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ROZPÓRŹĄDZENIE
RADY' MINISTROW
,
z

dnia 17

września

1955 r.

w sprawie wprowadzenia ,publiczne I gospodarki lokalami w niektórych
,

•

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r.
o ublicznej gospodarce lokalami (Dz. U, z 1950 r. Nr 36,
po . 343) zarzą d za się, lO następuje:
§ 1.

Wp rowadza

się

miejscowościach

województw: kieleckiego, kósza"

lIńsklego, olsztyńskiego. poznańskiego I szczecińskiego.

publiczną gospoda r kę

lokalami w

cał ści:

l) w województwie kieleckim:
a) w miastach: Chmielnik I Opatów,
b) w powiecie op'oczyńskim: w osadzie Przysucha gro11).ady Przysucha,
, c) w powi ecie pióczowsk im: w osiedlu Kazimierza Wielka,
d) w powiecie radomskim : w osadzie B i ałobrzegi grom-ldy
Białobrzegi,
'
ej w powiecie iłżeckim : w osadzie Lipsko gromady Lipsko;

l

2) w wo jewództwie koszalińskim: ,
w powiecie kołobr z es k i m' w mi e js c owości Ustronie Mor..
sk ie gromady Us tronie MorskIe;
3) w woj e wództwie olszty ńskim:
w mi eś ci e Hawa;
4) w woj ewództw ie poznań s ki m:
w miastach: Kłodawa i Słupca;
5) w województwi e szcz eci ńsk i m:
w mi eście Nowogard.
'
§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza s i ę Prezesowi
Rady Ministró w i Ministrowi GO ~ p'od a rki Ko munal nej.
§ 3. . Rozop rządz e nie wchodzi w' życie z dojem o gł os zen I a.
Prezes Rady Mini.strów: J. Cyrankiewicz

/,
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MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 5 sierpnia 1955 r

sprawie

przestrz~giłDla

warunków

bezpieczeństwa prze ciwpożarowego

przylnstalowanJu piecyków

przenośnych; '

Na podstawie art. 6 liSt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 1) 0,15 m - od części otynkowanych lub w inny równohronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r.
rzędny sposób zabezpi eczonych od ognia; Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
2) 0,5 m _ od części nie otynkowanych lub w inny sposób
l. Przepisy rozporządzenia dotyczą piecyków i kunie zabezpieczonych od ognia.
przenośnych Instalowanych we wszelkiego rodza.ju
3. W przypadku instalowania piecyków we wnękach odieszc'Żeniach mieszkalnych i użytkowych.
ległość od górnej części wnęki powinna wynos i ć:
2. Instalowanie przenośnych pie,cyków w wagonach kur1) 0,5 m - od części otynkowanych lub w inny równorzęd
eych na liniach kolejowych określają osobne przepisy.
ny sposób zabezpieczonych od' ognia;
§ 2. Piecyki I kuchenki przenośne powinny być izolowa?) 1m - od CzęŚCi nie otynkowanych lub w inny sposób nie
ne od podłogi wykonanej z materiału palnego warstwą izolazabezpieczonych od ognia.
cy j ą z blachy lub cegły. Warstwa izolacyjna powinna obejmo ać powierzchnię podłogi pod piecykiem lub kuchenką oraz
§ 5. 1. Prżewody dymowe z rur blaszanych, łą cząc e papas o szerokości O,5. .Illd()ąkpłapiecyka lub _k\lchenki. \IV przy- " leniSka piecyków z kanałam.idymowymi, powinny by ć m oż.li
pa ku instalowania piecyka żelaznego bez nóżek warstwa izo- wie naj krÓtsze, z ty'm że długość ich nie może przekraczać 3 m.
lac jna z cegieł związanych ze sobą ,bezpośrednio stykająca się
2. Ilość kolanek łączących części rur blaszanych nie może
II p ecykiem powinna mieć grubość co najmniej 5 cm.
być większa niż trzy .
Połączenia mi ę dzy cz ęści ami rur, jak
, § 3. 1. ' Drzwicżki paleniska I popielnil~a powinny umoż również połączenia rur z piecykami lub kuchenkami powinny
zachodzić szczelnie jedno na drugie w kierun ku ciągu , Umoliw ać sz('zelne zamknięcie ot1worów.
cowanie rur pOwinno zabezpieczyć je przed ro z łączen i em bądź
2. Piecyki I kuchenki żelazne Instalowane w lokalach upadk iem, W miejscach ' załamania rury powinny być zaopauży kow ych powinny hyć wewnątrz wyłó±one'wyprawą z gli- trzone w służące do usuwania sadzy szczelne zasuwy lub '
ny lub szamotu. ' Wyprawa ta powinna być sprawdzana i w drzwiczki z materiałów niepalnych,
~adkll stwierdzenia uszkodzenia natychmiast naprawiana.
§6. 1. Odległość blaszańych rur dymowych od drewnia§ 4. 1. Odległość piecyków I kuchenek żelaznych od ' nych części budynku powinna wynosić :
'
dre nianych części blfdynków powinna wynosić:
l) 0.5 m' - od części otynkowanych lub w inny równorzędny
l) 0,25 m - od części otynkowanyCh lub w inny równosposób zabezpieczonych od ognia;
rzęciny sposób zabezpieczonych od ognia;
2) I' m - od części nie otynkowanych lub winny sposób nie
2) 0.5 m - od części nie otynkowanych lub w Inny sposób
zabezpieczonych od ognia;
nie zabezpieczonych od ognia.
2. W przypadkach z~beżpieczenla rur izolacją niepalnlł
2. Ociległość p iecyków wykonanych z kamienia, cegły lub odległość blaszanych\ rur dymowych' od drewnianych części
ta . od drewnianych części budynków powinna wynosić:
. budynku nie może być mniejsza niż)5 cm.
'
o
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§ 7. 1. Przeprowadzanie blaszanych rur dymowych przec
' drewniane stropy i dachy jest dopuszq;alne pod waru~kiem,..
że w miejscu przejścia rury przez dach lub ~ strop rury dymowi
izolowane będą cegłą na glinie lub innym odpowiednim materiale,m, w części zaś, w której rury te przechodzić. będi\'Pf%e%
strychy, zostaną onezabezp\eczone materiałem izolacyjnym.
2. Komendy powiatowe (miejskie) straży pożarnych, a w
resortach, w których S.ą odrębne' służby ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy ochrony przeciwppżarowej albo komendanci ochrony przeciwpożarowej mogą uznać za wystarczający
inny sposób zabezpieczenia przy przeprowadzaniu rur przez
drewniane stropy i dachy;

§ 8. Przeprowadzanie blaszanych nu. dymowych przez
drewniane iciany jest dopusżczalne przy .achowaniu następu
jących warunków:
1) ściana w miejscu przej$cicr rury, p,o.w,inna. być. obmurowa.
na w promieniu 13 cm albo -zaberzpi~zoD* przewodem ka-

'!llioakowYJll .o takim .wymiarzlł średnicy . wewn·ętrznej, aby
wokół rury p'ozo~ta:wała
wolna przestrzeń nie mniejszA
niż. 5 cm, zamknięta z obu stron ·warstwą ~ gliny;
2) . rura dyniowa po

nii jeden odcinek. Piecyk i niry dymowe powinny być ogr01
dzona w promieIliu 1 ID stątką druciani\.
'. '.~.'
. 3~ Instalowanie innych piecykówniź kaflowe Oraz w in. ny sposóbwyinagapisemnej zgody resortowego inspe1rtora _
ochrony" przeciwpożarowej lub powiatowego (miejskiego) 11.01
mendanta straży pożarnych.

§- 13. W przypadku likwidowania piecyka. przenoś] !go
czy kuchenki nawet na o~res przejścioVfY otwór w przewodzie
komino:wym~ po rurze- dymowej. powinien być szczełn181 zabez- ...,
pieczony materiałenr. nlepalnyza .
ł

żelaznych piecyków. i kiu..
chenek przenośnych w pomieszczeniach zaliczonych do
pierwszej, drugiej 1 trzeciej kategorii nietlezpieczeństwa
pożarowego określone; odrębnymi przepisaomłj

2) łączenia, więcej ńiż', trzech- pałenisk, w tym również ' pale-

nisk piecyków w jednym kanale dymowym;
3) łączenia palenisk piecyków z kanałem dymowym na jed"

nej

piecyków i kuchenek p.owinno by.ć p'Jzechowywane w naczyniacą _ ustawionych .w odległości nie
mni~~zej niż 1 mod piecyka w Ilości nie przekraczającej aormy zużycIa' paliwa w ciągJ1 doby,
§- Hl 1. W czasie. paleni... pie€yld L kachenk1 żelatme
zainstalowane w lokalach mieszkalnych i produk.cyjnych, na
budowjłch oraz w ,jnnych obiektach powinny znaj~ow~ć się
pod ' stałYm nadzorem. '
.

2. Piecyki i .kuchenki zainstalowane w lokalach użytKO
wych powinny być przed zakończeniem pracy wYYjlszone;
ł,

11. Przewody. dymowe. powinny, być , okresow-o oczyIzczane w terminach określony,cb wósobaych przepisa.ch.
1. Piecyk-i zainstalowane> w- p~omieszczeniach magazynow'Ych powinny być -ogrodzone w promieniu- l ' ID siatk~
§i 12.

drucianfł.

2. Piecyki instalowane w pomieszczeniach magazynowych, w których ' przediowywane są materiały wymagające
określonej temperatury, powinny być wykonane z kafli. Dlugość rur dymowych przy tych piecach nie może być większa
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5) przeprowadzenia. rur dymowych od piecyków przez otwory

okienne;
. 6)

używania środków łatwo zapalają<;:ych się. mających wła- ·

ściwości wybucho.we, . dO i rozpalan:ia~ ogł1ia w piecykach,

7) zawieszania na~ piecykach ' max; przewod-ach -dymowych , od
p,iecy}tów odzieży. itp. materiałów . palnych,
8) zawieszania . w odległości mniejszej niż 1 ID o.d . piecykó~
kotaroraz ustawiania . j~kichkolwiek' wzedmiot6.wi eZf{
urząd.zeń . wykonan y.c h Ze. materiałów palnych;

po ,zlikwidowanym piecyku. ay, kuchel'lC& przł'i użydu
pieru lub innych palnych materiałów.

,

<

pa~

".

§\ 15. PiecykL i kucHenki zainstalowane przed weJsclem
w' życie - niniejszego rozp6rządzenia ' poV(innybyć dostosowan;e
do i jego przepisÓw .' w terminie miesiąca' od i- wejścia' rozpor1;ą. ' .
dżenia . w życ-i~.

§ 16.

Rozporządzenie ' wchodzi' wżycie - z

Minister Spraw

Wewnętrznych :

dniem og:łoszeniac

W. Wicha

MINISTRA tĄCZNOS.CI

O

"-,'

9) . zaklejani&; lnhczatykatria'-otworu 'w ' przewodzie ' k<>minowynl

dnia 8 sierpnia 1955 r.

Na podstawie art. 3.1 dekretu, z dnia. U . marca 1955. r.
U: Nr 12"poz. n) . zarz.ądza . się, CD następuj~H
)

do tego samego ka-

,

w sprawie PJ'zepts.6w o ; radiostacjach ', llIDIIłorsłdch
łącznoscl'(Dz.

połączeniami i

wodów wentylacyjnych i spalinowych; wyjątek stanowi~
pomieszczenia wykorzystywane czasowo na kwatery robotnicze w budynkach nie wykończonych, jeżeli na wpro ..
wadzenie przewodu dymowego od piecyka do przewodu
wentylacyjnego ~ uzyskano pisemną zgodę powiatowej
(miejskiej) komendy straży pożarnych lub inspektora centralnego zarządu nadzorującego wykonawcę;

rur dymowych od płaszczyzny dachowej i pokrycia do wylotu rury nie "może być mniejsza nit 1 ID.
Paliwo ~ do~

z ' innymi

4) wpuszczenia przewodÓw dymowych od piecyków do prze-

odległość

§ 9,

wyso}{ości

nału;

3) odległość rur dymowych od zewnętrznych ścian oraz okapu nie może być mniejsza niż ' przewiduje §; 6;
4)

się:

1) instalowania wszelkiego rodzaju

zewnętrznej ścianie

budynku jednokondygnacyjnego.'must by~ wY1>Towadzoł1& pORad: dach L zakOńczona kołpakiem, który przy budynkach wielokondygnacyjnych powinien być tak umieszczony, aby zabezpIeczał okna wyższych kondygnacji przed iskrami,

U.Zabrania

IdbiwładculD:ydt.

I: 1. Spra-wy.' udzielania -zez-w oleii na posiadanie i uiy.wa~
nie, amatorskich: l i.doświadczalnych , urządzeń I rildioaarlawczydl

