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skutek zmiany gr.anic. dokonanych niniejszą 
ustawl\. 

Art. 6. ,WykonanIe ustruwy niniejSlZej po
rucza się Min,is'ł'l"OIWi Spraw Wew.nętrznych oraz 
innym właściWym ministrom. stosownie do za
kresu ich działania. 

Art. 7. Ustawa D1Il1e]sza wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1938 r. 

Prezydent RzeczytpOSiPOttitŁej: l. M ośdcki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 czerwca 1937 r. 

o zwolnieniu od obowiązku ponoszenia kosztó w urządzenia ulic i placów, oraz zmniejszeniu 
i odroczeniu uiszczenia wpłat z tego tytułu. . 

Na podstawie art. 174 ust. 10 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lu
tego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowa
niu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w 
brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 -r. (Dz. 
U. R. P. Nr 5I6,!pOlZ.. 405) ZaT'ządząm co na
stępuje: 

§ 1. Artykuły, powołane w rozporządze
niu niniejszym bez bliższego określenia, ozna
czają artykuły rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r . o prawie 
budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. 
P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu rozporządzeń 
Prezyrl:enta Rze'cz)1'Pospolite'jz dnia 3 grudnia 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) i z dnia 
28 grudnia 1934 roku. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 
976) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 56, poz. 4<>5). 

§ 2. (1) Intensywność (gęsto'ść) zabudo
wania określa się iloczynem liczby, oznaczają
cej w m2 powierzchnię, która może być zabu
dowana w myśl zatwierdzonego albo prawo
mocnego planu zabudowania (art. 10 pkt 2 i art. 
11 'Pkt d), i Hc:zIbyk()lnd'y~na,cyj" IP,oldzielonym 
przez liczbę, oznaczającą w m2 całą powierzch
nię działek do głębokości 70 m od linii regula
cyjnei ulicy. 1K000dygna'qję strler'enową i pod. 
daszną przy obliczaniu intensywności zabudo
waniatraktuje się, jako połowę kondygnacji. 

(2) ,Przeciętną intensywność zabudowania 
oblicza się osobno dla terenów, przyległych do 
każdej ulicy lub placu komunikacyjnego, gdy 
przekłada się koszty urządzenia ulicy lub pla
cu na całej ich długości, albo osobno dla tere
nów przyległych do każdego ich odcinka, gdy 
przekłada się koszty urządzenia ulicy lub placu 
nie na całej ich długości, lecz na długości pe-
wnego odcinka. . 

§ 3. Od ponoszenia kosztów urządzenia 
ulic i · placów komunikacyjnych, przekładanych 
na po'dstawie ad. 174" Z\wołnieni IS,ą: 

a) właściciele działek lub nieruchomości, 
na których w myśl . prawomocnego pla
nu zabudowania wznoszenię budynkow 

1esŁ za,b'l"ooiooe .(all"t. 46 ust. 1 pkt a) i h) 
lub ograniczone (art. 46 ust. 3) w ten 
sposób, iż intensywność ich zabudowa
nia ma być mniejsza od 0,1 Oj 

h) właściciele działek lub nieruchomości, 
na których na podstawie ustawy z dnia 
28 stycznia 1932 r. o stosunkach praw
nych w obszarach warownych i rejo
nach umocnionych (Dz. U. R. P. Nr 19, 
poz. 124) lub na podstawie rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 marca 1928 r. o prawie lotniczym 
(Dz. U. R. P. z 1935 r.Nr 69, po:z;. 437) 
wznoszenie budynków jest zabronione 
lub ograniczone w stopniu określonym 
wyżej w p'.1nkciea). 

§ 4. (1) Wysokość wpłat, przypadających 
do uiszczenia przez właścicieli działek lub nie
ruchomości, przyległych do ulic i placów komu
nikacyjnych, z tytułu urządzenia nawierzchni 
tych ulic i placów, łącznie z wartością grun
tów nie ma.że przekroczyć w st,osunku do ko,sz~ 
tów urządzenia ulicy o szerokości 20 m, licząc 
10 m na jezdnię i 10 m na oba chodniki, części 
kosztów takiego urządzenia, wyrażonej procen
towo liczbą, określającą przeciętną intensy
wność zabudowania, pomnożoną przez 2. 

(2) W razie, gdy prawomocny plan zabu
dowania dopuszcza przy ulicy lub placu o za
budowaniu zwartym urządzenie pomieszczeń 
na zakłady handlowe, rzemieślnicze i drobne 
zakłady przemysłowe (art. 11 pkt dl, procento
we określenie tej części kos,ztów urządzenia 
nawierzchni ulicy 20-metrowej szerokości, któ
rej .nie mogą przekraczać przekładane koszty, 
podwyższa się o 10 % . 

(3) Ogran,iczenia wysokości przekładanych 
kosztów urządzenia ulic i placów komunikacyj
nych, określone wyżej w ust. (1) i (2), nie mają 
zastosowania: 

a) gdy na działkach lub nieruchomościach, 
przyległych do ulicy lub placu, dopu
szcZa się wznoszenie zakładów przemy
słowych w myśl art. 10 pkt 1 lit. f) i g); 

b) gdy działki, przyległe do ulicy lub placu, 
przeznaczone są do zabudowania luźne .. 
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go budynkami, zawierającymi chociażby 
po jednym mieszkaniu () 5 izbach lub 
większym. 

§ 5. Właścicielom działek, niezdatnych do 
zabudowania z powodów, okre$lonych wart. 
175, uiszczenie przełożonych kosztów urządze
nia ulic i placów komunikacyjnych odracza się 
bez doliczeni", procentów zwłoki do czasu usu
nięcia wad, czynią:c1"ch dz.iałki lIllie:z:datnymi do 
zabudowania, bądź do czasu wzniesienia na 
nich budynków na podstawie pozwolenia wła
dzy, udzielonego w myśl art. 175 ust. 2. 

'§ 6. (1) W razie, gdy na działkach znaj
dują się budynki, podlegające przepisom usta
wv z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie loka
toTów tDz. U. R. P. 'z 1936 r.Nr 39, poz. 297l, 
uiszcz~nie opłat z tytułu urządzenia ulicy lub 
placu komunikacyjnego, przypadających od 
właścicieli tych działek, odracza się na ich 
prośbę w ' całości , lub w części, bez doliczenia 
procentów zwłoki, na zasadach niżej wyłuszczo
nych. 

(2) Uiszczenie opłat, wspomnianych w ust. 
(1), odracza się w całości, gdy: 

a) budynki, podlegające przepisom ustawy 
o ochronie lokatorów zajmują więcej 
niż połowę powierzchni, przeznaczonej 
do zabudowania w zatwierdzonym albo 
prawomocnym planie zabudowania, a w 
braku planu zabudowania - więcej niż 
1/4 powierzchni działki przy zabudowa
niu zwartym i 1/6 tejże powierzchni 
przy zabudowaniu luźnym i gdy ponadto 

b) więcej niż połowa, licząc według kuba
tury, pomieszczeń w budynkach podle-

ga przepisom ustawy o ochronie lóka
torów. 

(3) Odroczenie powyższe jest ważne do 
czasu zwolnienia spod działania przepisów ust,a
wy o ochronie lokatorów co najmniej połowy 
pomieszczeń, licząc według kubatury; w razie, 
gdy to nastąpi, właściciele odnośnych działek 
obowiązani są uiścić połowę przypadających na 
nich kosztów urządzenia ulicy lub placu komu
nikacyjnego. Drugą poło,wę tych kosztów 
wspomniani właściciele obowiązani są uiścić po 

, całkowitym zwolnieniu wszystkich pomieszczeń 
w budynkach spod działania ustawy o ochronie 
lokatorów. 

(4) Właściciele działek, na których znaj
dują się budynki, podlegające przepisom usta
wy o ochronie lokatorów, gdy nie zachodzą w~~ 
flmki, dkl'eślone w UJSf.ętpłe (2), olborwiązani są 
UIŚcić połowę kosztów urządzenia ulicy lub 
placu komunikacyjnego. Uiszczenie drugiej po
łowy tej ' kwoty odracza się na ich proś'bę na, 
warunkach, podanych w ustępie (3), do czasu 
zwolnienia spod działania cytowanej ustawy 
wszystkich pomieszczeń w budynkach. 

, (5) W razie sprzedaży działek, określonych 
wyżej w ustępie (1) i (2), przełożone koszty 
urz.ądzeroiia uHcy luJb rpla'c'11 k'O'IIluOlLkacyj'Oego, 
których spłata. została odroczona, powinny byr5 
uiszczone przed przeniesieniem prawawłasno
ści na nowonabywców. 

§7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Micister SpraJW WewIOę'tr,znych: 
Sławo; Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW' WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 14 czerwca 1937 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu drobnych zaległości w samoistnych 
daninach komunalnych. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
10 marca 1932 r. o spłacie zaległości padatko
nych oraz zaległych składek i opłat na rzecz 
r..icktórydh ipwbllic'ZD!qprawnyoh instY'tuc·ji uhez
pieiczeń (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 50, rpOIZ. 336) 
zaif'ządzam co następuje: 

, 

§ 1. (1) Umarza się zaległości w samoist
nych daninach komunalnych 'przekazane do 
egzekucji przed dniem 1 kwietnia 1937 roku 
i objęte wn~oskami elgz,ekucY'i.nyrmi,' z któT'yich 
ogólna suma wskazanych ' oaleźooś<::i ' nie prze· 

kracz a na dzień 1 kwietnia 1937 roku kwoty 
1 zł. 

{2.) Zaległości, O'heślolne w ust. (l) skreślą 
zarządy związków samorządowych na podsta
wie otrzymanych z urzędów skarbowych wyka
zów wniosków. egzekucyjnych. 

§ 2. Rozporządzen.ie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Millist,er Spraw W·eWlOętrmyoh: 
Sławo; Składkowski 




