o szerO'kości 3-ch metrów. jeżeli znajdują 
się w odległośd powyżej 30 metrów od ulicy,lub 

bl · zapomocą sieninawylot domu, o szerokO'śd 
co najmniej 1,5 metra w świetle otworu, jeżeli żnaj
dują się w odległości mnie jszej od 30 metrów od ulicy. 

Ściany i stropy bram,' i si'enl, wymienionych 
w us-fępie l~szym, powinny być zbudowane ognio
trwale. 

Je'żeli na działce istnieje kaka podwórzy, pO'dwó
rza te powinny być połączone pomiędzy sobą i z uli
cą zapomocą bram, urządzonych zgodnie z 'wymogami 
ustępu l-go, lub przeja:Zldów o szerokości 00 na~mruiej 
3 met'l"Ów. 

Art. 180. W podwórzach powinny być urządzo-
ne ścieki do odprowadzania wody deszczowej. . 

R D !Z d z i a ł 3, 

Wysokość budynków. 

Art. 181. WysOkO'ŚĆ budynków rue powinna być 
większa od 22 metrów. . 

Art. 182. Wysokość budynków nie powmna 
przekraczać od strony ulicy jej szerokości albo odle
głośd pomiędzy linjami zabudQwania, gdy te ostat
nie ustalone zostały prawomDcnym planem 2'JabudO'
wania. 

Budynkli, znajdujące się narO'gu ul~c rÓŻnej szero
:kości, mogą mieć wysokość, dozwoloną od strony uli
cy szerSlZej, lecz w tej wysokości sięgać mogą w uli
cę węższą, mie:rząc od rogu, na odległO'Ść, nie p:rze
ikraczającą półtora:krO'tnej jej szerokości albO' odległo
ści pomiędzy linjami zabudowania tej ulicy. 

, Wysokość budynków od strony ulicy mierży się 
w poł'owie długoś·ci przednie,j ściany frontO'wej od 
,chodnika dO' górnej kl"awędzi gzymsu wieńczące·go, 
albo do podłO'gi mansardu, w razie zaś, gdy budynek / 
,posiada attykę lub szczyt, do górnej krawędzi attyki 
albo do średniej wysO'kości szczytu. 

Art. 183. WysokO'ść budynków od IItro'ny po
dwórza nie powinna p:rzekraczać półtQraKrotnei odle
głości od przeciwległej granicy działki, wysok.ość zaś 
każdei z p'1"Zeciwległych ścian w podwórzu nie powiu
n'a przekraoezać półtorabotnej odległ·ości między 
niemi. 

Wysoko·Ść budynków mieszkalnych jednotrakto
wych (O'trzymujących światło z iednei strony) w po
dwórzu nie powinna przekraczać odległO'ści ' ich od 
granic, względnie odległośd pomiędzy przeciwległem ; 
śdanami. 

WysO'kość budynków od strony podwórza mierzy 
się w pO'łowie długości każdej ściany w myśl zasad 
ustępu 3-go artykułu 182. 

. .; .. ' 
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o ile działka 'ma prawnie zapewnioM korzysta
n~e ze światła na przyległej działce sąsiada, wysokość 
·budynku oblicza .się według o,dległości od Qrzeciwle
.glej ściany sąsiada. 

Art. 184. Nachylenie dachu przy całk0witem 
wyzyskaniu dozwolonej wy.sokości nie powinno prze
Ikraczać 60 stopni, suma zaś wy.stę-pów mansardo
wych - poło.wy długości frontu budynku. 

Art. 185. Do czasu wydania przepisów miejsco
wych pozostają w mocy przepisy o wysokości blldyn
,ków, obowiązujące w dniu wejścia w życie njni~jsze
go rozpor·ządzenia. 

Art. 186. W wypadkach, zasługujących na 
!uwzględnienie, szczególniej, gdy wznoszony budynek 
może prźy<;zynić się do upiększenia ulicy lub plac.~, 
władza I1-g,iej instan<:ji mo~e Po.zwolić na przekrocze
nie przepisanej wysokości. 

W wypadkach. usprawiedłiwionych warunkami 
miej scow e-mi , szczególnie w dzielnicach zabudowa
nych, właściwe władze mogą zezwolić na zastosowa
nie do budynków mies21kalnych, wskazanych w ustę
pie 2-im artykułu 183. przepisu ustępu l-go. cyŁowa- . 
nego artY'kułu. 

. Art. 187. Zabrania się :urządzania . balkonóW 
i wykuszów przy ulicach na WysokOości mnie.jszej od 
3 metrów nad poziomem cho.dni:kia. 

Rozdział 4,. . -

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwale. -

Art. 188. Za Qgniotrwałe uważa Się budynki, 
których ściany zewnętrzne, ściany noŚ/ne (kapitalne), 
filary nośne i pokrycie dachu .są wyk'onane z materia
łów nie zapalnych, a mianowicie: ściany i filary z ka
mienia, betonu, cegły i tym podo.bnych materiałów, 
a pokrycie dachu - z dachówki, blachy, papy, sz.kła, 
kamienia, łup,ku, cementu li t. p. 

Art. 189. Wznoszenie budynk6w ni.eognio.trwa
łych jest wzbronione, o ile przepisy miejscowe nie 
postanowią o dopuszczalności wznoszenia w poszcze-
6ólnych dzielnicach osiedli budynków o ściarua<:h z ma
terjałów ni-ezapalnych w szkielecie drewnianym (np. 
mur pruski) lub budynków drewnianych. 

Do czas~ wydania przepisów miejsco.wych budyn
ki w.spomniane w ustępie pierwszym, mogą być wzno-
szane w tych osiedlach bądż w tych dzielnicach osie
dli, w których w myśl przepisów, obowiązujących 
'w dniu wejśda w życie niniejszego rozporządzenIa. 
'wznoszenie takich budynków było dozwolone. 

Art. 190. prykryw·an~e dachów materjałem me
ogniOltrwałym jest wzbronione. 

Na okr-es lat S od dnia wejścia w zycie rum eJ
szego rozporządzenia, o ile nie <:hodzi o miasta o wła
snym statucie lub wogóle o miasta wydzielone z po
wiat ów, wojewoda na wniosek wydziału Po.wiatowego., 
oparty na uchwale rady miejskiej bądź gminnej, może 
zwolnić od obowiązku pokrywania materjałem ~.gn~ .. 

-------------------------------------
trwałym dachów budyn-ków nieogniotrwałyc!t w tycli 
dzielnicach 06iedli, w których w myśl przepisów, obo
wiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozp'J
rządzenia, pokrywanie mater}~ł·em nieogniotrwałym 
było dozwolone. 

Art. 191. Ograniczenia, ustanowione w artyku
łiRch 189 i 190, nie mają zastosowania do wolno sto;ą
cych drobnych budynków, jak wychodki, altany, g·o
łębniki i t. p., o iJe przepisy mi'ejscowe nie postano .. 
wią inaczej. 

Art. 192. Na okres lat 10 od dnia wejścia w ży
de niniejszego rozporządzenia zezwala się na nieo
gruoŁrwałą naprawę dachów nie ogniotrwałych w tych ' 
dzielnica,ch osiedli, w których w myśl przepisów obo
wiązujących w dniu wejścia w życie tego rozporządze
ma, naprawa taka była dozwolona. 

Wojewo.da. na oparty ńa uchwale rady mie;skiej 
hą.dż gmintnej w.nioseK magistratu, gdy chodzi Q mia"" 
Sota, wyuzlelOne z powiatow, a wY'uZIału powiatowe~ _ 
,go, gdy cnQ-ctzio inne OSle<l.la, mo,ż,e z-aoromc nieo.gni~ 
tl'1waiej :IlIaIpraJwyoochów nieogniotrwałych. 

Art. 193. Budynki nieogniotrwałe, o ile nie ma"" 
~ą murów ognioChrOnnyCh ou strony grani<:y sąsiada 
:lub innego oudynku na te)ż,e aZUl1ce, powmny być 
w.ztl·oszone w oaaegioŚclaCh co OJa)illmej 4 metrów o.d 
granJ.cy sąsiJa.ua, a ~ metrów od. ,ouu}'I1lku,od .stodół 

,zaś - 20 metrów. . 

Art. 194. Budynki nieogniotrwałe nie mo.gą pCk ? :_ 

siadać więc,ej od dwóch konuygwacyj lparter i )e,un~ , 
piętroj, z Wyjątkiem Wy-paUKÓW, przewidzia.nycih 
Yi art. 325. 

Urządzanie w budynkach nieognlotrwałych nad 
piętrem Po.ddaszy mieSZkalnych jest zabron~one. 

Art. 195. Przepisy artykułów 189, 190 i 194 
nie dotyczą budynkow tymczasowY'ch, jak .szopy dla 
wlidQWLSk, skiauy materIałów przy buuowie i t. p. 
Przy wznoszeniu bUdynkÓW tego ro.dzaju właściwe 
:władze są upoważnione do określewia w każdym po
szczególnym wypaaku warunków, którym te budynki 
powinny czyrue zadoś~. 

R o a; d z i a ł 5. 

Mury ogniochronne. 
,, ' ~ .. ( -

Art. 196. Budynki ogniotrwałe, wznoszone be-Z-l : \'-' .. -' " 
pośredntio przy granicy sąSJi.adów, ja>kQ też booY11lki 
nieogniotrwałe, wzno.SZQne w odległości mniejszej od 
4 metrów od tej granicy, powinny być zaopatrzone 
Qd strony grani,cy w mur O'gn.oiochrOIllIlY bez OItworów 
i pró~IJJi, grubości równa.jącej się co najmmej długości 
jednej cegły, wykonany z cegły palonej lub innegO' ma
terjału ogn1otrwałego, wyprowadzony O'd fundamen-
tów przez wszystkie kondygnacje, a wystający 30 cen
tymetrów ponad dach. 

Art. 197. W rwe, g,dy zacho.dzi potrzeba wpu
szczenia do. muru ogniochronnego drewnianych kon ... 
strukcyjnych części, WÓWCZa.6 grubość muru powinna 
być taka, ah:byod drzewa do zewnętrznej powierzcb. 
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Di muru pozostawał pełny mur grubości co najmniej 
połowy długości cegły, w wypadkach zaś wspólnej 
śclany - mur do jej środka rów,nież grubości co naj
mniej polowy długości cegły. 

Art. 198. Urządzanie w murze ogniochronnym 
otworów, zamurowanych szkłem drutowe m, albo 
szklanemi cegłami, j-est uiależnione od uznani'a wła
ściwej władzy. 

Art. 199. Budynki ogniotrwałe, dłuższe od 25 
metrów, powinlJy być poprzedzielane murami ognio
chronnemi w odstępach ' co najmniej 25-metrowych 
przy stropach nieogniCYtrwałych, w odstępach zaś 
40-metrowych, przy stropach ogniotrwałych, - z wy-

- jątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 325. 
W wypadkach, podanych w lhStępie pierwszym, 

właściwa władza może pozwolić na urządzenie w mu
rze o~niochronnym drzwi. Gdy drzwi te znajdują się na 
strychu, powinny być żelazne, lub drewniane obite ze 
wszystkkh stron blachą - i tak urządzone, aby się 
samoczynnie szczelni,e zamykały. 

Art. 200. W budynkach, które ze względu na 
ich prze~naczenie, jak teatry, kinematografy i t. p., 
nie mogą być poprzedzielane na calej wysokości mu
rami ogn.j·ochronnemi w odstępach w myśl ari. 199, 
mury ogniochronne powinny być uxządz,one przynaj-

' mniej w obrębie strychów. 

Art. 201. W razie, gdy budyn'ek ma byĆ wyko
nany wyłącznie z materjałów niezapalnych. a nie ma
ją być w nim przechowywane materiały palne, wzno
szenie wewnętrznych murów ogniochronnych nie jest 
:wymagane. 

Art. 202. Budynki nieo'gni,otrwałe, dłuższe od 
25 metrów, powinny być - z wyjątkiem wypadków 
przewidzianych wart. 325 - poprzedzielane w od
stępach 25-metrowych murami ogniochronnemi, urzą
dzonemi zgodnie z wymogami artykułów 196 i 197. 

Przepis ustępu l-go nie ma zastosowania do 
budynków tymczasowych, wspoonIlli·anych w artykule 
195. 

Art. 203. Gdy w części budynku mieszkalne
go zna}dują się składy materiałów łatwopalnych, albo 
zakłady, używające większych palenisk, a mogące 
~agrażać wznieceniem pożaru z powodu sposobu do
konywania w nich produkcji lub z powodu materja
łów, używanych przy produkcji, - zakłady te i skła
dy powinny być odgraniczone ogniotrwale od pozo
atalej części budynku. 

Art. 204. Mini&ster Robót Publicznych j.est upa'" 
'Wdniony do wydawania przepisów ulgowych co do 
budowy murów ogmochroIliIlych w domach szerego
wych co najwyżej o dwóch kondygnacjach Uednopię-

, b'owych) z mieszkalnem poddaszem. 

Rozdz i al 6. 

Fundamenty i ' ściany. 

Art. 205. W.szystkie budynki ogniotrwałe tu
dzięż przeznaczone na pobyt ludzi budynki nieognio
trwałe , powinny być .s1awian·e na fundamentach z mu-

ru, hetonu lub innego' trwałego materiału na Btałym 
lub odpowiednio wzmocnionym gruncie. 

Ań. 206. Sciany budynków pO'winny być VI .spo
sób skuteczny izolowane od wilgoci. 

Art. 207. Sciallly budyn'ków powi'nny ozynić za-. 
dość wymogom statycznym. Grubość zewnętrznycn 
ścian budynków, przeznaczonych na pobyt ludzi, po ... 
winna być dostosowana do warunków klimatycznych. 

R o z d z i a ł 7. 

Schody. 

Art. 208. W budynkach, w których ponad par .. 
terem znajdują się lokale, prz,ez,naczone na pobyt lu .. 
dzi, powinny być urządzone schody wewnętrzne, bez
pośredn io łączące wszystkie kondygnacje z ulicą lub 
podw6rzem. 

Art. 209. Schody powinny mieć zapewnione na 
wszystkich kondygnac jach bezpośrednie oświetlenie 
światłem dziennem. DO'puszczalne jest oŚJWietlen~e 
schodów zapomocą górnego światła; w tym wypadku 
jednak: 

al wielkość otworu śwj.etlne~o powinna wynosić 
co najmniej trzy czwartych części rzutu kla'tki scho
dO'wej, oraz 

bl przestrzeń pomiędzy biegami schodów, mie
rzona w rzucie poz:omym, powinna wynos:ć na pierw.; 
sze 8 metrów wys'okoś ci co na jmrnej 2 metry kwadra
towe, na każdy zaś dalszy metr wy~-okości przestrzeń 
ta powinna być powiększona Q 0,25 metra kwadra
towego. 

Art. 210. Użytkowa szerokość schodów, pro
wadzących do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt 
ludzi, powinna wynO'sić co najmniej ~eden metr. 

Wzniesięnie stopni schO'dów nie powinno prze
kra'czać 19 centymetrów, a s zerokość podnóżka po
winna wynosić co najmniej 25 centymetrów. 

Szerokość stopn~ klinowych, mierzona w odle
głości 50 centymetrów od ich zewnętrznej krawędzi, 
powinna wynosić co na jmniej 25 centymetrów. 

Wysokość sufitów nad schod'ami i spocznikami 
powinna wynosić co najmniej 2 metry w świetle . 

W domach, przeznaczonych na mieszkania dla 
jednej rodziny przepis ustępu pierwszegO' nie ma za
stosowania. 

Art. 211. Urządzanie ognis,k i CYtwarów komino
wych pO'd schodami jest zabronione. 

Art. 212. W budynkach o dwu lub więcej kon
dygnacjach co najmniej jedne schody powinny prow",
dzić bezpośrednio do strychu. 

Art. 213. W budynkach o trzech i więcej kon
dygnacjach (parter i dwa piętra) co najmniej je,dne 
ISchody, bezpośrednio łączą -: e " ,,"zvstkie lokale, prze
'znaczone na pobyt ludzi, }.-" .. inny być urządzone · 
ogniotrwale. 

Również o~niotrwale powinny być urządzone 
schody w budynkach o dwóch kondygnacjach (parter 
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i jedno piętro), o ile odległość tych schodów ~d środka 
najdalszego przeznaczonego na pobyt łudzi pomiesz
czenia (r.,oko ju), zna;dującego Bię powyżej parteru, 
przekracza 20 metrów. . 

W wypadkach, przewidzianych w ustępie dru
gim, ogniotrwałe urządzone Bchody mogą być zasią
pione przez dwoj€ schodów nieogn:otrwałych. 

Art. 214. Schody o gniotrwałe , których urzą
dzenie je.st nakazane w wypadkach, przewidzianych 
wart. 213, powinny być zbudowane w sposób nastę
pujący: 

aj kotlJStrukc ja schodów i spoczników powinna 
być wykonana z materjałów ogn i otrwałych lub z drze
wa, od spodu ogniotrwałe zabezpieczonego, - żelazne 
.zaś części konstrukcji powinny być ogniotrwałe osło
nięt€; 

b) scho,dy powinny być otoczq-ne ścianami ognio
trwałemi grubośc,i co na;mniej jednej cegły; urządza
nie w tych ścianach otworów, prowadzących bezpo
średnio na jakiekołwi'ek inne schody jest zabronione; 

. c) schody powinny łączyć bezpośrednio wszyst
·kie piętra; bezpośrednie. połączenie schodów z piwni
cami j'est zabronione; 

d) o ile schody nie prowadzą bezpośrednio na
zewnątrz . dostęn do nich powinien być otoczony ścia
nami ogniotrwałemi grubości co najmniej jędnej cegły; 

e) zarówno nad schoclami jak i nad dostępem 
do nich powinny być urządzone stropy ogniotrwałe: 

f) schodv ni·e powinny znajdować się dalej, jak 
w odległości 25 metrów od środka najda,lszego pomie

szczenia (pokoju), przeznaczonego na pobyt ludzi. 

Art. 215. W wypadkach wznoszenia budynków 
większych, .szczególnie przeznaczonych na mieszka
n ia, właściwa wła·dza moż€ żądać urządzenia więk
.szej ilości scho::lów, niżby wynikało z postanowień 
art. 213 i art. 214 p. f). 

Art. 216. Właściwa władza moż€ zażądać urzą
dzenia .schodów ogniotrwałych w budynkach, nie obję
ty ch artykułem 213, a posiadających nad parterem 
lokale, przeznaczon€ na pobyt ludzi, o He bezpieczeń
stwo od ognia wymaJta urządzenia takich schodów 
ze względu na .sposób użytkowania pomieszczeń, 
.znajdujących się vi budynkach. 

R o z dz i ał 8. 

świetliki. 

Art. 217. Pomieszczenia, ni€ . przeznaczone na 
pobyt ludz,i, ja'k śpiżarki, przedpokoje, korytarze, 
schody, ustępy spłókiwane wodą i tym podobne, mo
gą być oświetlane zapomocą świetlików. 

Art. 218. Przekrój poziomy świoetlika, o ile 
świetlik nie jest przeznaczony do oświetlenia scho
dów, powinien wynoo1ić co na.jIlllIlliej 4 metry kwa,dra
towe, a odległość przeciwległych ścian - co najmniej 
2 metry. ' 

W wyPadku wypuszczenia na świetlik okien 
schodów, przekrój poziomy świetli'ka powinien zawie
rać co najmniej tyle metrów kwadratowych, ile me-

-
trów bieżących wynosi wysokość murów, okalających 
świetlik, licząc tę wysokość od poziomu pi€rwszego 
stopnia schodów. 

Art. 219. Ściany świetlików powinny być wy
prowadzone ponad pokryci,e dachów i powinny być 
wykonane z materjałów ogniotrwałych. 

Art. 220. Świetliki mogą być pokrywane 
szklanym dachem. W tym wypadku powinno być za
pewnione należyte ich przewietrzanie. 

Art. 221. Otwory do przepuszczania światła 
na poddasza powinny być zaopatrzone w szyby ze 
szkła drutowego, głęboko osadzone w ścianach świe
tlika . 

Art. 222. W dolnej kondygnacji świetlików po
winien być urządzony dostęp do czyszczenia; dno 
świetHka powinno być zaopatrzone w urządzenie od
prowadzające opady atmosferyczne. 

R o z d z i a ł 9. 

Piece i kominy. 

Art 223. Piece powinny być budowane z ma
terjałów n.i'ezapalnych. 

Art. 224. Większ'e piece i paleniska pod kotła
mi powinny być zakładane bezpośrednio na funda
mentach lub na sklepieniach ogniotrwałych. 

Piece wzno>: zone na pokładzie nieogniołrwałym, 
powinny być izolowane od niego warstwą ogniotrwa
łą grubości 00 najmniej 15 cent ym e,tr ów, a piece żela
zne bez nóżek - takąż warstwą grubości co najmniej 
30 centymetrów. 

Art. 225. Nieogniotrwała podło'ga przed ogni
skami pieców, jako też po-clpiecami na nóżkach po
w inna by ć w skuteczny sposób zabezpieczona od 
ognia. 

Art. 226. Nad ogniskami o t warle mi , znajdujące
mi się w lokalach, ni'eposiadających . stropów ognio
trwałych, powinny być urządzone kominki łub ognio
trwałe kapy, wystające co najmniej 30 centymetrów 
poza kra wędzie ogni.ska . 

Ognisk otwartych ni'e wolno ' urządzać w odIe
głośoi mniejszej niż 60 cm. od drewnianych konstruk

,cyjnychczęści budynku. 

Art. 227. Najmniejsza odległość pieców od 
drewnianych konstrukcyjnych części budynków po
winna wynosić: 

a) przy piecach żelaznych - od dr€wnianych 
<:zęści otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczo
nych od ognia , - 25 centymetrów, od niezabezpie-
czonych od ognia - 50 centymetrów, . 

b) przy piecach z kamienia, cegły lub kafli od 
drewnianych części zabezpieczonych od ognia, - 15 
,centymetrów, od ni€zabezpieczonych o,d ognia - 25 
c·en tyrn€trów. 

Art. 228. Połączenia paleruisk z kanałami dr
mow€mi powinny być szczeln1e wykonane z materja
łów ruezapalnych. 
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Przy włączaniu kilku palenisk do jednego kana
łu dymowego połączenia rue powinny być urządzane 
w j'ednej wysokości. 

Do jednego kanału dymowego mogą być przy
łąc~one co najwyżej trzy piece. 

Każde palenisko kuchenne powinno mieć osob
ny przew6d kominowy. 

'W miej.scowościach, gdzie do opału jest używa
ny węgiel, zabrania się urządzania przy piecach przy
:rządów do zatykania wlotów ao ko,minów. 

Art. 229. Żelazme rury, przezna,czone do połą
czenia palenisk z kanałami dymowemi, powinny być 
oddalone od drewnianych konstrukcyjnych części bu
aynku, o ile te części nie są otynkowane lub w inny 
.sposób zahezpi,eczone od ognia, - o 50 centymetrów, 
w przeciwnym razie - o 25 centymetrów, w wypad
kach zaś,gdy rury sąza,opatrzone w pokrycie, nie za
palne - o 13 centymetrów (szerokość jednej cegły). 

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany 
nie ogniotrwałe iZDlacja z cegły na glinie lub z inne
go odpowiedniego matel"jału powinna wynosić co naj
mniej 13 centymetrów (.szerokość jednej cegły). 

Rury w miej5cach załamani,a powinny być zaopa
t~zone w szczelnie zasuwane drzwiczk~do czyszcze
ma. 

Art. 230. Kominy powinny być wznoozone na 
fundamentach, albo na murowanych filarach, arka
dach, sklepieniach lub żelaznych podporach i budo
wane z cegły palonej. 

Art. 231. Kominy powinny być tak urządzone, 
aby należyte oczyszczenie we wszystkich ich czę
iŚciach było zapewnione. 

Art. 232. Wszystkie kanały dymowe powinny 
8'ięgać poniżeJ połąc,zenia najniżej położonego paleni. 
ska i być zaopatrzDne na do·le w miejscu ła tiw o dostęp
nem w żelazne drzwiczki. 

Art. 233. Grubość ścian kominów powinna wy
nDsić: w kominach zwykłych-co najmniej pół ce'gły, 
IW kominach zaś większych palenisk - jedną cegłę. 
Również w wypadkach, gdy przewody kominowe są 
urządzone w zewnętrznych ścianach budynku; 
w ścianach, otaczających schody, aJoo IW śdanach 
pomieszczeń, w których znajdują się łatwopalne ma
teriały, - grubDŚć zewnętrzmych śoirun tychpr.zewo
'dów powinna wynos1ić co najmniej l cegłę. 

Art. 234. Przekrój poprzeczny kanału dymo
wego pDwinien być jednako·wy na całej wysokości 
li wynDsttć CQ najmniej 13X 13 centymetrów w komi. 
nach kwadratowych i 15 ,centymetrów średnicy w kD
minach okrągłych. 

Art. 235. Kanały dymDwe powinny być prowa
dzone w miarę możno'ści pionowo. Dopuszczalne Dd
ehylenie kanałów dymowych od piDnu nie pDwinnD 
przekraczać 30 stopni. 

W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, 
właściwa władza mDż,e pozwolić na większe odchyle
nie kanału dymowego Dd pionu. 

W miejscach zmiany lDaoehyleIllia należy urządzić 
otwory do czyszczenia. 

Art. 236. Kominy wewnątrz, a na stryoehach 
lI"ównież i zewnątrz powinny być wyprawione. 

Art. 237. Wszelkie kDnstrukcyjne części bu
dynku z drzewa lub innych materj.ałów nieogniołrwa
łych powinny być oddalone od wewnętrznej po .. , 
wierzchni ścian kominowych co najmniej D 25 cooty': 
metrów, a od otworów do oczyszczania - c 50 cen
tymetrów. 

Art. 238. Kominy powinny by~ wyprowadzone 
ponad po,wierzchnię dachu. 

Przy pokryciu dac'hu materjałem ogniotrwałym 
wVS,okość komina pDnad powierzchnią dathu powin
na wynosić co n~mniej 30 centymetrów, a odległoś~ 
górnej krawędzi komina w kierunku poziomym od po-
wierzchni dachu - c'o najmniej 1 metr. . 

Przy pokryciu dachu materjałem nieognio'trwa .. 
Iym, komin powinien być wyprow~dzony do .wysako-
IŚci 60 centymetrów ponad kalenicę. . 

Art. 239. Na dachach stromyc'h, jeżeli czyszcze
nie komina ma być dDkon~ane z dachu, powinny 
hyć urządzone ławy kominiarskie. -

Art. 240. W wypadkach urządzania większych 
!pieców i kominów, ' jako też w wypadkach urządza,n:ia 
palenisk w lokalach, w których są wyrabiane lub 
przechowywane materjały ł'atwopalne, właściwa wła
dza w każdym poszczególnym wypadku określi wa
runki, którym te piece, kominy li paleniska pDwinny 
czynić zadość. ' . 

R o z d zi a: łl0. 

Lokal~ _przezn~~~yt ludzi 

'Art. 241. LokJe,piżeznac:zone na pobyt l!lJldzl, 
a w szczególności: pomi'e.szczenia (pokoje) mieszkalne, 
kuchnie, pokoje dla służby, pracownie, kantyny ro
botnicze, biura, lokade handlowe, lokale dla zebrań 
i t. p., powinny być w skuteczny sposób zabezpieczo
ne od wiJlgDc1 i ujenmych wpływów atmosferycznych 
i posiadać należyte urządzenia do ogrzewania i wen
tylacji. 

Lokale te powinny być zaopatrzone w dostatecz
lIlą ilość okien, wychodzących bezpośrednio na wolną 
przestrzeń a zapewniających wy.starczający dopływ 
światła i należyte przewietrzanie odnośnych pomie
szczeń. 

Łączna powtterzoehtńa olcien w pomieszczeniach, 
przeznaczonych na pDbyt ludzi, powinna wynosić co . 
najmniej jedną dziesiątą część powierzchni podłogi, 
:Z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 
325. 

Art. 242. WY'sokość' pom.ie!SZ'C'Zeń, przeznaczo
nych na pobyt ludzi, z wyjątkiem wypadków, przewi
dzianych w artykule 325, powinna wynosić w świetle 
co ,najmniej: 

a) w domach parterowych i jednopiętrowych -
2,50 metra, 

bl w domach o więcej niż dwóch kondygna
~jach - 2,75 metra. 

e) Da poddaszach ~ 2,30 metra. 

łi 

J 
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Art. 243. Podłoga w p'OlnieslJCzeniach, przezna
czonych na pobyt ludzi, powina być wznieStłOna co 
najmniej 40 centymetrów ponad najwyższy znany po
ziom wody zaskórnej. 

W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, 
właściwe władze mO'gą zezwolić na urządzenie podło
gi na wysokości od 25 centymetrów ponad najwyż
ISZym znanym poziomem wody zaskórnej, przy zasto
sO'waniu środków, zapewniających O'dnośnym pO'
mieszczeniO'm odpowiednie warunki zdrowotne. 

M. 244. O ie pomi'0szczenńa, przezna·czone 
na pO'byt ludzi, mają być urządzone nad lokalami fa
~brycznemi i składami, w których mają być wyrabi:ane 
.lub przechO'wywane materjały łatwO'palne , - wów
czas lokale, znajdujące się pod pomieszczeniami, prze
'znaczonemi !Da pO'byt ludzi, powinny posiadać niepal
ne stropy. 

. Gdy pomioeszczenia, przeznaczone na pobyt lu
dzi, mają być urządzone nad s1lajDliamialbo lO'kalami, 
w których mają być wyrabiane alb.o przechowywane 
materiały, wydzielające szkO'dliwe wyziewy, wów
czas stropy tych lokali ' powinny być zbudowane 
w sposób zabezpieczający skutecznie wspomniane po
mie-szczenla od wyziewów. 

Mo 245. Ur.ządzrunie ldkruli, ipmeztlJac,zomych 
na pobyt ludzi, w suterenach j.est dO'zwolO'ne tylkO' 
o tyle, o ile to iest przeWlidzJi.aIlle w iPTzepitSach miej
scO'wych. 

Mieszkania w suterenach mogą być ur,ządzane 
tylkO' w wypadkach, gdy przepi-sy miejlScowe na to 
zezwolą ze :względu na wyjątkO'we warunki miej
-scO'w'e. 

Podłoga w suterenach, przeznaczO'nych na pO'
byt ludzi, przy zachowamu warunków, wymienionych 
wart. 243, pO'winna znl3Jj,clować się nie niżej 1,5 metra 
od pozi'omu ch odniJm , okna zaś - w:ystawać co naj
mniej % metra pcma,cl ten poziom. 

R.ozdział 11. 

), h ~ 
rf"'- -

Studnie. 

:Art.. 246. O.siedla, 
g<sw gminnych, powinny 
teczną ilO'ść .studzien. 

nie posiadai'ące w O'docią
by~ zaopatrzone w dos ta-

Art. 247. OdległO"ś6 studzien od granic sąsia
dów powinna wynosić co naimniej 5 metrów, zaś od 
o bór, sta jen, chlewów i t. p. oraz od gnojowników i do
łów ustępowych -cO' najmniej 10 met,rów. 

Studnie wspólne mogą być urządzane na grani
cy działki. 

Art. 24S. Studnie i zbiorni,ki wody, przezna
czonej dO' picia. powmny być ~abezpie-czone od zanie
czyszczenia. 

Przy budowie i przebudowie studzien, mających 
dostarczyć wO'dy dO' picia, ściany studni, Q ile nie są 
wykonane z muru na zaprawie cementowej albo 
z kręgów betonO'wych, powinny być O'błożone war
stwą gliny: co. _imniej 15 ce.ntyme,trów ' grubości, do 

głębokości półtora metra pO'd powierzchnią ziemi, 
przy wyższym zaś stanie powieTZchrui wody, do głęho.. 
kości 30 centymetrów poniżej zwie'l'ciadł.a wody. 

Ocembrowanie studni otwartej powinno się 
wznosić nad po.ziomem oŁaczająceg,o te1'enu 00 naj .. 
mniej o 1 metr. 

Art. 249. Grunt naokoło studnń powinden hyć 
wybrukowany lub pokryty ubitą glłną grubości 20 
-centymetrów do odległości 1 metra od ocembrowa~ 
ma studni i posiadać spadek, zapewniający odpływ: 
od studni. 

Art. 250. Studnie, zaopatrzone w pQID.pę, ~ 
winny być nakryte . 

Ocembrowanie tych studzien powinno bYQ 
wznie~l()ne co najmniej o 10 centymetrów !ponad pO'..; 
z,iom O'taczając'ego terenu. . 

R o z d z i a ł 12. 

Ustępy. 

Art 251. W dzielnicach skanalizowanych dla 
ka:żdegomieszkania powinien być urządzony we
wnątrz budynku łatwo dostępny ustęp o wymiar~ch 
co najmniej 0,85 m. X 1,15 m. 

Art. 252. W dzi,e.lnicach nieskanaliJzowanych 
na każdej działce powinny być urządzone osobne 
ustępy dla każdego mieszkania. 

Art. 253. Każdy ustęp powini,en ~y~ ;~osta ... 
tecznie oświetlony zapomocą okna w sClarue ze
wnętrznej i zaopatrzony w odpowiednie urządzenie 
wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach. 

Powyż.sży przepis o oświetleniu ustępów zapo
mocą okien nie ma żastosowalThia do wstępów, Slpłóki ... 
rwanych wodą. 

Art. 254. Przy wznoS'zeniu DudynJków, w któ
rych mają być urządzone pomiesz'czenia, przeznacz~ 
lIle na pobyt większej ilości ludzi, jak teatry, sale kon
certowe, sale dla zebrań i t. p., właściwa władza 
w każdym poszczególnym wypadku określi potrze b
ną ilo'ść i sposób urządzenia ustępów. 

Art. 255. Urządzane w dzielnicach nieskanali
,zowanych doły ustępowe powinny posiadać ściany 
li. dno nieprzepuszczalne i być należycie odwietrza ne. 

Art. 256. Doły ustępowe powinny być urzą
dzone oddzieln~e i izO'lowane od ścian budynku. Odle

'głość dołu ustępO'wego od studni powinna wynosić 
co najmniej 10 metrów, a od granic sąsiada-co naj
mniei 2 metry. 

Doły ustępO'we pO'winny 'by6 szczelnie zakryte 
z pozostawieniem odpowiedniego O'tworu do czysz ... 
czenia, za.opatrzonego w podwójne szczelne zam
,knń.ęcie. 

Art. 257. Zabrania się urządzania na prywat .. 
Illych posiadłościach dołów ustępowych przy ulicy 1110 
placu pub.licznym. , A 
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R o z d z i a ł 13. 

Obory, stajnie i chlewy. 

Art. 258. Obory, stajni~ i chlewy powinny być 
dostatecznie oświetlone i posiadać nieprzepuszczalną 
podłogę. 

Art. 259. Dla odprowadzania gnojówki (cie
czy) do urzącizeń oczyszcza j ących, kompostami, stu
dzienek gnojówkowych lub dołów kloacznych powin
ny być urządzone kryte ścieki, o ile gnojówka nie 
może być usuwana zapomocą odpowiednich urządzeń 
'kanalizacyjnych, za bezpiecza :ących sieć kanalizacyj
ną miejBką od zanieczyszczenia. 

Ścieki powinny być urządzone w ten sposób, by 
me zanieczyszczały gruntu i nie zawilgocały murów. 

Art. 260. Zbiorniki do składania obornika na
tety urządzać w ten sposób, ażeby teren i powietrze 
były zabezpieczone od zanieczyszczenia. 

Gdy zbiorniki te są zagłębione w ziemi, powin
ny być nakryte i czynić. zadość wymogom artyku
łów 255 i 256. 

Art. 261. Przy budowie większych obór, sta
jen i chlewów właściwe władze'w każdym pos'zcze
gólnym wypadku określą warunki, którym budynki 
te powinny czynić zado,ść; 

R o z d z i a ł 14. 

Zewnętrzny wygląd budynków. 

Art. 262. Lica budynków powinny być tak wy
konane, iżby nie powodowały zeszpecenia placu, 
ulicy albo podwórza. 

W podobny sposób po,winny być wykonane 
również wszelkie powierzchnie murów, widoczne 
z wszelkich dróg komunikacji publicznej. 

Art. 263. Budynki nie powinny być malowane . 
w ko lorach jaskrawych lub wogóle rażących. 

Do malowania należy używać materjał6w nie
szkodliwych dla zdrowia. 

TYTUŁ II. 

Przepisy dla gmin wiejskich. 

Rozdział 1. 

Budynki przy drogach publicznych. 

Art. 264. W osiedlach, p,osiadających prawo
. mncne plany zabudowania albo linje regulacyjne, 

nowe budynki frontowe powinny być wznoszone 
w linji zabudowania. 

Art. 265. W osiedla,ch. nie pnsia,dającY'ch pra
womocnych planów albo linii zabudowania (regula
cyjnvch). nowe budvnki powinny być wznoszone 
w odległości co najmniej 3,5 metra, ogrndzenia zaś 
CO najmniej 75 centymetrów od dróg publicznych. 

Odległość ta powinna być obliczana: 

a) od górnej zewnętrznej krawędzi rowu, ście
ku lub wykopu, -- gdy droga pO'5iada rowy boczne 
lub płaskie ścieki, albo znajduje się w wykopie; 

b) od stopy nasypu drogowego, -- gdy droga 
posiada nasyp bez r'owów bocznych; 

c) od linji, odległej o 2 metry od brzegu drogi,
gdy droga położona jest w poziomie gruntów przy
ległych . 

W dzielnicach istniejących o zwartym charak. 
terze zabudowania właściwe władze mogą pozwo
lić na wznoszenie budynków w odległości, mnie j
szej o 3.5 metra od drogi publicznej, o . ile budynki 
te mają być stawiane w linji istniejących budynków. 

Art. 266. Przestrzeń pomiędzy budynkami 
frontowemi a drogą nie może być użyta na podrzęd
ne budynki g,o'spodarskie, lecz powinna być zużyt
kowana na ogródki. 

O~ródki przed domami powinny być odpowied
nio odgraniczone od ulicy. 

W wypadkach, zasługu}ących na uwzględnie
nie, wła~ciwa władza może zwolnić od obowiązku 
urządzania ogródków. 

R o z d z i a ł 2. 

Zabudowanie działek. 

Art. 267. Każda dział'ka, na której mają być 
wzniesione budynki mieszkalne lub przeznaczone na 
pobyt ludzi, powinna posiadać dostęp od ulicy luh 
drogi. 

Art. 268. Każda działka, na której mają być 
wZ1niesione, oprócz zabudowań frontowych, również 
budynki boczne lub tylne w odległości ponad 30 me
trów od ulicy lub drngi, powinna posiadać dojazd 
do podwórza o szerokości co najmniej 3 metrów. 

Urządzenie do jazdu, wspomnianego w ustępie 
pierwszym, nie jest wymagane, jeżeli budynki tylne 
i bocZIIle są la,two do,stępne w wypadku po,żaru. 

Art. 269. Pomiędzy budynkami, WZ'D'oszonemi 
na tei samej działce. powinno być pozostawione 
podwórze o powierzchni co najmniej 36 metrów kwa
dratowych i o szerokości co najmniej 6 metrów. 

R o z d z li a ł 3. 

Budynki ogniotrwałe i nieogniotrwałe. 

Art. 270. Za ogniotrwałe uważa się budynki, 
których ściany zewnetrzne, ściany nośne (kapital
ne), filary nośne i pokrycie dachu są wykonane 
z materjałów niezapalnych a mianowicie: ściany i fi 
lary -- z kamienia, betonu, cegły, ~liny i t. p. mater
jałów, a pokrycie dachu -- z dachówkł, bla,chy, pa
py, szkła, kamienia, łupku, cementu i t. p. 

Budvnki o obustronnie otynkowanych ścianach 
z materjałów niezapalnych w . szkielecie drewnia
nym (np. mur pruski) i o pokryciu ognioirwałem 
uważa się za' ogniotrwałe. 

.~ , 
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Art. 271. Wojewoda na wniosek wydziału po
wiatowego, oparty na u<:hwale organu uchwalające
go gminy, może zabronić wznoszen<ia budynków nie
ogniotrwałych na obszarze całego osiedla lub jego 
części. 

Art. 272. Zabrania się po'krywania dachów 
materjałem nieagniatrwałym w gmi,nach, w których 
było to zabroniane, w myśl przepisów obowiązują
cych w dniu wejścia w życie IliIliej.szego rozporzą
dzenia . . 

Art. 273. W ajewoda na wniosek wydziału po
wiatowego, oparty na uchwale organu uchwalające
gO' gminy, może zabronić pakrywan'ia da<:hów ma
terjałem nieogniotrwałym w osi-e,lliach, w którvch 
w dniu wejś<:ia wżycie niniejszego rozporządze'nia 
poOkrywanie takie był.o dozwo,lon~. 

Art. 274. W gminach, w których pokrywanie 
'dachów materjałem nieagniQ,trw"łym jest lub będzie 
zabronione, wydział powiatowy maże w wyjątko
w ych wypadkach "na wniosek or~anu uchwalające~o 
gminy pazwolić na pokrycie materjałem nieo'gnio
trwałym parteroweg·o budynku meogniotrwałego. 

Art. 275. Pokrywan~e i naprawa dachów bu
dynków piętrowych materjałem nieogniotrwałym są 
zabronione. 

Art. 276. Zabron~·ona jest naprawa n~eognio
trwałego pokrycia materjałem nieogniotrwałym: 

a} budynków istniejących, a znajdujących się 
w gminach, w których pokrywanie dachów materia
łem nieogniotrwałym jest zabronione i 

b} budynków, które nie czynią zadość przepi
som o odległościach od granic sąsiadów i od innych 
bn;~rnków. 

R o z d zi a ł 4. 

Odległość budynków od granic i innych budynków. 

Art. 277. Nowe budynki powinny być wzno,
szone z zachowaniem co najmniej niżej podanych 
odległości ad granic sąsiadów: 

a} budynkl nieogniatrwałe - 6 metrów, 

h} budynki ogniotrwałe, posiadające od s-tr01ly 
granicy otwory, prowadzące do pomieszczeń, prze
znaczonych na pob~t lu'dzi, - 4 metr ów, 

c} budynki ogniotrwałe, nie posiada jące od stro
ny granicy otwurów, wspomnianych w punkcie b),-
3 metrów. 

Przep-isy ustępu pierwszego nie będą stosowa
ne w wypa dkach, gdv jest prawn ie zapewnione nie
za:}Udowanie przyl e ~l~i działki do odległ a ści, wy
maganych dla PQszczególnych rodzajów budynków 
w mvśl axty kułów 279 i 280. 

Przy zakładaniu nowych oS1edli od-Jegłość wszel
k ich nieognioŁrwale krylych budynków od granic 
~ <:<: ia d ów tudzież od ŚToidka przylegl-ej drogi powinna 
wynosić co najmniej 15 metrów • . 

Przepis ustępu poprzedniego nie ma zastosowa
nia w "V ypadka,ch, gdy w związku l- przebudową 

ustroju rO'lneg·o urzędy ziemskie orzekną o koniecz
n-oś<:i zastosowania ze względu na warunki mie jsco
we, zasługujące na uwzględnienie, - mniejszej odle~ .. 
łoś ci niż wskazana w powolanym ustępie i określą 
tę odległ.ość. 

Ań. 278. W wypadkach, gdy szczupłe roz
miary poszczególnych działe,k stoją na przeszkodzie 
zachowaniu odległQści, wymieni01lych w artykule 
277, budynki mogą być wzno'szone bezpośrednio 
przy granicy sąsiadów pod następującemi wa
runkami: 

a} o ile budynki są wznosz'one jednocześnłe 
przez wła"~icie1i przyległych działek, mogą być zbu
dowane jako bliźmacze i mają być uważane za jedną 
całość; 

b} o ile budynki nie są wznoszone jednocześnie 
przez właścicieli przyległych dZJiałe,k, budyne~, 
wznoszony przy granicy, powinien pos1adać pokry
cie ogniotrwałe i powinien być zaopatrzony od stro
ny granicy w mur ogn~ochtonny bez atworów i próżni 
o grubości równej co najmniej długości jednej cegły, 
wyprowadzony 30 centymetrów ponad dach, przy
czem o ile zacho 07.i potrzeba wpusz,czenia do muru 
ogniochronnego drewnianych konstrukcyjnych czę
ści, ma pozostawać od drzewa do zewnętrznej po
wierzchni muru co najmniej pół długości cegły peł
nego muru. 

Art. 279. Odległość zwykłych budynków nie
ogniotrwałych od wszelkich innych budynków, 
z wyjątkiem wypadków, przew-idzianych w artykule 
278, . powinna wynosić co najmniej 12 metrów, bu
dynków zaś otwartych, nie posiadajqcych ś<:ian 
a przeznaczonych do przechowywania siana. słomy 
i tym podob'nych materjałów łatwopalnych, - 30 
metrów. 

Art. 280. Budynki ogniotrwałe powinny być 
wznoszone w odległości co najmn,iei 3-ch metrów od 
innych budynków ogniotrwałych, z wyjątkiem wy
padków, przewidzianych w artykule 278. 

Art. 281. Budynki nieO'gniołrwałe, w których 
mają być urządzane kuźna e, suszarnie na owoce, len, 
konopie, jako też nie czyniące zadość wymogom 
artykułu 302 wędzarnie i wogóle budynki nieogni.o
trwałe Q większych paleniskach . powinny być wzno
szone w odległoś ci co najmniej:!O metrów zarówno 
od granicy sąsiadów, jak i od wszelkich innych bu-
dynków. . 

Budynki, wspomnia'ne w ustępie pierwszym, 
mogą być wznoszone W odle 6łośd mniejs zej niż 30 
metrów od granicy w razie, gdy jest prawnie zapew
nione niezabudowanie przyległegQ do granicy tere
nu do odległości 30 metrów od projektowanego bu
dynku. 

Art. 282. Cegielnie i piece do wypalania wap
na powin.ny być urządzane iedynie poza obrębem 
zabudowanego obszaru osiedla, w odległości co naj
mniej 60 · metrów od budynków mieszkalnych i od. 
granic sąsiadów. 



, R o z dz ,j, a ł 5. 
' . 

Fundamenty. 

Art. 283. Wszystkie budynki ogniotrwałe po
winny być sbwiane na fundamentach. 

, Fundamenty powinny być pokryte tekturą smo
łowcową lub innym matexjałem ti:wlacY'jnym na wy
sokośd 20 centymetrów poniżej podłogi. 

Rozdział 6. 

Schody. 

Art. ,284. W budynkach, posiadających nad 
parterem pomieszczenia (pokoje), przeznacz'one na 
pobyt ludzi, powinny być urządzone schody. 

W ,domach o dwóch kondygnacjach (parter 
i jedno piętro) powinny być urządzone schody ognio
trwałe, czymące zadość wymogom artykułu 214, 
o ile od1egłość tych schodów od środka najdalszego 
przeznacz'onego na pobyt ludzi pomieszczenia (po
koju), znaj-dującego się powyżej prurteru, przekra
cza 20 metrów. Schody ogniotrwałe mogą być za
stąpione przez dwoje oohodów cieogniotrwałych. 

Art. 285. Użytkowa szerokość biegów scho
d6w powinna wynOtSić co najmn:i,e~ 80 centymetrów. 

W zniesienie schodów ,nie powinno przekraczac 
19 centymetrów, a s.zerokość podnÓŻlka powinna 
:wynosić co najmniej 25 centymetrów. 

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odle
głości 40 centymetrów od ich zewnętrznej krawę
dzi, powiIliIla wynosić c.o najmniej 25 centymetrów. 

Art. 286. Wysokość sufitów nad g,chodami 
i spocznikami powinna wynoslić co naj~niej 2 metry. 

Art. 287. Urządzanie ognisk i otworów komi
nowych pod schodami jest .zabronione. 

Rozdział 7. 

Piece i kominy. 

Art. 288. Piece powinny być budowane z ma
terjałów mezCłlp,alnych. 

Piece, wznoszone na pokładzie nieogniotrwa
łym, powinny być izolowame od niego warstwą ognio
trwałą g'rtlibości co najmruiej 15 cen.fymetTów, a pie
ce żelazne bez nóżek - takąż warstwą grubości co 
najmniej 30 centymetrów. 

Art. 289. N:ieognioŁrwała po,dłoga przed o:gni
skami pieców powinna być pokryta blachą o wy
miarach 00 najmniej 40X 50 centymetrów. 

Również zapomocą blachy lub w inny &kutecz
ny sposób powinna być zabezpieczona od ognia nie
ogniotrwała podłoga pod 'piecami żelaznemi na nóż
kach, do odległości co najmniej 40 centY'ffietrów od 
nÓŻek pieca. . 

Art. 290. Nad ogniskami otw'arlemi, znaj,duią
cemi się:w: lOikaJaoh, me posiadających stropów: 
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ogniotrwa'łych, powinny być urządzone kaminki lub 
agniotrwałe kapy, wystające o 30 centymetrów po- ' 
za krawędzie ogniska. 

Art. 291. Zabrania się urządzania pieców że
laznych ,i otwartych palenisk w znajdujących się 
w obrębie osiedli pomieszczeniach, w których są 
wyrabiane lub przechowywane materjały łatwopalne. 

. Art. 292. Najmniejsza odległość pieców od 
drewniamychkoDrstruk'cyjjlIlych 'części budynków 
powinna wynasić: 

aj przy piecach żelaznych, od drewnianych 
, ścian, sufitów i innych drewnianych częśd, budynku, 

o ile te śdany, sufity i części są otynkowane lub 
w inny sposób żabe'zpieczone 'Od og'nia - 25 centy
metrów, w przeciwnym razie - 50 centymetrówj 

b) przy piec,~ch z ka:mJenia, cegły lub kaW. o,d 
wymienianych w pwnkcie a) otynkowanych lub 
w inny sposób zabezpieczonych od ognia drewrua
nych części budynku-15 centymetrów, od nieotyn
kowanych zaś - 25 centymetrów. 

Art. 293. W miejscowościach, gdzie da opału 
j05't używany węgieł, zabrania się urządzania przy 
piecach przY1'Ządówdo zaty:kani'a wylotów do ko
minów. 

Art. 294. 'W hudynlkach, pos1a,dających paJIeni
ska, muszą być Zlbudowane kominy. Kominy powin
ny być stawiane lIla fundamentach! budowane z ce
gły palonej. 

Art. 295. PDłąc:zema p.rulenisk z kanałami dy
mowemi powinny być szc:ze<lnie wykonane z mater
jałów niezapalnych. 

Art. 296. Że<lazne rury, przeZln-ac'zone do połą
czenia palenisk z kanałamt ,dymowemi, powinny 
być odda;Ione od drewnianych ścian, sufitów i in
nych drewnianych części budynku, o ile te ściany, 
sufity iczęśai są otynkowane lub w inny spa,s6b za
be.zpiec'zone odOlg'nia -ó 25 centymetrów, w prze
ciwnym razie - a 50 centymetrów, w wypadku zaś, 
gdy rury są zaopatrzone w pokrycie nie.zapalne-
a 13 centymetrów (szerokaść jednej cegły). 

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany 
nieogniotrwałe, izolacja z cegły na gHnie ,lub z in
nego ogniotrwałego materjału powinna wynos'ić co 
n.ajmniej 13 centymetrów (s:z;erokość j,ednej c.egły). 

Rury w miejscach załamani,a powinny być za
opatrz'one w szczelnie zasuwane drzwiczki dla 
oczyszcza,nia. 

Art. 297. Grubość sC'l,ankominów powinna 
wynosić co najmniej pół cegły. Przekrói poprzeczny 
kanału dymoweg,o powinien być jednakowy na ca
łej wysokości i wynosić Co' najmniej 13X 13 centy
metrów w kominach kwa,dratowych i 15 centyme
metrów średnicy w kominach OIkrągłych. 

Art. 298. Ka'nały dymawe powinny byĆ prowa
dz-one w miarę możności pionow-o. Dopusżczalne od
chylenie 'kanałów dymowych od pionu nie powinna 
przekraczać .3O stopni. 
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Art. 299. Kominy wewnątrz, a na strychu i ze
wnątrz powinny być wyprawione. 

Art. 300. W szelkie konstrukcyjne części bu
dynków z drzewa, słomy i tym podohnych materja
łów nie-ogniotrwałychpowinny być oddalone: nd 

, wewnętrznej powierzchni ścian kominowych - co 
najmniej D 25 centymetrów, Dd otworów do czysz
czenia --: o 50 centyme,trów. 

Art. 301. Kominy powinny być wyprowadzo-
ne ponad powierzchnię da~chu.. . 

Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym 
wysokość, komina ponad p,owierzchnią dachu powin
na wyno&ić co najmniej 30 centymetrów, a odległość 
górnej krawędzi komina w. kierunku poziomym od 
powierzchni da,chu co najmni,ej 1 metr . 

Przy pokryciu dachu materjałem nieogniotrwa
łym, komin powinien być wyprowadzony do wyso
kości 60 centymetrów ponad kalenicę. 

Art. 302. Ściany, podłogń i sufity w w ęd:za1"lIl1Jach , 
urządzanych w budynkach,z,uajdujących się w od
ległości mniejszej niż 30 metrów od innych budyn
ków i od granic sąsiadów, powinny być zbudowane 
z materjału .ogniotrwałego; drzwi zaś powinny być 
żelazne lub drewniane, ohtHebla,chą. ' 

Zabrania się urządzania wędzarni w podda
szach i w budynka,ch o pokryciu dachu nie ogni 0-

trwałem. 

Art. 303. Przy urząd~aniu więk<szych palenisk 
i kominów mają zastosowanie prócz art. art. 288 -
302 także przepisy iUJS'tępu 1 art. 224 i art. art. 230, 
233, 239 i 240. 

R o z d z ia ł 8. 

Lokale przeznaczone na pobyt ludzi. 

Art. 304. Wysokość pomies:oczeń, przeznaczo
nych na pobyt ludzi, powinna wynosić od podłogi 
do belki skopowej co 'najmniej 2,5 metra, a na pod
dasza,ch - 2,2 metra, z wyjątkiem w)'IPadków, .prze
widzianych w artykule 325. 

Art. 305. Okna pomieszczeń, przeznaczonych 
na pob1Jt ludzi, powinny być zaopatrzone W odpo
wie,dnie urządzenia do aŁwierania. 

W kaŻidem ta.kiem pomieszczeniu (pokoju), co 
najmniej jedno okno powinno posia1dać lufcik. 

Powierzchnia okien powiinrna wynosić co naj
mniej jedną dziesiątą część powierzchni podłogi lo
kalu. 

Przepisy artykułu niniej·szego me mają zasto~;o
warna w wypadkach, .przewidzianych w artyku-
le 325. . 

Art. 306. Podłoga we wszystkich budynkach, 
przeznaczOfllych na pDbyt ludzi, powinna być wznie
S[OIla 00 najmniej 40 centymeków nad pOlW'i.01"zchnią 
otaczająceg'o terenu. 

Art. 307. W raZlie, gdy pomieszczenie dla :ży
wego inwentarza ma być urządzone pod jednym 
dachem z domem mieszkalnym, ,pomieszczenie to 

powinno być oddzielone od pomieszczeń mieszkal. 
nych wyprawioną wapnem albo gliną szczelną ścia
ną i powinno posiadać podłogę z materjału nieprze
puszczalne·go, z odpowiednio urządzonemi ściekami 
do odprowadzania nieczystości, szczelny strop, unie
moŻiliwiają·ey plTzenikanie wyziewów !Ila poddasze, 
tudzie,ż należytą wentylację. 

R o z d z i a ł 9. 

Studnie. 

Art. 308. Każde osiedle powinno posiadać 
dostateczną ilość studzien', o ile w inny sposób nie 
jest zaopatrzone w wystarczają<;:ą ilość wody, zdat
nej do picia. 

. Art. 309. Odległość studzien od granic sąsia.
dów powinna wyn.osić co najmn!iej 5 . metrów, a od 
ob6r, stajen, chlewów i t. p. oraz od gnojowników 
i dołów ustępowych - co najmniej 10 metrów. 

Studnie wspólne mogą być urządzane na gra
DIicy działki. 

Art. 310. Studnie i zbiorniki wody, przezna
czonej dopicia, pówinny być zabezpie.czone od za-

. nie czyszczenia. * 

Przy budowie i przebudowie studzien, mają .. 
eych dos'tarczać wody do picia, ściany shidni o ile 
D'ie są wykonane z muru na zaprawie cementowej 
albo' z kręgów betonowych, powinny. być obłożone 
'waI\Sltwą glHny co najmniej 15 cen:tymetrów grubości, 
do głęho~ośd 1% me'tra pod powierzchnią ziemi, 
przy wyższym zaś stanie powierzchni wody, do głę
bokości 30 centymetrów poniżej zwierciadła wody. 

Ocembrowanie studni otwartej pow~nno się 
wznosić nad poZliom oltac.zającego texe,UiU co najmniej 
o 1 metr. 

Art. 311. GruD't nao'kolo studn~ poWFn1en być 
wybrukowany luh pokryty ubitą gliną grubości 20 
cm. do odległości 1 metra od ocembrowania studni 
i posiadać spadek, zapewniający odpływ od studni. 

Art. 312. Studnie 'ZaopatrzOfIle w pompę, po
winny być !!la·kryte. 

Ocembrowanie tych studzien powinn'o byc 
rwmiesione co naJjmniej ° 10 centymetrów ponad po
ziomotaczająceg.o terenu. 

R o z d z i a ł 10. 

Ustępy, gnojowniki i odprowadzanie nieczystoScf. 

Art. 313. Na każdej działce,na której znaj1dują 
się budynki, przeznaczone na pobyt ludzi, powinien 
być urządzony US't~. 

Art. 314. Doły Ustępowe pOwinny być urzą
dzone !Ilazewmątrz budynków, ·pr~eznacronych · na 
pobyt ludzi, i stale nakTyte. '- ' 

Art. 315. Doły wstępawei gnojowniki powinn.y 
by4 ·urządzone co uajmDIiej W. odległości: ' 

" 
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al od studzien - 10 matrów, 
b) od granic sąsiadów -2 metrów, 
c) od dróg publiczny~h -5 metrów, licząc od

ległość od drogi w myśl zasad, podanych w arŁyku- , 
1e 265. . 

Spód i ściany tych dołów i gnojownikówpowin
ny być wykonane nieprzepuszczalrue dla cieczy 
i iz()low:ane od śCląnbudynków, przeznaczonych na 
pobyt ludzi. . 

Art. 316. Zabrania ~ię urządzania · odpływów 
lub ścieków płynów cuchnących bądź szkodliWych, 
tudzież wszelkich nieczystości na u1ke i .dx,ogi albo 
do rowów uLicznych lub d:ogowych. . .. 

Ro 'idziałll. 

Większe budynki. 

Art. 317. Wzmoszooe w obrębie osiedli budynki, 
dłuisze 00 -25 metrów, w których mają być urządza
ne pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, po
rwinny być poprzedziela.ne murami ogniochronnemi 
:w myśl artykułów 199 - 202, z wyjątk.iem wypad
ków, przewidzianych w artykule 325. 

Ari. 318. Budynki meo,gnio·trwałe nie mogą· 
p~clać więcej od dwóch kondygnacyj (parter i jed
no ~piętrol, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych 
~ artykule 325. 

Urządzanie ' w budynkach rueogniotrwałych nad 
piętrem poddaszy mieszkalnych jest zabrooione. 

-------------------------------------
mysłowel, które z powodu wykonywanego w nich 
przemysłu mo~ą zagrażać bezp.ie·czeństwu publicz
nemu, a przedewszystkiem życiu i zdrowiu sąsi,a~ 
dów, lub też mogą ich narazić na szk{)dy i s'pecjalne 
uciążliwości z powodu hałasu, wyziewów i t. p., p0~ 
winny być wznoszone w . przeznaczonych na ten cel 
·dzielnicach lub poza obrębem osiedli. 

Art. 322. W miastach, nie posiadających pra- .. 
womocnych planów ząbudowania, wznoszenie za
kładów, wymienionych w artykule 321, jest dopusz,.. . 
czalne w dzielnica.ch, przeznaczonych na ten c e}, 
w drodze uchwały rady miejskiej, względnie gmin
nej, zatwierdzonej przez włagzę, powołan.ą do za
twlerdzania planu zabudowania. W braku takiej 
uchwały o dopuszczalności wzniesienia wymienio
nych zakładów w dzielnicach ' miejskich orzekają 
władze, właściwe do wydawania odnośnych po-
zwoleń. J • . 

Art. 323. . Przebudowa i rozszerzanie zakła
dów, określonych w artykule . 321, istniejących . 
w mieszkalnych dZifelna.cach, są zabronione, o ile 
mogłyby pogorszyć dotychczasowy stan rzeczy p.o:d 
względem bezpieczeństwa i zdrowlia public-zmego 
lub uciążliwości dla sąsiadów. 

Art. 324. Wykaz rodzajów za'kładów przemy
słowych, które należy uważać za szkodliwe w myśl 
artykułu 321, zosŁanie ustalony ' w drodze rozpo
rządzenia przez Ministra Robót Publicznych, w po
rozumieniu .z Ministrami: Spraw Wewnętrznych., 

Art. 319. W budynkach o więcej niż dwóch . 
kondygnacjach, mieszczących lokale, przeznaczone 

Przemysłu i Handlu i Pracy i Opieki Społecznej. 
Do czasu wydania i wejścia w iycie rozporzą-

dzenia, wspomnianego w ustępie -pierwszym, do 
orzekania o szkodliwości zakładów przemysłowych 
w myśl artykułu 32-1 są upoważnione władze, właś
ciwe do wydawania odnośnych pozwoleń. 

-na pobyt ludzi, powmny być urządzone schody 
ogniotrwałe, cZyniące zadość wymogom artyku~ 
łu 214. 

TYTUŁ III. 

Budynki przeznaczone na szczególne cele. 

Rozdział 1. 

Budynki przeznacz.one d.o użytku publiczneg.o. 

Art. 320. Minister Robót Publicznych jest upo
ważniony do wydawania w drodze rozporządzeń 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami 
szczegółowych przepisów obudowie: świątyń, te
atrów, kinematogralów, strzelnic, cyrków, szkół, ho
teli, hal targowych, szpitali, budynków, przeznaczo
nych na zebrania publiczne, i wogóle budynków, 
przeznaczonych do użytku publ1cznego. 

Do czasu wydania w myśl ustępu pierwszego 
odnośnych przepisów, właściwe władze w każdym 
poszczególnym wypadku określą warunki,którym 
powinny czynić zadość w.spomniane wyżej budynki. 

Budynki przemv~"owe. 

Art. 321. Zakłady, podlegające przepisom 
prawnym D prawie przemysławem. (zakłady prze~ 

Art. 325. Przepisy, zawarte w artykułach 194 
l; (ustęp 1), 199, 202, 241 (ustęp końcowy), 242, 304, 

305, 317 i 318 (ustęp 1), ruie mają zasto.sowatOJia do 
budynków przemysłowych, o , ile zachowanie przy.,. 
toczooych przepisów fest niemożliwe lub zbyt uci~
żliwe ze względu na przeznaczenie odnośnych bu
dynków. 

Wypadki, w których stosowanie przepisów 
zawartych w artykułach, wyszczególnionych w ustę
pie pierwszym, będzie uważane za niemożl~e albo 
zbyt uciążliwe, określi rozporządzenie, wydane na 
podstawie art. 327. 

Art. 326. W ~niotrwałych budynkach prze
mysłowych, w których nie są wyrabiane albo prze
chowywane materiały łatwopalne, ogniotrwałe 
schody, wymagane w myśl artykułów 213, 214, 284 
i 319, mogą być zastąpione przez zbudowane z ma
terjał0w niezapalnych schody otwarte. 

W wypadkach, zasługu~ących na uwzględnienie, 
właściwe władze mogą zwolnić budującego od obo
wiązku urządzenia w budynku przemysłowvm 
o więcej niż dwóch koody~nacjach schodów ognio
trwałych, wymaganych w myśl art. art. 213, 2 j {, 
284 i 319, o ile w buaynku ma być zatrudniona nie
wielka ilość ludzi, - pod warunkiem jednak I1!zą
<henia. niezależnie od schodów nieogniotrwałyc·h, 

\ 

, 
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również otwartych schodów zewnętrznych, zbudo
wanych z materjałów niezapalnych, a znajdujących 
się co najwyżej w odległośd 20 metrów od naj.dal
szego punktu każdego piętra. 

Art. 327. Ministrowie Robót Publicznych, 
Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i HaIlidlu oraz 
Pracy i Opieki Społecznej są łącznie upoważnieni 
do wydawania w drodze rozporządzeń szczegóło
wych przepisów o sposobie budowy i przehudowy 
budy.nków przemYiSłowych. 

Budynki państwowe i kolejowe. 

Art. 328. Minister Robót Publicznych jest upo
ważniony 'do wydawania w pOO'ozumieniu z zainte
r.esowanymi ministrami w drodze rozporządzeń 
szczegółowych przepisów o budowie budynków pań
stwowych, z wyjątkiem bu d)'lIlk ów strategicznych, 
kolejowych i gÓl'nic~h. 

Art. 329. Szczegółowe przepisy obudowie 
bUJclynków kolejowych państwowych i budynków 
kolei prywatnych użyteczności publicznej zostaną 
wydane w drodze rozporządzenia przez Ministra 
Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Robót 
Publicznych. 

Za budynki kolejowe w myśl nm~ejszego rlOoz
porządzenia uważa się: _ 

aJ wszelkie budynki, znajdujące się lub wzno
szone na terenie przeznaczonym do utrzymania ru-
chu kolejowego, -

bl kolejowe budynki administracyjne tudzież 
budynki, w których znaidują się kolejowe zakłady 
pomoooicze, j·ak warsztaty, parowozownie, elek
trownie i t. p" niezależnie od okoliczności, czy bu
dynki te znajdują S!i.ę na terenie, przeznlWZlonym do 
utrzymania ruchu kolejowego. 

TYTUŁ IV. 

Przepisy sanitarne. 

Art. 330. M~nistrowi Spraw Wewnętrznych . 
w porozumieniu z Ministrem ' Robót PUbliCZ:1YC~ 
i za:inter~sowanymi ministrami przysługuje prawo 
wydawama w drodze rozporządzeń szczegółowyc 
przepisów, .określających wymogi sanitarne, kLór · 
powinny być przeslrzegane przy wykonywaniu poi 
stanowień niniejszego rozporządzenia. ł , 

TYTUŁ V. 

Budynki podlegające odrębnym przepisom. 

Art. 331. Przy wznoszeniu, przebudowie i zmia-
nach budynków w pobliru twierdz i w rejonach fort tyfikacyjnych, tudzież w strefie nadgranicznej, okre

{ ślonej w przepi<Sach o g:rankach PańSJtwa, powinny 
; być zachowane specjalne obowiąZUJjące .na wspo
, mnianych obszarach przepisy. 

'. 

Przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach urzą
~zeń i budynków, potrzebnych dla ruchu zakładów 
podlegających władzom gÓrniczYm, obowiązują po; 
stanowienia ustaw górniczych, naftowych i o wła .. 
dzach górniczych oraz wydanych na podstawie tych 
ustaw rozporządzeń władz górniczych. 

Przepisy rozporządzenia niniejszeg.o tudzież 
przepisy miej,s,cowe nie mają zastosowania do urzą
dzeń i budynków, podpadających pod postanowie .. 
nia ustępów pierwszego i drugiego, o ile są sprzecz
ne ze specjalnemi przepisami, o któryoh mowa 
w tych ustępach . 

TYTUŁ VI. 

Przystąpienie do budowy i oddanie budynków 
do użytku. 

Rozdział 1. 

Pozwolenie na budowę. 

Art. 332. Na wyko~~nie- r~bÓt:-;;'~~~ególnio
nych n~żej w artykułach 333 i 334, o ile roboty te 
nie dotyczą budynków państwowych, wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia właściwej _ władzy. ~ 

"'''-·H , . ~ , ~ 

Art. 333. Dla uz)"Skania poZ'WoIenia na wyko
nanie OlZe) wymienaonych -robót konieczne jest 
przedstawienie prze·z budującego właściwej władzy 
projektu (planu) do zatwierdzenia: 

aj na wzniesienie n,owych budynków stałych 
i tymcza.1)owych, tudzież na nadbudowę ich i po
większenie, z wyjątkiem budynków, podanych ni
żej w punktach a) i d) artykułu 334 i w punktach a) 
i cJ artykułu 335, 

b) na przebudowę, przeróbki i wogóle takie 
zmiany wspomnianych w punkcie aj istniejących 
budynków, przy których zostają zmieniane, doda
wane lub usuwane części nośne lub konstrukcyjne 
tych budynków, bądź części, wpływające na bezpie
czeństwo budynków od ognia lub stan zdrowotny, 
wreszcie, gdy ulega zmiarue wygląd zewnętrzny bu
dynków, ich części lub szczegółów architektonicż-
nych, -

c) na zmiaJnę przezna,czenm WlSpomni,anydi 
IW punkcie al budynków lub ich części, a w szczegól .. 
!Dośd na przeróbkę na pomieszczenia dla pobytu lu .. 
dzi ta,kich lokali, które uprzednio miały :imne przezna .. 
czooie lub były budowane dla inmeg·o celu, 

. d) na ustawienie silników mechanicznych o si .. 
le powyżej 2 koni mechanicz,nych, tudzież na wyko .. 
nanie i gruntowne zmiany urządzeń pomocniczych .. 
związanych z budynkami, a mianowicie: dźwigów 
wszelkiego rodzaju, ogólnych domowych urządzeń' 
'Wodociągowych i kana1:izacyjnych, ogólnych urzą
dzeń centralnego ogrzewania, dołów kloacznych 
i t. p., z wyjątkiem urządzeń, wSlpomni.anych w punk
cie c) artykułu 334 i w punkcie d) axtyktiłu 335, 

e) na wykonanie stałych ogrodzeń murowanych 
i wogóle z trwałego ma!łell"jału, WZDCI6Z01Dycll ~ strD-l 
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ny ulic i placów publicznych, wszelkich innych sta· 
łych og,radzeń o wysokości, przekraC'za;ącej 3 me· 
uy, robót ziemnych o sŁałem tecnnicznem przezna· 
czeniu, tudziez murów oporowych o wysokości po· 
wyżej 80 centymetrów, z wyjątkiem urządzeń, 
wspomnianych w punkcie d) artykułu 335'. 

Art. 134~ Przedstawienie projektu (planu) nie 
jes.t wymagane dla uzyskania pozwolenia na wyko. 
a.an:ie mej wymienionych robót: 

. aJ na roboŁy wyszczegórn~one w pUnJktaeh a}, b} 
i c) artykułu 333 a dotyczące parterowych budyn. 
ków mieszkalnych i gospodarskich w miejsco. 
wościach wie jskich.. z wyjątkiem robót datyczą· 
cyeh budynków w mIejscowościach wiejsk,ich na 
tereorue województw poznańskiegO' i pomorskiego, 
do których mają zastosowanie pos,tanowienia arty. 
kułu 333, 

bl na rozebranie budvnków albo ich części. nie 
wpływających na moc, trwałość, zdrQlW'o-tność, bez· 
pieczeństwo od ognia. lub wygląd p-oz·ostałych części 
budynków, 

e} na ustawleme silników mecha.nieznych o sile 
do 2 koni mechanicznych, przewodów gazowvch 
i stałych przewO'Qów elektrycznych dla prądów 
o wysokiem n a:p Ięciu , piornnochrónów, słudzien, 
ustępów i g,nojowników, z wyjątkiem urządzeń, 
wspomni/mych w' punkcie d} artykułu 3350, 

. d} na un.ąd:zenie. ~1i'odzeń, wz.no.szo.nych od 
shony ulk i placów publicznych, a nie pod,.,adają· 
cyeh pod postanowienia punktu e) Clirtykułu 333 i ru· 
sZotowań od stron-y ul'ie i placów pubHcznycn t'lld:Ziież 
n.a wzniesienie wykraczających poza linję regulacyj. 
ną tymczasowych. budynków,niezbędnycn przy bu· 
dowie. 

Art. 335. Przed pnystąpieniem do wykonan.ia 
niile) wymienionych robót wymag-aae j.e6:t uprzednie 
Zg:łosz0nie i.ch do właściwej, władzy: 

al wzniesienia i przebudowy parteroWych, nie 
położonych od strony ulicy altan, szop, składzików 
i tym podobnych budynków bez palenisk o po· 
wierzchni. nie prz.ekraczającej 12 metrów kwadrato
wych, i me W~ż.~7.ych od 3 metrów, - z wyjąfkiem 
podrzęd"~<:h hudy-nków )!ospodarskich, wznoszonych 
'W mi\.~t)wośeiaeh wiej.skic h. jak kurniki, budki 
i tym podobnej 

hl wyk.onanie zmian w istniejących hudynkach, 
o ile te zmiany nie wymagają uzyskania pozwo.lenia 
w myśr punktów b) i c) artykułu 333, bądź punktu 
a} arlyknłu 334, - z wyjątkjem nie wymagających 
poz'Wofenra ;rmian parterowych budynków miesz
Itahrych i go.spooarskich w miejscowoścIach wiej. 
skiC'h~ 

e} urządzenie o~rodzeń i rusztowań, tudzież 
tymczasowych budynków, niezbędnych przy hudo· 
wie, o ile wrządz.enie tych ogrodzeń. rusztowań lub 
budynków nie wymal!a uzvs·kania pozwolenia 
w my~T punktu e) artykułu 333 lub pUD·ktu d) ady. 
lułu 334, - z wyjątkiem ogrodzeń, WZIIlOSumych 
,.. miejscowo!ciadl wiejsk.ichi 

------------------~-----------------

d) wykonanie robót, wyszczególnionych w punk. 
tach d) i e) artykułu 333 i w punkcie· e) artykub 
334, a dotyczących zwykłych gospodarskich UI'zą· 
dzeń wieJs'kich. 

Wykonanie wyżej wys'zczególnionych robót jest 
dozwolone, o ile w terminie drii siedmiu od . dnia 
zgłoszenia właściw.a władza nie zakaże ich wyko. 
nania. 

Art. 336. U dz!eleJl1ie po-Z'Wolema na budowę 
nie może być uzależnione od uprzednieg,o mszcze
nia gminie przez właściciela działki należności ty
tułem zwrotu kos.ztów urządzenia ulicy. 

Art. 337. W mie.jsc'owościach, w których kra,j
obraz zasługuje na ochr01łę, właściwa władza może 
odmówić pozwolenia na budowę., przebudowę lub 
zmianę budynków, o ileby te robo,ty spowodowały 
zeszpecenie krajohrazu, a dałoby się tego uniknąć 
przez wybór innego miejsca lub te'ż przez inne 
uks.ztal'towanie budynku, a lbo jego części. 

Okreśfenie mie,j.scawośd, w których ma być 
stosowany prze.pis tego art ykułu, przysługuje 'yłaś
ciwemu woiewodzie. 

Art. 338. Właściwa władza może za.kazać do .. 
konywania wszelkich zmian w zewnętrznym wy
glądz,ie budynków i ich części lub otoczenia, szcze
gólnie przez umieszezenie szyldów reklamowych, 
ja,ko też napisów, plakatów, obrazów, malowideł, 
szafe·k wystawowych i t. p., o ile te zmiany mO,g" 
spowodować zniekształcenie tub zeszpecenie ulicy, 
placu, wyglą,du miejscowości albo krajobrazu. 

Art. 339. Pozwolenie na roboty, dolyczące bu· 
dynków a wymagai,ące uzyska.IlIia pozwolenia tak· 
że wmyśl ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N3-. 102, poz. 916), - me moż.e być 
udzielone przed uzyskaniem przez olsoby intereso· 
wane ppzW'olenia w myŚlI wymienionei ustawy .. 

Art. 340. Pozwolenie na wzn.jes~enie w miejscu 
puoliczt1em pam'nika lub figury, albo na wmurowa· 
nie lub zawieszenie tabHcy pamiątkowej jako też na 
roboty, związane ze wznies,ieniem, zawieszeillaem 
lub zmianą tego rodzaju pomników, figur lub ta:. 
blic - o ile roboty te wymagają pozwolen:ia w myśl 
rozporządzenia mniejszego, - może być odzle i one 
tylko po IlprZedn1p.m uZ)1'S,kaniu przez' os·ohę fDte. 
res.owaną pnz\\'ole-nia w myśl obowiązuiacycb prze~ 
pisów o zatwierdzaniu projektów pomników ze sta
nowiska artystycznego. 

Art. 341. Pozwolenie na roboty" pole~afące 
na burzeni u, przera man.iu, odnawianiu, rekonstruo
wa'niu, zdobieniu hib uzupełruianiu budynków za· 
bytkowych, jako też na roboty, powodujące zmiany 
w naibliższem otoczeniu tych budynków. może - być 
udzielone tytko po uprz.edniem uZ'Y'S'Kamn przez oso
by in,teresowa'ne pozwo.lenia, wymaganego w myśl 
obowiązułacyeh przepisów l> opiece nad za.bytkami 
sztuki i kultury. 

Odno~ się to także do nowych budynków, 
wznoszonych przy ulicach i placach, uznanych ro.z
porządzeniem Ministra Wyzna-ń Religij,nych i Oświe
cenia Publicz-nego za zabytkowe. 
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Ad. 142. ' Pozwnłeniena wzniesieme. przebu
aowęa1oo .zmianę budynku w pobliżu twierdzy. 
bc>,dź w rejonie fortyfikacyjil1y1n (art.331ł może być 
udzaelo<ne tylko po uprzedn.iemuzyskamiu przez 
osoby interesowane pozwolenia władzy wojsko,wej. 

Art. 343. :eo rOZipatrzen~u z~ło,s'l onej prośby 
o porwolenie na budowę {art. 333,334' właściwa 
wła.dza: 

.a) udziela P ozwl}lenia , ewentualnie po zatwier
dzeniu złożone~o projektu (art. 333), uzałeLniając 
w raz,ie potrzeby wykO'Danie robót budowlanych od 
zachowania pewnych warunków, wynikających 
z posłanowi'eń ninl~jszego rozporządzenia, przepi
só w wyd anych na jeio podstawie, oraz ze wzglę
dów bezpieczeństwa lub zdrowia pub[icznego,-
albo _ ' 

bJ odmawia pozwolenia., podając powody takiej 
OOmowy. 

Art. 344. Prośba D ll'dz,ieJenie pozwolenia na 
budowę, przebudowę 1ub zmianę budynku powinna 
być rozpatrzona przez włe.ściwą wła.dzę w termmie: 

aj trzech tygodni, gdy chodzi o parterowe bu
dvn k; m:eszkalIłe i g'Osp'oda('$k!e w miej'Scowmiciach 
wiejskich. 

hl sześciu tygodni, gdy chod:zi o budynka. nie 
wymienione w pun~t;ie a), na których bu~wę, p.rze.
budowę i zmianę ndzjela;ą pozwo1 eń staroslowie, 
'll'a gistra ty. względn,ie zwierzchności gmm miej
"kich, wydziały powiatowe i wydziały wykonawcze 
komi:syj uzdrowiskowych. 

c) dziesięć tygodni, gdy chodzi o budynki na 
k tórych budDWę, przebudowę i :Z,mianę u&ielają 
pozwoleń wojewodowie. 

Przepis ustępu pierwsze-go nie mazas'toso
wama: 

,al w wypadkach, gdy d1a udzie1enia pozwole
nia wymagane jest zasięgnięcie opinji innych wladz 
(artykuły 345, 346, 347 i 349J; 

bJ w wyp.adkach. przewidzianych w artykułach. 
337 i 338; 

c) w wypadkach, gdy zostało zarządzone spo
rZ'ądzenie -planu zabudowania danej miej,scowości. 

Art. 345. Pr;zed wydaniem pozwoJenia na 
w znie sie-n ie, przebudowę albo zmianę budynku lub 
U'l"'ządzerua w pobliżu istniejącej lub bę1dącej w budo
wie kolei żelaznej na obszarze, ustanowionym w S'Pe
q alnych w tel mierze ' 'Przepisach, władza powinna 
zasięgną-ć opinji właściwej dyrekcji kolei państwowej 
łub zarządu kolei prywatnej. 

Jeżeli kolej jest dopiero w budowie," należy za
S1-e('i-nąĆ o:!Jin:i zarządu kolei państwowej; względnie 
kolei prywatnej. 

Art. 346. Przed wydaniem pozwolenia na bu
dowę łub przebudowę w miejscowości wiejskiej, 
r:11! posiada~ącej praw'Om'Ocnego planu zabudowania, 
b::a1ynku w odległości mniejszej od 3 ~,~ metrów cd 
drogi publicznej, władza powinna zasięgnąć ' opinii 
właściwego %anądu dro.gowego. . 

Art. 347.. Pned wydaniem pozwoł'e1lia na 
w:zniesienlie. przebudowę ałbo zmlalt'ę budynku., 
przez'Ua<:zonego na pomiesz'Czenie szkoły powszech.
nej, powinna właściwa władza za,sięgnąć opinji wła
dzy ~zk0'1ńe;. 

ArLl48. Przy wznos,zeniu, przebudowie i zmi.a
nach budynków o spec~alnym charakterze technicz
nym i urządzeń techrucznych w zakładach, ,po,d

'1eqającycb władzom gór.niczym, z wyjątkiem bui, 
jako też przy wznoszeniu., przebud,owie 1 zmianach 
budynków pomocniczych. poh-zebnych dla ruchu 
tycb zakładów, uzyskanie przewidzianego w ro'zpo
rządzeniu niniejszem pozwolenia nie jest 'Nyma
gane 

Władzą, powołaną do udzielania pozwoleii na 
budowę. pn:ebudowę i zmiany Dco:YQ,ków i urzą .. 
dzeń. wskaz.anych w ustępie pierwszym, jest wła
ściwa władza .gfunicza, st'OtSO'WM1!do pr,r:epl'S6w ustaw 
górniczych, naftowych i u'St aw Q wh ,dzach górni
e Z)'eh oraz wydanycn na ich pord'Sławie 'r'Ozporzą
'dzeń. 

Art. 349. Przed wydaniem pozwolenia na 
wzniesienie, przebudowę albo zmianę budynku, nie 
podpadaj ą cego pod postanoWienie art. 348 a znaj
dującego się albo wz.noszonego na terenie zakła
<łów. wytruienionyctt IW tvm ;artykuJe. lub na terenie . 
ob "ętym nadaniem górn!czem. właściwa władza ?O
winna uprzednio zasięgnąć opinji władzy gór
niczej . 

Art. 350. Udzielenie pozwo1enia na budowę nie 
narusza praw osób t rzecich, kt()re im służą w za
kresie prawa prywatnego, i .dochodzenia ich praw 
na drodze są.dowej. 

Ari. 3'51. Udzielone pozwołenie « ad swoją 
WaiMŚĆ, jei;eli w cią~u dwóch lat 'Od udzielenia po
zwolenia roboty nie zostały rozpoczęte lub P'O T'OZ

pocz~ ciu pTzez dwa lata były zawieszQne. 

Rożdzi:ał 2. 
l 

Zmiana warunków po:zw1Jlevia. 

Art. 352. Od 'P~,stanowień i warurnków udzielo
nego pozwolenia, Jako. też zatwierdzone,go. proj,ektu, 
odstępować nie wolno. 

Ad. 353. W wypa,dka ch. ~dy zadl (}<dri potrze
ha wykonania {'ObM, nie przewirdzianych . w u d.zielG
nem pozwoleniu, wymagających uzyskania poZW()

lenia w drodze zatwierdzenia proieHn IW mvśl art. 
333, - roboty te mogą być wykonane tylko po uzy
skaniu pozwolenia odnośnej władzy. 

Art. 354. O ile ch.ochi o roboty, wymagające 
uzyskania p.ozw.(j)len ia w myśl artykułu 334, lub .zgło
szenia, ro'holy te p()winny byćz,gllosz,one do właś
ciwej władzy. 

Zatwierdzaaie projektów bud)'llków pańsłwowydl. 

Ari. 355. Roboty, wymieni one w artykule 333, 
a dotycząee ' budYJaków l'aóstw'Owydl, mog" byC 
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~koDywane tylko po sporządzeniu, względnte 
zatwierdzeniu. odnośnych projektów przez właściwe 
[W'ładze. 

Art. 356. Przy w:znoszeądu co~h tudzie! po
:większaniu istniejących budynk6w państwowych 
iW miastach, z wyjątkiem budynków strate!!icznych, 
!Właściwe władze przed zatwierdzeniem projektu, po
tWinnyzasięgnąć opinii odnośnych magistrat6w, albo 
r.rwierzchnośd gmin miej~kich . . 

W razie nieuwzględnienia takiej opioji gminie 
przysługuje prawo odwołania do włWy ~q.. 

. ,,,---. - .. . . .. --._~. 

I Rozdział ~ ,~ " 

. ' ) P..woleałe Da użytkowanie budynkow: 

. . - Art. 357. Bez uprzedniego uzyskania 'PO%Wot~ 
Da właściwej władzy ' zabronione jest użytkowanie 
budynków i urządzeń, wyma~ającyoh uzyskania 

. pozwolenia :w: myśl artykułu 333 niniejszego rozpc>. 
~--cądz~ 

iTY11]ł; vn. 
grykoaywaafe rob6t budowlanych ł a,hzym)"W'8DJe 

istniejących budynków~ 

Rozdział 't, 

Plany budyuków ł kierowanie robo.'tamł kdowlaot
Dem 

Art. 358. Roboty, wymienione W' art. 333, po
:winny być wykOiOywane pod nadzorem technicznego 
kierownika. 

Art. 359. Właściwe władze mogą żądac ustano
rwienia technicznego kierownika robót budowla
Dych równiet w wypadkach, gdy te roboty wyma
~ją uzyskania pozwolenia w myśl artykułu 334 
mniejszego rozporządzenia, - o He jest to koniecz
pe ze względu na bezpieczeństwo publiczne. 

W wypadkach, gdy roboty budowlane, wyma
~ające pozwolenia w myśl artykułu 333, dotyczą 
budynków parterowych, mieszkalnych i gospodar
skich, przeznaczonych na własny . użytek wła ścicie
li, - właściwe władze mogą żwolnić budującego od 

.obowiązku ustanowienia technicznego kierownika, 
, () ile w danej miejscowości daje się odczuwać brak 

!OSób, uprawnionych do kierowania robotami 

Art. 360. Projekty (plany), wyma~ane dla uzv
lItkania pozwolenia na budowę w myśl art. 333, z wy
jątkiem pro;ektów budynków, wspomnianych w ustę
pie 2 art. 359, mogą sporządzać tylko osoby do teg·o 
uprawnione. 

Art. 361. Do kierowania wszelkiemi robotami 
budowlanemi w myśl artykułu 358 i ustępu 1 arty
/kułu 359 - są wprawnione osoby, które: 

aj posiadają wyższe wykształcenie techniczne, 
ukońuone prz~isanemi eguminami. nabyte 'łI jeJ,.. 

. . ił 

nej z państwowych politechnik w kraju . na wydziale; · 
architektonicznym, albo na od,pOwla4&jącym IIld 
:.wydziale uczelni zagranicmych, 

b) wykażą się dostateczną., 00 oaimrtie; tnyletl. 
mą, praktyką przy robotach budowlanych w siut.. 
bie pańswowej, samorządowej lub prywatnej, 76+ 

świadczoną przez odnośny urząd' lub przez. osoby.,. 
upra wnńorie do kierowania robotami. i 

c) złożą egT.amin z ustawodawstwa budO'W'lane. 
ffo i z tych przepis6w ustawodawstwa administra-e. 
cyjnego,kt6rych z:oałomość pr.zy ~"Y'kOdlywaaUu zawo. 
du jest potrzebna . 

Wspomniane 060by są ttpt"8.wnione r6woież h 
. lIporządzania projektów (planów) l"ob6t budowla.. 
~ JlYch wszelkiego rodzaju. 

Art. 362. Do kierowanda robotami budowt .. 
. Ilemi. z wyłączeniem robót. dotyczących budynkó .. 
zabytkowych, pomm.kóworaz budynków utyteczno-:' 
ści pubLicznej o charakterze monumentalnym, jaki 
n. p. świątyń. teatr6w, większych ratuszów, biblj~ 
te k ,publicznych i t. po. są u,pawa:bnicne osoby. 
iktóre: 

aj posiadają wyższe wykształcenie techniCZ1D~ 
ukończone przepi.sanemi egzaminami, oa.byte w jed-t 
Dej z państwowych politechnik w kraju na wydzi&-! 
łach inżynierji lądowej lub wodnej, z wy;ątkielll 
sekcji meliOf"acyjne;, albo na odpowiada.jąc:ych im 
wydziałach uczelni zaglTa.ciomych, 

b) wykażą się dostateczną praktyk2\. określcM 
tul w punkcie b) artykułu 361 i 

c) złożą egzamin, określony w punlkde c) .. 
łykułu 361. . 

W spomn,janym osobom przysługuje uprawni ... 
nie do sporządZania projektów (planów) robót bu ... 
dowlanych, do lclerOWSinda kt6remi są uprawmooec 
o ile wykażą się dostateczną praktyką przy' Sporzą ... 
dzaniu projektów, kt6ra może być odbyta równ~ 
cześnie z praktyką !przy robotach budowlanych. 

Art. 363. Osoby, !posiadające wyższe wykf.ztał ... 
cenie techniczne, zakończone przepisanemi .gzami ... 
IDami, a uzyskane w jednej z państwowych politech ... 
lDik w kr8Jju na wydziałach mechan~cznym. elek ... 
trycznym, chemji. tudzież w akademji górniczej, al ... 
bo na odpowiadających im wydziałach uczelni za ... 
granicznych, uprawnione są do kierowania robota ... 
mi budowlanemi w takim zakreSie, w jakim robotYj 
te wchodzą, jako czynności pomocnacze, w :M1kres! 
głównego ich zawodu, o ile nie chodzi o roboty, dOo! 
tyczące budynków zabytkowych, pomników, bu,,", 
dyn,k6w użyteczności publicznej o charakterze m()-! 
numenŁalnym, budynków o skomplikowane; kon ... 
&trukcji żela:m1ej i żel az.n-o-beŁonow e; , z zasŁosow&-! 
nnem belek cią~łych. łukowych , układów ramowych-. 
tudZież budynków, przy których zastosowane są zł~ 
ŻODe sklepienia o większej rozpiętości . 

Osoby te pozatem powinny posiadać d~ 
tecZDą, co najmniej trzyletnią , praktykę budowlaną; 
przy budowie fabryk i zakładów ~T7. I? ."vsłowvch, 
związaną z wykonywaniem głównego :e.awodu; 
w . służbie państwowej , samorządowej lub prywat
Dei, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przea 

. .: .~ 
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osoby, uprawnione do kierowania robotami, tudzież 
powinny złożyć egzamin, określony w punkcie c) ar
tykułu 361. 

Wymien,ionym osobom ' przyshguje również 
uprawnienie do sporządzania proje,któw (planów) 
według zasad i .na -warunkach, określonych w ustę

. p.ie drugim artykułu 362. 

Art. 364. Do kierowania robołami budowlane
mi, - z wyjątkiem robót, dotyczących budynków 
zabytkowych, pomników, budynków użyteczności 
publicznej o charakterze monumentalnym, L:.1dyn
ków o skompHkowanejkonstrukcji żelaznej i żela
zo-betonowej, z zastosowaniem belek cią~łych, łu-

- kOwYch, układów ramowych, tudzież budynków, 
przy który~h zastosowane są żłozone sklepienia 
o większej rOZlpiętości, są uprawn.i~ne: 

1) osoby, które: a) pos'ia·dają średnie wykształ
c"'"1ie w zawodzie budowlanym, zakończone przepi
sanemi egzaminami, nabyte w jednej ze :' re.dnich 
państwowych szkół budowlilllYch lub w oddziale 
budowla,nym jednej z prywa'lnych szkół budowla
nych, uznanych przez Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Mini
strem Rohót Publicznych za równorzędne z pań
sŁwowemi sZlkołami średniemi tego typu, b) mają 
dostart:eczną, co najmniej sześcioletnńą, prruktykę przy 
robotach budowlanych w służbie państwowej, sa
morządowej lub prywatnej,zaświadczoną przez od
nośny urzą.d lub przez osoby, uprawnione do kiero
wania robotami, tudzież cl złożą egzamin, określony 
w punkcie c) artykułu 361; 

2) osoby,które: al ukończyły 4 klasy szkoły 
średniej, b) mają dostateczną, co najmnńej dwunasto
letnią, praktykę przy robotach budowlanych w służ
bie państwowej, samorządowej lub prywatnej, za-

. śWiadczoną z.godnie z punktem 1 lit. bl niniejszego 
' artykułu, c) złożą egzamin vi zakresie średnich pań

stwowych szkół budowlanych z przedmiotów, któ
re zostaną określone przez Ministra Robót Publicz
nych w drodze rozporządzenia. 

Osoby,wymienione w tym artykule, otrzymu
ją . razem z odnośnemi wprawnie:niami tytuł budow': 
nłczeńci. . 

. Osoby te uprawnione są do sporządzania pro
jektów (planów) robót budowlanych, do kierowania 
któremi są one uprawnione, z wyjątkiem planów 
robót budowla,nY1;:h w miastach: Warszawie, Byd
goszczy, Częstochowie, ' Grudziądzu, Krakowie, ' Lu
bHnie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wilnie. 

Art. 365. M,jn-ister ' Przemysłu i Handlu może 
upoważnić osoby, nie posiadające dyplomów inży
niera górniczego a posiadające kwalifikacje do zaj
mowan~a stanowisk sz'tygarów, - 00 kierowania 
w zakresie, przewidzianym w artykule 363, robota
mi przy budowie, przebudowie i zmianac,h budyn
ków, podpadających pod postanowienia artyku-
łu 348,. . 

Art. 366. Uprawnień do kierowania robotami 
budowlanemi, przewidzianych w artykułach :51 ....:.-. 
365, nie mogą otrzymać OtSoby, które : 

a) nie wlMia.ją językie.mpolskim w słowie 
i piśmie, . 

b) były sądownie karane iZa czyny, wynikające 
z chęci zys·ku, lub 

c) utraciły prawo kierowania robotami buclow':' 
l'anemi na mocy obowiązujących ustaw. 

Cudzoziemcom u:prawnienQa, przewidziane 
w artykułach 361 - 365, mogą być udzielone tyl
ko w wypadkach, gdy w państwie, którego są oby
watelami, obywatele polscy - w zakresie tych 
uprawnień - traktowani są narówn.i z obywatelami 
tego państwa. 

Dyplomy uczelni zagranicmych, o których mo
wa w artykułach 361, 362 i 363, powtinily być nostry
fikowane w Państwie Polskiem. 

Art. 367. Uprawnień, wymienionych w art. 
art. 361, 362, 363 i 364, udz.iela Minister Robót Pu
blicznych. 

Art. 368. Egzamin, przewidziany w arlykułach 
361, 362, 363 .t 364, -odbywa się w Mi.nństerstwie Ro
bót Publicznych. 

Minister Robót Publicznych może upowazmc 
wojewodę do przeprowadzenia eg!Zam.iJnru, wymie
nionego w ustępi,e pierwszym. 

Egzamin powyższy można składać tylko po 
ukończeniu 'studjów i po upływie przepisattej I>r<i.k-· 
tyk.i przy robotach budowlanych. 

Szczegółowe postanowienia co do sposobu' 
przeprowadzenia i telTminów egzaminu, wysokości 

. taksy egzaminacyjnej, składu komisji egzaminacyj
nej, okresów, po upływie którycamożna ponawiać' 
egzamin, zostaną wydane przez Ministra Robót Pu
blicznych w drodze rozporządzenia. 

Art. 369. Osoby,- które ' uzyskały prawo k.iero
wania robotami budowlanemi przed wejścjem w ży
cie n~niejszego rOZlpOł'ządzenia, zachowują nadal 
w dotychczasowych granicach - zarówno to prawo, 
jak i prawo sporządzania pro~ektów (planów) rol?ót 
budowlanych . . 

Art. 370. W miejscowościach, w których je>St 
brak :>sób uprawnionych do kierowania robotami 
blidowlanemi, bądż do sporządzania projektów (pici .... 
naw) tych robót, państwowe władze administracyj
ne mo~ą wydawać uprawnienia, określone W arty
kule 364, absolwentom szkół majstrów budowla
nych po uzy,s,kaniu przez nich tytułu "majstra" oraz 
majstrom murarskim i ci e,s1e I,s,k im, a w braku tych 
i innym osobom, nie posiadających wymaganych ala 
kierowników robót kwalifikacyj, po stwierdzeniu, że 
,osoby, ubiegające się o te uprawnienia, posiadają od
powiednią prak tykę i umiejętność i po złożeniu przez 
nie przepisanego w artykule 361 punkcie cJ egzaminu. 
. Zasady i tryb wydawania uprawnień~ w myśl d
niejszego artykułu zostaną us'talone w drodze roz
porządzenia przez Ministra Robót Publicznych. 

. Art. 371. W wypadkach wyjątkowych, w okre
sie lat 10 od dnia wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia, Minister Robót Publicznvch może wy
dawać uprawnienia, określone artykułami 361, 362, 
363 i 364 osobom, które nie posiadają kwalifikacyj, 
wymaganych w myśl przytoczonych artykułów, 
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a które wyk~żą się praktyką i umiejętnością ora~ 
złożą egzamin, przepis'any .w . punkcie c) , artyku
łu 36.1: 

R o z d .z i a ł 2. 

Wy.)l()nywanie budowy i zachowanie warunków bez
. . pieczeństwa. 

'Art. 372. Rusztowania, potrzebne dJla wyko
nywania budowy, powinny być tak urządzone, iżby 
nie narażały na niebezpiec'zeńs·two życia i zdrowia 

-osób~ pracujących przy budowie lub mających do-
stęp do niej, bądź osób, które mogą znajdować się 
w pobliżu budowy, oraz nie tamowały ruchu na 
przyległej ulicy lub drodze. 

Art. 373. Wykopy, ;doły ri wszelkie urządzenia 
przy budowie, . k1óre ze względu na ich charakter 
albo na . rodzaj wykonywanych robót m.ogą narazić 
na niebezpieczeństwo życie lub z,dr o wie ludzkie, 
powinny być w sposób należyty zabezpieczone lub 
zaopatrzone w zrozumiałe dla wszystkich znaki 
ostrzega wcze. 

Art. 374. Zahraniasię wykonywania robót mu
raTskich i beton:iat'skich w czasie mrozów pomzeJ 
5 stopni C, o He przy wspomnianych l"obob'ch nie są 

. zastosowane środki, przy których użyciu zaprawa 
murarska i beton nie tra,cą w~kutelk mrozu wła
sności spajania. 

Art. 375. Minister Robót Publicznych jest upo
ważniony do wydawania w drodze rozporządzeń: 

al przerpisów o materiałach za1stępczych, uży
wanych przy budowie, 

bl przepisów o granicach wytrzymałości maŁer
jałów i konstrukcyj budowlanych, 

cl przepisów o budowie i utrzymywamiu osobo
wych i ciężarowych dźwigów, ogrzewania central
nego, piorunochronów i t. p. urządzeń, o ile do wy
dawania przepisów o tych lub innych urządzeniach 

,nie są upoważnione w mYŚJlobowiązujących ustaw 
inne władze. . 

Art. 376. Minister Robót Publicznych jest upo
waZn1Qny do wydawania w porozumieniu z lvlini
strem Spraw Wewnętrznych szczegółowych prze
pisów, zapewniających bezpieczeństwo osobom, ma
jącym dostęp do budowy, bą,dźzna.jdującym się w jej 
pobl;~u. . 

Ministrowie: Robót Publicznych, Spraw Wew
nętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej wydadzą 
łącznie w drodze rozporządzeń przepisy, z'ape· ··nia
jące bezpiec~ńS'two i higjeniczne warunki pracy 
osobom zatrudnionym przy budowie. oraz przepisy 
o używanych przy budowie dźwigach .j maszynach. 

R o z d z i a ł 3. 

Utrzymywanie budynków. 

Art. 377. WłaśCiciele budynków ' lub osoby 
W ich imieniu działające., obowiązani są utrzy.mY-

wacbydynki w stanie dobrym, czysto i pOrządnie ' 
i nie powimń dopuszczać, aby budynki wskutek u..-_ . 
nie dbania zagrazały bezpieczeństwu Qsobistemu lub 
publicznemU, . oddziaływały szkodliwie na z~oWte 
mieszkańców lub szpeciły ulice i place .,pubUczńe. 

; 

TYTUŁ VIII. 

Nadzór nad wykonywaniem robót i utrzymaniem ' bu
dynków. 

Art. 378. Władze, powołane do wykonyw:ank 
nadzoru policyjno-budowlanego, powinny czuwać 
nad tern, aby roboty budowlane, były wykonywane 
zgodnie z obowiązującemi przepisami tudzież z ogól
nie . uznanemi zasadami sztuki budowlanej, i by przy 
wykonywaniu tych robót nie było narażone na nrie
bezpieczeństwo życie i zdx·owie ludzkie. 

Art. 379. Właściwe władze, niezależnie od 
prawa pociągo,ięcia winnych do odpowiedzialności, 
mają prawo wstrzymać roboŁy budowlane, o ile te 
roboty: 

al są prowadzone bez uzyskania przepisane'go 
po'zwolenia, . 

bl -są prowadzone ze zmianam1, 'nieprzewidziane-, 
mi w udzielonem pozwoleniu a polegającemi na wy
konaniu robót, wymagających uzyśkania pozwolenia 
'!ł drodze zatwierdzenia projektu w myśl art. 333, lub 

. e) są prowadzone w sposób, mogący spowodo
wać niebezpieczeństwo dla życia albo zdrowia 
ludzkiego. 

O ile roboty zostały ws{rzymane w myŚl punk
tów al lub bl ustępu pierwszego, dalsze ich wyko
nywallie uzależnione , jest od uzyskania pozwolenia 
właściwej władzy. W . wypa,dku wstrzymania robót 

. w myśl ·punktu cl tegoż ustępu władza określa wa
runki, od ktfuych dalsze wykonywanie robót jest 
uzależnione. 

Art. 380. W wypadkach uchybień w ~trzy-:. 
mywaniu budynków, zarówno istniejących, ja,k i no
wowznoszonych, właśdwewładze są . Uipoważ
ruone: 

a) zawezwać właściciela do dokonania mbó't. 
mających na celu doprowadzenie budynku do sta
nu należytego, o ile zaś bezpieczeństwo publiczne 
nie mo,że być zapewnione w drodze przeróbek ' lub 
użycia środków zapobiegawczych - do rozebrania 
budynku w całości lub w części, 

bl przedsięwziąć kosztem właściciela wszelkie ' 
środki zapobiegawcze, jak opróżnienie, ogrodzenie 
lub uniedostępnienie budynku albo jego części, gdy 
zachodzi ' potrzeba niezwłoczne~o przedsiewziec.ia 
środków, mających na celu uśunięcie' niebezpieczeń
stwa, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu. ' 

. W wypadkach niezastosowania Się właściCiela . 
do zarządzenia władzy, wydanego w myśl ustępu 
pierwszego punktu ' al niniejszego artykułu w ternii- . 
nie pr'zez nią wyznaczonym, . władza ' jest upowa.ż
niona do wykonan4a potrzebnych napraw, albo 

; .-

,: 

~ \.~-:~ 
, \._~~r~ 
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rozbiórki blldynku vi całoki lub w części, kosztem 
właściciela. 

Koszty robót, wykonanych .w myśl niniejszego 
artykułu przez władze, mogą być ściągnięte w dro.
dze administracYjriej przez organa gminy. 

Art. 381. Minister Robót PubUcznych je,st upo
wazmony do wydawania w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych szc,zegółowych prze
pisów o sporządzaniu i zatwierdzaniu pr-oiektów 
(planów), o trybie postępowania przy wydawaniu 
pozwoleń na budowę i na użytkowanie budynków, 
tudzież o nadzorze - policyjno-budowlanym zarówno 
nad wykonywanemi , robotami budowlanemi, jak 
i nad Jstniejącemi budynkami. 

W stosunku do budynków i urządzeń, wymie
nionych w artykule 348, ,uprawnienia z artykułów 
378 ,~381 przysługują Ministrowi Przemysłu 
i Handlu ,i właściwym władzom górniczym. 

TYTUŁ IX. 

Władze. 

Rozdział 1. 

Właściwość władz. 

Art. 382. Do Ministra Robót Publicznych na
leży sporządzanie, względnie zatwie~dzanie, projek

~ tówbudynków państwowych: 

a) wznosz-onY'Ch według projektów, ~ sporzą
dzonych przez władze centralne, 

h) wzno'szonych na obszarze miasta Warszawy. 

- Przepis powyŻlSzy nriema zastosowania do bu
dynków strategicznych i kolejowych. 

. Art. 383. Minister Robót Publicznych jest upo
ważniony do zarządzenia, aby projekty większych 
budynków, zarówno państwowych, jak i nie państwo
wych, niezastrzeżonych 'do zatWliel'dz,ania Ministro
,wi Robót Public-znych, były przez odnośne władze 
przesyłane temu Ministrowi do zatwierdzenia. 

Art. 384. Do wojewody należy: 

a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudo
wę i zmiany świątyń, pomników w~nosZO'nych i ta
blic pamiątkowych, przeznaczonych do zawieszania 
w miejscach publicznych, tudzież wszelkich budyn
ków, przeznaczonych do użytku publicznego, jak te
a try, kinematografy, cyrki, szkoły, hoJele, hale tar
:gowe, szpitale, strzelnice i t. p., z wyjąkiem wypad
k6w, przewidzianych niżej w artykule 386, 

b) wydawanie pozwoleń na użytkowanie bu
dynków, podpadających pod !posŁ-anowienia punk
tu a), 

c} zatwierdzanie projektów budynków pań
sitwowych, z wyjątkiem budynków strategicznych, 
górniczych i kolejowych, tudzież wypadków, gdy pro
jekt budynku został spot"ządzony przez władzę na· 
czelną. 

W ojewoda jest upowazmony do przekazania 
starośCie wydawania pozwoleń na budowę, prze
budowę, zmiany i użyt.kowanie budynków, wspo
mnianych w punkcie a). 

Art. 385. Do , magishatów miaJSt oraz zwierz
chności gmin miejskich należy: 

a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę 
i zmianę budynków prywatnych i samorządowych 
w miastach, z wyjątkiem poz:w-oleń na roboty wymie
nione w punkcie al aTtykułu 384 i w artykułach 390 
i 392; . 

b) udzielanie p'ozwoJeń na użytkowanie budyn ... 
ków, podpadających pod postanowienia punktu a); 

e) wykonywanie w miastach nadzoru nad wszel. 
kiemi budynkami zarówno nowowznoszonemi, jak' 
i iśtniejącemi, z wyjątkiem budynków pań'stwa-
wych; . 

d) wykonywanie w miastach czynnośd, poprze· . 
dzających udzielenie pozwolenia przez wojewodę 
w myśl a.rtykułów 384 i 392. 

Art. 386. Do magistratów miast Warszawy, 
Bydgoszczy, Częst,ochowy, Grudziądza, Krakowa, 
Lublina, Lwowa, Łodzi, Poz.n{Ulla, Torunia i Wilna po ... 
za czynnościami, wyszczególnionemi w artykule . 385, 
należy wydawanie po,zwoleń na budowę, przebudo..; 
wę, zmiany i użytkowanie świątyń, pomników wzno
szonych i tablic pamiątkowych, pr-zeznacwnych do 
zawiesozenia w miej~cach publkooych, tudzież wS1zel
kich budynków, przeznaczonych do użytku publicz. 

. nego (art. 384 p. al. 
MinLsłer Robót Publicznych lf{ poroztun1eniu 

z Ministrem Spraw - Wewnętrznych może przekazać' 
zała twianie czynnośd, przewidzianych - w u&tępie 
pierwszym, mag,istratom niewymienionych w tym 
ustęp.ie miast, posiadającym należycie zorganizowa
ną służbę techniczną. 

Art. 387. Magistraty oraz zwierzchności gmin 
miejskich mają wydawać orzeczenia i zarządzenia., 
wynikające z artykułów 385 i 386, na podstawie opi-: 
nij rzeczoznawców, posiadających prawo kierowania: 
robotami budowlanemi. 
, Rzeczoznawców budowlanych zatwierdzana 

wniosek odnośnych mąg,isŁratów, bądź zwierzch
ności gminnych, po stwierdzeniu należytych kw,ali. 
fikacyj zawodowych, w War~zawie Minister Robót 
Publicznych w porozumieniu z M-inistrem Spraw: 
Wewnętrznych, w innych zaś miejscowości,ach ~ 
właściwa państwowa władza nadzorcza. 

Art. 388. W u~drowi'skach, uznanych za po· 
siadające charakter użyteczności publicznej, f : nie 
stanowiących gminy miejskiej, załatwianie' czynnoś-ci, 
wymienionych wyżej w artykule 385, należy 00 
wydziałów wykonawczych komi:>yj uzdrowi!skowyc~ 

Odnośne zarządzenia wydziałów wyk( . ~w ... 
czych komisyj uz·drowiskowych będą wydawane na 
podstawie opinij posiadających prawo kierowania 
.robotami budowlanemi rze-czoznawców budowla ... 
nych, których - -pó stwierdzeniu należytych kwa
lifikacyj zawodowych - zatwierdza na woi-osek tyc:a 
wrdziałów- wojewoda. ' 
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Art. 389. Do wydziałów pow.iatowych należy: 
a) wyaawanie pozwoleń na budowę, przebudo

wę i zmiany budyn.ków prywatnych i samorzado
wych w miejscowościach wiejskich, z wyjątkiem 
pozwoleń na roboty, wspomniane w punkcie a) ar
tykuł·u 384, w punkcie a) artykułu 391 i w artyku
łach 390 i 392, 

b) wydawanie pozwoleń na użytkowanie budyn
ków, podpadających pod postanowienia punktu a), 

c) wykonywanie w miejs·cowościach wiejskich ' 
nadzo'ru nad budową utrzymaniem b!1dynków 
szkół powszechnych, 

d) wydawanie w miejscowościach wiejs kich za- · 
rzadzeń, dotvczących wstrzymywania robót (art. 
37.9) i utrzymywania istniejących budynków (art. 
380), tudzież zarządzeń, mających na celu zapobie- . 
żenie zeszneceniu miejscowości lub krajobrazu (art. 
ad. 337 i 338), 

e) wykonywanie czynności, poprzedzających 
udzie,lenie pozwolenia przez wo : ewodę w myśl i y
kułów 384 i 392 a dotyczących budynków, znajdują
cych się lub wznoszonych pOlZa obrębem miast 
i uzdrowisk, uznanych za posiadające chara.kter uży
teczności publicznej. 

Art. _390. Do starosty należy wydawanie po': 
zwoleń na budowę, - przebudowę i -zmianę budynków 
prywatnych, znajdujących się w strefienad1ranicz
nej, określonej w przepisach o granicach Państwa, 
tudzież na użytkowanie tych budynków. 

.Art. 391. Do zarządów gmin wiejskich na.}eży: 
a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudo

wę · i 'zmiany parterowych budynków mieszkalnych 
i budynków gospodarskich, ?: wyjatkiem pozwoleń 
na roboty, wspomniane w artykule 390, 

b) wydawanie pozwol eń na użytkowanie bu
dynków, podpadających pod postrunowienia punktu 
a). .0 ile takie pozwolenia wymagane są w myśl prze
pisów obowiązujących, 

c) wykonywanie nadzoru, o ile nie chodzi o za
rządzenia, wymienione w punkcie d) artykułu 389, 
nad wszelkiemi budynkami zarówno isŁnie jacemi 
jak i nowowznoszonemi, z wyjątkiem budynków 
państwowych, tudzież szkół powszechnych. 

Art. 392. Wydawanie wymaganych w myśl 
rozporządzenia niniejsze·go pozwoleń na budowę, 
przebudowę i zmianę budynków, przeznaczonych 
na zakłady przemysłowe, tudzież elektryczne, na 
których urząd;zenie wymagane jest uzyskanie po
zwolenia w myśl przepisów prawnych o prawie 
przemysłowem, względnie w myśl ustawy elek
trvcznej, oraz na użytkowanie tych bunc"-;i{ó~, -
należy do władz, powołanych do udzielania odnoś
nych pozwoleń w myśl wspomnianych przepisów 
i ustawy. . 

Art. 393. Wydawanie pozwoleń na budowę, 
przebudowę i zmiany budynków kolejowych (art. 
329) kolei Mvw:>tnych użyteczności publicznej tu
dzież na uŻy~Kowanie tych budynków należy do Mi
oistra Komunikacji li. do organów przezeń upoważ-
nionych. . ; . 

Roz d zi a ł 2. 

Odwołania. 

Art. 394. Od ' orzeczeń, wydanych 'Prze~ zarzą .. 
dy gmin wiejskich w myśl artykułu 391, jako też od 
orzeczeń magistratów, bądź , zwierzchności gmin 
miejskich, wydanych w myśl art. 385,0 ile nie cho
dzi o miasta wydzielone z powiatów, przysługuje 
osobom interesowanym prawo. odwołania do wydzia:' 
łu powiatowego. 

Art. 395. Od orzeczeń: 

a) starosty, wydanych w myśl artykułu 390; 

b) wydżiału powiatowego, . wydanych ~ myśl 
art. 389 w pierwszej instancji, lub w myśl art. 394 
w instancji drugiej j . . 

c) magistratów miast, wydzlelopych z powia
. tów, z wyjątkiem miag,ta Wars'zawy, wydanych 
w myśl artykułów 385 i 386, wreszcie, . 

d) wydziałów wykDnawczych komisyj uzdrowi
s,kowych, wydanych w myśl artykułu 388, -

przysługuje oSQbom interes-owanym prawo od
w.ołan~ado wojewody. 

Art. 396. Od orzeczeń magistratu miasta War
szawy, wydanych w myśl artykułów 385 i 386, oraz 
od orzeczeń wojewody, wydanych w myśl -r:.rtyku
lu 384 przysługuje osobom interesowanym prawo 
odw-ołania do Ministra Robót Publicznych. 

Art. 397. Od orzeczeń, wydanych w myśl ar
tykułu 392 przez wojewodę lub . magistrat miasta 
Warszawy przysługuje osobom interesowanym pra
wo odwołania: 

a) do Ministra Robót Publicznych, gdy orzecze
nia dotyczą budynków, przeznaczonych na zakłady 
elektryczne, 

b) do Ministra Przemysłu i Handlu, gdy orze
czenia dotyczą budynków, przeznaczonych na za:
kłady przemysłowe. 
. W wypadku, przewidzianym wyżej w punkcie b), 
odwołania rozstrzyga Minister Przemysłu i Handiu 
w rporozumienju z Ministrem Robót Puhlicznych . . 

Art. 398. Do odwołań, wnoszonych w myśl ar
tykułów 394 - 397 od orzeczeń zarządów gmin wiej
skich, magistratów, względnie zwierzchności ' gmin 
miejskich, wydziałów powiatowych tudzież wydzia
łów wykDnawczych komisyj uzdl"O\yiskowych mają 
analogiczne zastosowanie przepisy att. 1 ustępu l, 
art. 3 ustępu 1 i artykułów 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 
l-go sierpnia 1923 r. w sprawie środków prawnych od 
orzeczeń władz administracyjnych (Dz. U. R. P. 

. Nr. 91, poz. 712). 

TYTUŁ X. 

Postanowienia karne. 

Art. 399. Winny: 
1) wzniesienia, przebudowy, użytkowania bu

dynku lub urządze~ia albo zniesienia budynku bez 
pozwolenia. wymaganego lPuezniniejsze rozpor~ 
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dzenie lub przepisy, wydane na jego podstawie 
(przepisy miejscowe), 

2) niezastosowania się. przy wykonyw~u ~ 
bót budowlanych do przeplsó-" rozporzą~z~n.a ~
Il.iejszego, albo rozporządzeń władz admimstracYJ
Gych, lub przepisów (miejscowych),WVdanych Da Je
~o podstawie, 

będzie karany are~ztem do dwóch tygodoi tuJ) 
~ do pięciuset zł9tych. .. 

Jeżeli winowajca jest kierOW1Ńkiem robót lul) 
przedsiębiorcą, prowadzącym rOboty budowlane, 

będzie karany aresztem do sześciu tygodni lul). 
jlrzywną do tysiąca pięciuset złotych. W razie po
/Wtórnego skazania na karę pozbawienia wolności. 
można obok kary orzec utratę prawa do kierowania 
łub wykonywania robót budowłańych DA czas naj-. 
~ej do lat pięciu. 

Art. 400. Jeżen czynu, przewidziane~() 'W ar
lykule 399, dopuszczono aię z medbalstw8t .weżI 
orzec karę grzywny. , ., F "c, 

Art. 401. Winny niezasłosowania się . CłO' przf>;ll 
pisów artykułu 377 niniejszego rozporządzenia 

będzie karany aresztem do dwóch tygodni luli' 
~zywną do pięciuset złotych. 

. -:= " " ' ,: 

Art. 402. Winny nie zastosowania się (to :r:arzą~ 
C1zeń wła.dzy, wydanych w myśl artykułów 379 i 380( 

będzie karany grzywną do tysiąca złotych luD 
aresztem do sześciu tygodni. . 

Art. 403. Kierownik rob6't tuJ) przedrsiębiorcai 
prowadzący ,roboty ,budowlane, winny niezastoso
;wania się przy wykonywaniu rob6t budowlanych 
(lo ogólnie uznanych zasad sztuki budowlanej, o ;ie 
to może spowedować niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, 

będzie karany aresztem do sześciu miesięcy 
łub grzywną do trzech tysięcy złotych. Obok kary 
:pozbawienia wolności można orzec utratę prawa do 
kierowania lub wykonywania robót budowlanych 
na czas oznaczony. 

Art. 404. Jeżeli jeden z czynów, przewidzianych 
IW niniejszem rozporządzeniu, ulega surowszej karze 
:według innych ustaw karnych, należy karę według 
tych ustaw wymierzyć. 

Art. 405. Do orzekania o czynach, przewidzia
nych wart. art. 399, 400, 401 i 402 powołane są po
wiatowe władze administracji ogólnej. 

O ile chodzi o budynki i urządzenia. pOOpa,dao. 
jące pod postanowienia artykułu 3.:3 'niniejsze!!o 
rozporządzenia, władzą kompetentną do nakładania 
kar jest władza górnicza podług przepis6w ustaw 
górniczych, naftowych i ustaw o władzach górni
czych. 

~ładza, wymierzająca karę, oznaczy worz~ 
czemu na wypadek nieściągalności grzywny f{arę 
zastępczego aresztu według słusznego uznania""i~d-
nak nie ponad 3 ty.godnie. " . ,~!, 

Art. 406. Ukarany orzeczeniem powiatowej 
władzy administracji o~61nej może w cią~u 7 dnI od 
dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej wła~ 
dzy żądanie przekazania sprawy właści wemu sa d()oi 
wi powiatowemu (pokoju). który zastosuje przepisy, 
postępowania, obowiązujące ", pierwszej instancji 
aądowej. 

Wyrok sądu okręgowego wydany ~ n instancji 
jest prawomocny. . .. 

Na obszarze mocy obowiązujące; mławy -rosłę-. 
powania karnego z 1877 r. stosuje się przepisy; 
o wydawaniu policyjnych mandatów karnych. . 

Art. 407. Do orzekania o czynie. przewłdzła
DJ1D w artykule 403. powołane są sądy powiało",. 
,(pokoju). 

Na obszarze mocy obowiązujące; t{odeksu k~ 
aego z 1871 r. orzeka się zamiast aresztu powytej 
ueściu tygodni - więzienie. 

Na obszarze mocy obowiązujące; ustawy postę,. 
powania karnego z 1873 r. można wnieść odwołanie 
llieza1eżnie od przepisów§ 283 tejże ustawy~ 

rrYTU~ ,XL 

Przepisy miejscowe. 

~rt. 408. W ramach niniejszego rozporzą'dze.t 
ma przepisy miejscowe mają uregulować: 

1) szerokość i spos6b urządzenia ulic, plac~wr 
I 'dróg w osiedlach, tudzież zasady przełożenia kos~ 
tów urządzania ulic w miastach i uzdrowiskach. 
uznanych za posiadające charakter użyteczności pu .. 
hUcznej, na właścicieli przyległych -działe,ki 

2) najmniejsze dopuszczalne rozmiary działelZ 
budowlanych i sposób !połączenia działek z ulicą: 
łub drogą; 

3) najmniejsze dopUszczalne rozmiary nie'zat)~ .. 
dowanej przestrzeni i podw6rzy na poszcze~ólnydl 
działkach budowlanych, spos6b zabudowania ciziaoj 
łek. sposób urządzenia podwórzYi 

4) sprawę dopuszczalności wzn?szenia budyn", 
k6w nieognioŁrwałych w miastach tudzież warunki. 
którym takie budynki powinny czynić zadość i ' 

5) sposób budowy fundamentów, ścian i innycli 
części budynków; 

6) sposób budowy wystających pt'zed lico 
wszelkich części budynków, jak ganki, wykusze. 
balkony i t. p .• sposób urządzenia · otworów w ścia"l 
nach zewnętrznych i sposób zawieszania i wysta. 
wiania szyldów, witryn, napisów reklamowych' 
i t. p.j 

7) szczegółowe warunki, kt6rym powinny czy .. 
DJiĆ zadość budynki. wznoszone przy ulicach, dr~ 
gach i placach, tudzież sposób wykonywania części 
budynk6w, widocznych z ulic, ck6g i placówi 

8) sposób krycia dachów. tudzież urządzania 
okapów i rynieni · 
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9J warunki, którym powinny czynić -zadość po
mieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi: 

10) sprawę dopuszczalnośd budowy suteren, 
przeznac 'If,n" ch na nobyt lud7.i, j.5ran ice d (m " ~ .~7"T
ności w drodze wyjątku urządzania mieszkań w su
terenach i sposób budowy suteren i piwnic; 

11) sposób urządzania obór, sta jen, chlewów, ' 
składów na drzewo i t. p. budynków gospodar
s-kich; 

12) sposób urządzania łazienek, ustępów, do
łów ustępowych, gnojowników i t. p. urządzeń; 

13} sposób odgradzania posiadłości i działek od 
strony ulic i placów tudzież od przyległych posia:
dłości i dzi a łek; 

14) sposób budowy studzien tudzie'ż urządzeń 
wodociąQowyt:h i kanalizacyjnych na poszczególnych 
dzialkach; 

15) warunki należyte!!o utrzymywania ' budyn
kó'" 7~ wz!51 p ·du n'ł hezn:e"'zeństwo od ognia vraz 
warunki czyszczenia kominów; 

16) warunki zajęcia w czasie wykonywania ro
bót budowlanych części ulic i dróg, przyległych do 
budowy . . 

Art. 409. W drodze przepisów mie jscowych 
mo~ą być ustanowione obostrzenia przepisów ni
niejszego rozporządzenia, które normują: 

1) odległość budynków od ulic,. tudzież dróg, 
od granic sąsiadów i od innych budynków (artyku
ły 178, 193, 265, 277, 279, 280, 281, 282)j 

2) połączenie podwórzy i budynków z ulicą lub 
drogą (artykuły 179, 268): 

3) rozmiary niezabqdowanej przestrzeni i pod
wórzy (artykuły 176, 269): 

4) wysokość budynków ('artykuły 181 - 184)j 

5) długośc i wysokość budynków nieognioirwa- . 
łych, tudzież inne warunki, którym budvn ki te po
winny czynić zadość (artykuły 191, 194, 195, 318)j 

6) budowę sch odów i świetHków (artykuły 
208 -'- 213, 217 - 222, 284 - 286); 

7) budowę fundamentów (artykuły 205, 283); 

8) budowę pieców i kominów (artykuły 223-
239, 288 - 302); 

9) budowę pomieszczeń, przeznaczonych na po
byt ludzi (artykuły 241 - 245, 304 - 307); 

10) budowę studzien, ustępów, dołów ustępo
w~h, gnojowników (artykuły 246 - 250, 251-
256, 308 - 312, 313 - 315); 

11) budowę obór, stajen i chlewów (arlykuły 
258 - 260). . 

Przepisy miejscowe ze wz\!iędu na spe - jalne 
warunki mieiscowe mogą zezwolić na 'przekroczenie 
w pewnych' dzielnicach miast ustanowionych w ar
tykułach 181-183 wysokości budynków, o ile wzglę
dy bezpieczeństwa od ognia i względy zdrowotne 
aie S'toją temu na pr.zeszkodzie. 

Art. 410. W drodze przepisów miejscowych 
mogą być ustanowione: 

1) zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych 
w miastach przy ulicach nieurządzonych; 

2) zakaz wznoszenia przy pewnych ulica~h 
i placach o historycznem lub artystycznem znacze
niu takich budynków, które mO{5łyby zmienić od
rębny charakter miejscowości, ulicy lub placuj 

3) naimnie=sza dopuszczalna wvsokość !..udyn
ków w pewnych dzielnica<:h lub przy pewnych uli· 
cach miast; . 

4) warunki, którym powinny odpowiadać bu
dynki, cofnięte od zatwierdzonej linji zabudowania, 
tudzież budynki, przekraczające normalną wyso
kość; 

5) obowiązek udziału właścicieli działek, nie 
przylegających do nowoutwo'rzonych ulic w pokry
ciu kosztów urządzenia ulic, tudzież zasady takiego 
udziału (art. 174); 

6) obowiązek urządzania dźwigów w domach 
o większej ilości kondygnacyj; 

7) zakaz pokrywania dachów materjałem cle
ogniotrwałym w miejscowośc;ach wie:skich; 

8) zakaz wzno,szeruia obór, stajen i chlewów 
w pewnych dzielnicach osiedli; 

9) obowiązek przyłączenia poszcz:::;!ólnych 
działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
gminnej, sposób pokrycia kosztów tego przyłącze
nia. zasady i warunki ogólne i techniczne takie go 
przyłąc.zenia, o·płaty za pobór wody i wodociągu 
gminnego i za korzystanie z kanalizacji, a gdy nie
ma wodociągu, obowiązek ur.ządzeni~ studzien; 

10) obowiązek uzyskania pozwolenia na wyko
nywanie takich robót, które nie wymagają pozwo
lenia w myśl artykułów 333 i 334 rozporządzenia ni
niejszego, jako też obowiązek zgłaszania do ' właŚCI
wej wladzy robót, których zg ł oszenie nie jest wy
magane w myśl artykułu 335 tego rozporządzenia; 

11) obowiązek poddania budynków w czasie 
budowy sprawdzen.iu w surowym stanie; 

12) opłaty za czynności. wykonywane przez or
gana samorządowe przy wydawaniu pozwo-leń na ro
boty budowlane i na użytkowanie budynków. 

Art. 411. Przepisy miej.scowe mogą uznać za 
ogniotrwałe : drzewo, słomę, trzcinę, szuwar i tym 
podobne. materjały nieogniotrwałe, używane do tUY
cia dachów, po stosownem uodpornieniu ich prze
ciw pożarowi. 

Art •. 412. Przepisy miejscowe mogą przewidy
wać możność stosowania ulg od wymogów, ustano
wionych w tychże przepisach. 

Art. 413. Przepisy miejscowe nie mQ;;!ą być 
sprzeczne z przepisami wydanemi w drodze rozporzą
dzeń na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Art. 414. Przepisy mie =scowe , wydane dla od
znaczając}('.n. ~ię odrębnym charakterem .zabudowania 
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osiedli, położonych w obrębie gmin wie:skich, ja!~ osa
dy Jabryczne, osiedla robotnicze, u~drow:ska, nieu
znane za posiadające charakter użyteczności iJublicz-

,ne;, letniska. osady podmiejskie i tym podobne, mo~ą 
postanowić o rozciągnięciu na wsp,omniane osiedla 
w całości lub w częsci przepisów dla gmin mte;skich 
(artykuły 172 - 263). 

Do czasu wydania przepisów mie'iscowych prze
piBydla gmin mie jskich mogą być rozciągnięte na osie
dla, wspomniane w ustępie pierwszym, w drodze roz
porządzenia Miniistra Robót Publicznych w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Art. 415. Przepisy miejscowe wydaje Minister 
Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnqtrznych, - w Warszawie na wnioG~k 
maó;stratu, op'arty na uchwale rady miejskiej, w in
nych zaś miejscowościach na WIIliosek wojewody, 
oparty: 

al na uchwale rady miejskiej, gdy chodzi o prze
pisy dla miast o własnym statucie j wogóle dla miast 
wydzielonych z powiatów; 

b) na uchwale komisji uzdrowiskowej, gdy cha
dzń o przepisy dla uzdrowisk, uznanych za Po.siada
jące charakter użyteczności publicznej; 

c) na uchwale orRanu UChWCl h 'acego powiatowe
go związku komunalnego, gdy chodzi o przepisy dia 
OISied!i niewymienionych w punktach a) i b). 

Przepisy mie;scowe dla miasta Warszawy będą 
. ogłaszane w "Monitone Polskim", zaś dla innych 
miejscowości - we właściwym "Dzienniku Woje
wódzkim". 

Przed ogłoszeniem w sposób wyż·ej podany, prze
pisy miejscowe nie mają mocy obowiązują,cej. 

Art. 416. W razie, -gdy zachodzi potrzeba wy
dalll1a przepisów miejscowych, a organa uchwahjące, 
wymienione wart. 4ł5, w terminie, wyzna-czonym 
przez państwową władzę n\adzorczą, uchwał w .>pra
wie wspomnianych przepisów nie powezmą, prtepisy 
mie jscowe, może wydać Minister Robót Publicznyclt 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, 

'nie oczekując powzięcia takich uchwał. 

Art. 417. Minister Robót Publicznych i Minister 
Spraw Wewnętrznych mogą łącznie w drodze roz
porządzenia przekazać . wojewodom uprawnienia, 
J,;·z.yslugujące im w myśl artykułów 415 i 416. 

c Z Ę Ś ć III. 

Przepisy końcowe. 

Art. 418. Rozporządzenie ninieisze obowiązuje 
na .całvM obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem 
wOlewództwa śląskiego, i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z wyjątkGem przepisów, zawartych w ar
t",kule 1 punkcie 1, w artykule 2 i w artykułach od 
172 do 407 oraz art. 421, które wchodzą w życie: 

a) przepisy, zawarte w artykule 1 punkcie 1, 
w artykule 2 i artykułach od 172 do 357, od 372 do 407. 

oraz 421 - w trzy miesiące od dnia ogłoszenia niniej
szego rozporządzenia; 

b) przepisy, zawarte w artykułach od 358 do 
371 - z wy ,ątkiem przepisu o ograniczeniu t':awa do 
sporządzania projektów (planów), zawartego w ~"tę
p:e końcowym art . 364. - na obszarach wojewóJz!w 
poznarllSkiego i pomorskiego - po upływie lat 10 na 
pozGsŁa!ych zaś obszarach - w trzy miesiące od Jnia 
ogłcszen i a niniejszego rozporządzenia; • 

cl przepis o ograniczeniu prawa do sporządzania 
pro;ektów (planów), zawarty w ustępie końcowym ar
tykułu 364, na obszarach województw poznańskiego 
i pomorskiego - po uplywie lat 10, na pozos~a~ych 
zaś obszarach po upływie lat 5 od dnia ogłoszenia 
niniejszego rozporządzenia. 

Art. 419. Z dniem wejścia w życie przepisów ni
niejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą 
przepisy z niemi sprze.::zne, wydane zarówno w dro
dze ustaw jak i rozporządzeń. W szczególności ' tracą 
moc następujące przepisy: 

1) Ustawy budowlanej rosyj.skiej (Zbiór pr'3W ces. 
ros. tom XII część I według wydania 1900 r. i uzupeł
nień z 1906, 1908, 1909, 1910 i 1912 r.), z wyjątkiem 
adykułów 165, 170, 174, 176, 194 zdania plierwszego, 
195, 196, 200 zdania pierwszego, 201 i 205; 

2) Us-tawy budow:nu.czej dla królewskiego stołecz
nego miasta Lwowa z dnia 21 kwietnia 1885 r., 
w brzm:eniu ustawy z dnia 26 lipca 1909 r. (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kl'. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 31 z 1885 r. 
i Nr. 111 z 1909 r.): 

§§ 1, 2, 3, 4; § 5 ustępy: 1, 3, 4; § 6, § 11 ustęp 4 
'Od wyrazów "pozostawia jąc budującemu, by ",ię prze
ciw podniesionym zarzutom .. ", ustęp 5, § 12 z .wyląŁ
'kiemus,tęp'lll; §§ 13, 14,15,17; § 18 ustęp 1 zdanie 1, 
ustępy 4, 5; § 20 ustęp 5 zdanie 2; § 21 punkt d) Licz
ba 4), punkt e) liczba 2 wyrazy "po,d warun~ami 7.3.

wademi w ustępie d) 4", tudzież ustęp końcowy; § 27 
ustępy 3, 4; §§ 30, 33, 34, 38, 39; § 41 punkty c), d), e) 
i f); § 42,§ 44 ustępy 2; 3, 4; ustęp 8 w odniesieniu 
do o-gnisk i otworów kominowych; § 46 punkt c) tltstęp 
7 wyrazy "lub cztery dvmy", ustęp 9. punkt e) ustępy 
l i 2~ § 47 ustęp 1; § 50 ustępy 1, 2, 3; § 51 punkt a) 
ustęp końcowy; § 54 ustępy 2 i 3; § 55; §59 punkt m) 
zdania 2 i 3; § 63; § 67 ustęp 2; § 68 ustęp 1; § 70 
us-tępy 3 i 4; §§ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81,82,83; 

3) Ustawy budowniczej dla królewskiego stołecz
negomiasta Krak,)w'ł 7; dma 18 lipca 1883 r. w brzmie
n iu ustaw z dnia 28 marca 1905 r. i z dnia 28 marca 
1910 r. (Dz. Ust. i Rozo. Kr. dla Kl'. G. i L. z W. Ks. 
Kr. Nr. 63 z 1883 r., Nr: 57 z 1905 r. i Nr. 89 z 1910 r.); 

§§ 1, 2, 3; § 7 ustęp 1 wyrazy !la najdalej w dniach 
30", ustep 5; § 8 llSt<'!p l, ust e p 2 zd'anie 2 i ustępy 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; §§ 9, 10, 12; § 13 z wyjątkiem 
zdania ostatniego; § 16, § 16 - a) ustępy l, 2, 4. 7; 
§ 16 - bl ustępy 2, 5 ustęp 7 w odniesieniu do zmian 
chodni,ków istniejących, ustęp 8 w częśc,i, dotyczącej 
powolania się na mt pp prZE'dostatni paragrafu 1& aj; 
§ 16 - d) z wyjątkiem ustępu 1, zdania trzeciego; 
§ 16 ~ ej wyrazy ,,0 ze:.;wolenie na oŁwarcie uli~ 
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względnie"; "regulacji uliey i". "ulic f'. punkty c) i d) 
i zdanie końcowe; § 16 - f) wyrazy "otwarcie ulicy 
względnie" tudzież punkt b); § 16-g); § 16-h) ustęp 
1 wyrazy ".otwarcie ulicy względnie" i zdanie drugie. 
ustęp 4 wyrazy "i 16 - g)"; § 16 - i); § 18 ustęp 6; 
§§ 30, 31; § 33 z wyjątkiem ustępów 1 i 2; § 34; 
§ 36 ustęp 3; § 37 ustęp 3; § 38 ustęp 5 i w ustępie 
9 wyrazy "lub blachą obite"; § 42; § 47 ustęp 1 zdanie 
.drugie i ustep 9; § 48 ustęp 3; § 50 punkt i) zdanie 
pierwsze; § 52 ustęp 3; §§ 54, 55, 56, 57, 58. 59. 60. 61. 
62. 63, 64. 65, 66. 67; -

4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 1882' r .• zawiera
;ącej przepisy budowlane dla gmin miejskich 
w brzmieniu ustawy z drui.a 15 maja 1907 r. (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 77 z 1882 r. 
i Nr. 55 z 1907 r.): 

§§ 1. 2. 3. 4; § 5 z wyjątkiem ustępu 7; § 8 ustęp 
1 wyrazy "w przeciągu ośmiu dni", ustęp 2 zdanie 
pierwsze; § 9 ustęp 3, ustęp 4 zdanie końcowe; § 10 
ustępy 2 i 3; §§ 11 •. 12. 13; §§ 14. 15, 16, 17; 
§ 18 z wyjątkiem U6tępU 2 zdania l-go i 2-go; § 21 
z wyjątkiem ustępu 5; § 22 z wyjątkiem ustępu 1-~0: 
§ 23; § 24 w części, dotyczącej wysokości pokoi; § 27; 
§ 28 ustęp 2; §§ 30, 34, 39; § 40 ustęp 1 zdanie 1: 
§§ 44. 45, 46, 47. 48; § 50 ustępy 1,2, ustęp 4 zdanie l: 
§§ 55, 57; § 61 ustęp 1 od wyrazów "a spisany proto- . 
kół", _ ustępy 2, 3, 4, 5; §§ 62, 63; § 66 ustęp 1: 
§§ 70, 71, 72, 73, 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83: 

5) Ustawy budowniczej dla znaczniejszych miej
scowości w Królestwie Galicji i Lodomerji wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z dnia 4 kwiet
nia 1889 r. w brzmieniu U6taw z dnia 14 lipca 1898 r. 
i z dni!a 15 maja 1907 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. 
i L. z W. Ks. Kr. Nr. 31 z 1889 r., Nr. 70 z 1898 r. 
i Nr. 56 z 1907 r.): 

§§ 1. 2. 3, 4. 5. 6; § 7 ustęp końc.owy; § 8 ustęp 
1 wyrazy "w przeciągu ośmiu dni", ustęp 2 zdanie 1; 
§ 9 ustęp 5 i k.oń<:owy; § 10 ustęp 1 z,danie końcowe. 
ustęp 2; §§ 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17; § 18 ustęp 1 od 
wyrazów "a spisany protokół.. .... ustępy 2,3,4; §§ 19. 
20; § 21 ustępy 1, 2, 4, 5; § 24j § 25 ustępy 3, 4, 5, 6; 
§ 26; § 27 w części, dotyczącej wysokośd pokoi; § 30j 
§ 31 ustęp 4; § 33; § 37 zdanie końcowe; §§ 42, 47 . 48. 
49, 50j § 52 ustępy 1, 2. 4; §§ 57, 59; § 63 w odniesie
niu do wysokości 'Jcembrowania studzien; § 66 ustep 
1; §§ 70, 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82; 

. 83, 84, 85j § 86 punkty a), d), ej, f), g)j . 

6) Ustawy budowniczej dla wsi i pomnieiszych 
miast i miasteczek z dnia 11 października 1899 r. 
w brzmieniu ustaw z dnia 15 maja 1907 r. i z dni'a 
22 czerwca 1909 r. rDzo Ust. i R{)zp . Kr. dla Kr. G . i L. 
z W. Ks. Kr. Nr. 133 z 1899 r., Nr. 57 z 1907 r. i Nr. 91 
z 1909 r.): 

§§ 1, 2: § 3 trzy ustępy końcowe w odniesienru 
do gmin miejskich;§ 4 ustęp 1 od wyrazów "w pru
~iągu sześciu ..... do wyrazów "prośby (§ 3)" włącz
nie, ustępy 4 i 7, ustęp 8 od wyrazów "w wypadkach 
zaś ... "j § 5 ustępy li 2; § 6 ustępy 2 i 3; §§ 7, 8,9, 10, 
111, 12, 13, 14. 15 16, 17 18; § 19 z wyjątkiem ustępu 
'4; § 20 z wyiątkieD(! punktów 10 i 11; § 21 ustępy 
'4, 5, 6 i końcowy; §§ 22, 23; § 24 ustępy 6, 7; § 25 
ustępy l i 2 ." części doty~zącej wysokości izb miesz-

kaln~ch;. § 28 ustępy 2 i 4: § 32 ustępy 2, 3 i 7; § 35 
z WYjątkIem U6tępU 5; § 36 ustęp 1 wyrazy "ceóielnie 
i piece do wypalania wapna"; §§ 37, 39 w częś"ci do
tyczącej wyso·kości ocembrowania studzien; § 41 
ustęp 1, ustęp 3 od wyrazów "w przeciągu trzech dni"; 
ustępy 5, 6, 7; §§ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57; .. 

7) Dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie 
tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach 
byłego zahoru rosyjskiego (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 
176): 

- art. 1 ustęp 1 odnośnie do: a) rozporządzenia 
z dnia 29 listopada 1916 r. dotycząceg.o sporządzania 
planów zabudowy (Dz. Rozp. Gen. Gub. Warsz. 
Nr. 58), b) rozporządzenia budowlano _ policyjnego 
dla ws·i z dnia 20 listopada 1917 r. (Dz. Rozp. dla Gen. 
Gub. Warsz. Nr. 99), z wyjątkiem §§ 6,7,8,9, 10 tego 
!rozporządzenia; artykuł 2j 

~) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp'Olite!j 
z dnta 14 kwietnia 1924 r. w sprawie przekazani-a za
rządom gmin miejskich i wiejskich zatwierdzania pro:
jektów budowli i wydawania pozwoleń na budowę na 
obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, lu
belskiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkie
go, poleskiego, wołyńskieg.o, wileńsk,iego 'Okręgu ad
min3.stracyjnego i miasta stołecznego Wa1"Sza'Wy (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 383). z wyjątkiem § 5; 

9) Ustawy z dnia 18 lipc.a 1924 r. w sprawie 
zmiany niektóq:,:ch przepisów budowlanych na obsza
rze b. zaboru rosYliskieg.o (Dz. U. R. P. Nr. 73. 
poz. 715)j 

10) Ustawy, dotyczące'i zakładania i zmiany ulic 
i placów w miastach i miejscowościach wiejski:h 
z dnia 2 lipca 1875 r. (Zbi'ór Ust. Kr. Prus. str. 561) 
w brzmieniu artykuł~ 1) usta wy mieszkaniowej z dnia 
28 malrca 1918 r. (Zbiór Ustaw Prus. str. 23); 

11) Ustawy z dnia 7 października 1921 r. o prze
pisach porządkowych na droga<:h publicznych (Dz. U. 
R. P. Nr. 89, poz. 656): 

art. 15 ust. 2 w odniesieniu a·o gmin miejskich 
i uzdrowisk uźytecznoś·e;j publicznejj 

12) Ustawy z dnia 30 maja 1897 r. o obowią7.ku 
właścicieli domów w mIeście Białej wyb'H.iowama ka
nałów domowych, połączenia ty<:h kanałów z kana
łami mie iskiemi publicznemi i prawacn gmtily ml:\., ta 
Białej pobierania taksy za połączenie (Dz. Ust. i Rozp. 
Kr. dla Kr. G. i L z W. Ks. Kr. Nr. 33) : 

§ 3 U6tęp 2 i § 13; 

13) u.~tawy z dnia 11 sierpnia 1906 r. o obowią~ 
'ku właścicieli domów w król. mieście Tarncpolu wy
budowania kanałów domowych, połączeni:.. tych ka
nałów z kanałami mie jskiemi publicznemi 1 o pra
wach ~miny król. miasta Tarnopola pobierc!n:a taksy 
za połączenie [Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. 
z W, Ks. Kr. Nr. 126): 

§ 3 ustęp 2, § 13; 

14) Ustawy z dnia 19 lipca 1908 r.o 'Obowiązku 
właścicieli domów w gminie miasta Bor.hlli wybudo
wania kanałów domowych, połączenia tych kanałów; 
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z k ... nałami miejskiemi i zezwalająca gminie na ')obór 
po,datku gminnego o.d czynszów naimu (Dz. Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 81): 

§ 3 ustęp 2; 

15) Ustawy z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku 
'właścicieli domów w gminie miasta Nowego Sącza 
wybudowania' kanałów domowych, połączenia h'ch 
kanałów z kanałami miejskiemi i zezwaJ.ająca tej 
i!min:e na pobór podatku t!minne~o od czynszów naj
mu (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. 
Nr. 119): 

§ 3 ustęp 2; 

, 16)- Ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. o obowiązku 
właścicieli domów w stoł Król. m: Krakcwie wybu
dowania kanałów .:lamowych, połączenia tychże ' 
z miekkiemi kanahmi ,,] ;cznemi, oraz o opłatach 
!rmLnnych za to połączenie (Dz. Ust. i Ro'zp. Kr. dla 
Kr. G. i L. z W. Ks. Kr, Nr. 2 z 1915 r.) w brzmieniu 
ustawy z dnia ?6 października 1920 r.(Dz. U. R. ,P. 
Nr, 103, poz. 683): ' , 

, § ,10; 

, 17) Ustawy z dnia 26 gl'Udnia 1893 r., Łyczącejsię 
uregulowania koncesf.o,nowane,!1O przemysłu budowla
n~gó (D'ż: Ust. P. austt., Nr. ' 193);' ' , 

'18) Kode,ksu kaTnego z 1903 r.: 
. art. 37, o ile dotyczy tego, co zbudowano i prze

budowano; art. 230 D , 5. o ile dotyczy budowy lub stu
dni; art. art. 378, 379 i381; arL382, o ile dotyczy ro
bót budowlanych i ~udowniclwa; art. 561j , 

19) Ustawy karnej o zbrodniach, występkach 
i przekroczeniach z dnia: 27 mara 1852 r.: 

§§ ;.. 380, 381, 382, 383, 384, '385, 386, 435, 436, 
:437, 438,' 439, 440 i 441j 

20) Kodeksu karnego z 1871 T.: 

§ 367 p. 13, p. 14, o ile dotyczy budynków oraz 
p; 15; § 330j , 

21) Ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r.zaprowadza
jącej ustawę o postępowaniu sądowem w cywilnych 
sprawach spornych (Dz. U. P. austr. Nr. 112): 

, art. XXXVII; 
22) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

,z dni'a 22 kwietnia 1972 r. o rozbudowie miast (Dz. U. 
R. P. Nr. 42, poz. 372): 

, art. 30 ustęp 2. 

Art. 420. Do czasu wydania w myŚl artykułów 
408 - 417 przepisów mie jscowych zachowują moc 
obowiązującą w charakterze takich przepisów prze
pisy, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejsze
go rozporządzenia, a regulujące kwest je,' wyszcze
gólnione w tych artykułach w sposób w nich podany. 

Również zachowują moc obowiązującą w cha-
rakterze rozporządzeń, do czasu wydania w myśl n.i
nie :szego rozporządzenia powszechnie obowiązują
cych rozporządzeń, przepisy, regulujące kwest je, któ
rych uregulowanie w mysI tego rozporządzenia po
w ;nnonas tąpić ,w' drodze rozporządzeń' władz admini-
6tracyjnych. 

W szczególności zachowują moc obowiąztłjącą 
na zasadach, podanych w ustępą.ch pierwszym i dru
gim: 

1) nieuchylone przepisy ustaw i rozporządzeń, wy
mienionych wyżej wart. 419 punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 14, 15 i 16; 

2) Ustawa z dnia S grudnia '1903 r. o obowiązku 
właścicieli domów w król. s.toł. m. Lwowie połącze
nia domowych zbiorników kloacznych z kanałami 
miejskiemi publicznemi o!"az o opłatach gminnych za 
to połączenie (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. 
z W. Ks. Kr. Nr. 139); , , 

3) U~tawaz dnia 6Jistopada 1900r,'obowiązująca 
w gminie miasta Białej o obowiązku ' właścicieli po:.. 
łączenia swoich domów z miejskim wódociągiem. tu-, 
dzież o zezwoleniu .gminie na pobór podatku gminne
go od czynszów najmu i opłat gminnych (Dz., Ust. 
i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W . Ks. Kr. Nr. 7 z 1901 r.}i 

4) Us!awa z dnia 25 listopada 1900 r , o obowiąz- , 
ku właścicieli domów w Kró!ewskiem stołeczne m ' 
mieście Lwowie połączenia swoich do'mów z miejskim 
wodO'ciągiem, tudzież o żezwoleniu tej ' gminie na po- ' 
bór podatku gminnnego od czynszów najmu iopła.t , 

. gmi.nnych na , urządzenie, utrzymanie i rozszerzenie ' 
wodociągu miejskiego (Dz. Ust. i RozI>. Kr. dla Król. 
G.i L. z W. Ks. Kr. !'l'r. 16 z 1901 r.); 

5) Ustawa z dnia 19 lipca 19Ó8 r. o~owiąz.ująci ' 
właścicieli domów w gminie miasta Bc:;hni poła;cu
nia swoich domów z mie;,skim wO'dociągiem, tudzież 
o zezwO'leniugminie na pobór podatku gminnego 'oi 
czyii'<;Zów najmu i opłat ~minnych (Dz. Ust. ,i Rozp: " 
Kr. dla Król. G. i L. z W. Ks. Kr. Nr. 80); , 

6) Ustawa z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku 
właścicieli domów w gminie miasta Nowego Sąc.z.a 
polączenia swych domów z miejskim wodociągiem, 
tudzież o zezwoleniu tej gminie na pobór gminnego , 
podatku od czynszów najmu, oraz opł,at gminn:ych na ' 
urządzenie, utrzyman:e i oGnowienie wO'dO'Ciągu m:ej
skiego (Dz. Ust. i Rozp. Kr.dla Król. G.i L. z W. Ks. " 
Kr. Nr. 120)j , 

7) Usta'wa z dnia 20 lipca 1909 r. o ohO'wiązku " 
właścicieli domów w gminie miasta TarnO'wa połą
czenia swych domów z miejskim wodo:iągiem, tudzież 
o zezwoleniu tej gminie na pO'bór gminnegO' podatku 
od czynszów najmu, oraz opłat gminnych na urządze
nie, utrzymanie i rozszerzenie wO'dociągu miejskiego 
(Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Kr. G. i L. z W. Ks. Kr. 
Nr. 121)j 

8) Ustawa z dnia 20 lipca 1909 r. o obowiązku 
właścicieli domów w Król. Wolno mieście Rzeszowie 
połączenia swych domów z mIejskim wodociągiem tu
dzież o zezwO'leniu tej gminie na pOQór podatku gmin
nego od czynszów najmu i op~at gminnych na urzą
dzenie, utrzymanie i rozszerzenie wodociągu miej
skiego (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Król. G. i L. z W. Ks. 
Kr. Nr. 122). 

Art. 421. Na obszar Spi5za i Orawy należący do _ 
Rzeczypospolitej Polskiej rozciąga się do czasu wy
dania przepisów miejscowych tudzież odnośnych roz-: 
pO'rządzeń moc obowiązującą nieuchylonych przepi
sów u..<tawy budowruczej dla wsi i pómnie:szych miast 
i miasie'czek z dnia 13 października 1899 r. w brzmi ... 
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niu u.s.taw z -dnia 15 maja 1907 r. i z dl'ia 22 czerwca 
1909 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kr. dla Król. G. i L. z W. Ks. 
Kr. Nr. 133 z 1899 r., Ni'. 57 z 1907 r; i Nr. 91 z 1909 r.)~ 
. Art. 422. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozu· 
mieniu z zain,tet'esowanymi ministrami, tu.dzież in
~ym. ministrom stosownie do zakresu ich działania. 

Prezydent Rzeczypospolit.~.: L Mościcki 

Prezes Rady Mini.strów i .Minister Spraw Wois'kowydł: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 
Minister Spraw Wewnętrznycn!. Slawol ·SkładkowsJd 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister SprawiedliwóŚci: A. Meysztowicz 
Minister Wyznań. Religijnych i Oświecenia 

Puhlicznego: Dr. DobrucM 
Minister Rolnictwa,: K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Romocki 
Minist~ Robót Publicznych: Moracze.wski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewia 
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
Minister Poczt i Jelegrafów: Bogusław Miedzińsld 

203. 

Rozporządzenie Prezydepta Rzeczypospolitej 

z dnia 24 lutego 1928 r. 

O "'Yłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. () upoważni.l""liu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam 
co następuje: . 

Art. 1. 1) Położone wśród kompleksów lasóW' 
enklawy i półenklawy użytków rolnych, nieprzekra
czające 10 ha, po.dlegają wyłączeniu z pod obowiązku 

. parcelacyjnego, jeżeli lasy te nie podlegają obowiąz
. kowi parcelacyjnemu na mOCy tllStawy z dnia 28 grud

Dia 19Z5 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z r. 1926, Nr. l, poz: 1). 

2) Wyłączony w myśl cz. 1 obszar nie może prze:" 
b-a<:zać łącznie 5 % ogólnego o,bszaru lasu tego! 
:wł'aścidela, w.śród których enklawy lub półenklawy 
tlą położone. 

3) Określenie, jakie grunty należy uważać za en
klawy i półenklawy w rozumieniu rozporządzenia ni
mejlszego U6tali rożpoTządzeni,e . Ministra Refoi-m Rol
nych, wydane w porozumieniu z Ministrem Rol
mctwa. 

. Ad. 2~ 1) Jeżeli oznaczone w art. 1 enklawy lul)
półenkławy nie obejmują użytków, nadają<:ych się na 
deputaty dla administracji leśnej w rozmiarze 2 $1 
lub 2,5% og6lnego obszaru las6w, wówczas wł~ 
cicielowi lasów służy prawo d~ wyłączenia z pod 000.. 
wiązku parcelacyjnego na deputaty dla administracji 
leśnej taki<:h ob6zarów z. posiadanycbużytków roI ... ' 
nych, poza wyłączeniami z mocy art. 4 i 5 ustawy, 
o wykonaniu reformy rolnej, aby łączny obszar nada.-. 
ją<:ych &Się na deputaty dla administracji leśne; e:nklaWj 
i półenklaw oraz wyłączonego na ten cel oh6zaiu Bta,.t 
nowił 2 % lub 2,5 % ogólnego o'h6zaru lasów. 

2) Oznaczone wyżej stopy proceto:towe stosuje 
się! 

(tOOO ala;2% -gdy ogólny oOOZ8r łasa. przekrac~ 

b) 2,5%-gdy obszac ten nie przekracza 1000 ha. 
Art. 3. Orzeczenia o wyłączeniu z art. 4 ustawy 

() wyk01laniU reformy rolnej wydane przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego nie słojtl 
na pirzesZlkodzie do za,stosowa.nia rozporządzenia ni .. 
niejszego, j'eżeli przez to nie zosŁanie zmieniony 
oh6z!lr, zamieszczony w wykazach imiennych na roli 
1926 i na rok 1927. . 

Art. 4. Wykonanie rozporządzenia niniej6zeg~ 
porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozu ... 
mieniu z Ministrami Rolnictwa, Skarbu . Q1"aż S'Pra ... 
wiedliwości. ' 

Art. 5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
całym obszarze Rzeczypoopolitej z wyjątkiem górno
śląskie; części województwa ślą&kiego i wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą QlOC 

obowiązującą sprzeczne z rozporządzeniem nInie) .. 
szem postanowienia ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Oz. U. R. P~ z 1926 r.." 
Nr. l, poz. 1). . -
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