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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

2, dnia 4 października 1958 r .. 

W sprawie pozwoleń na wykonanie robół budowlanych oraz urządzeń gospodarskich w miejscowościach położonych poza 
I . , granicami miasł. 

~a podstawie art. 381 ust. 1 i art. 416 ust. 2 przepisów 
z dni1 16 lutego 1928 r. o prawie budowla~Yn: .i zablldo~ie 
osiedli (Dz. U. Z. 1939 r. Nr 34, poz .. 216 z po:z:m€jSzyml zmla
namil l zarządza się, co następuJe: 

ł 11. l. Rozciąga się na miejscowości położone po·za gra
Blcam" miast, wymienione w . ~ g ust 1 nini.e-jszego rozporzą
dz~ni, oQowią?;ek zachowania. warunków przewidzianych w 
aJt. 3lJ przepisów z dnra· l& , hlt~o 1928: r. o prawie budowla
nym ł zabud.owaniaosiedHfDz. U. z; 1~39 r. Nr 34, poz. 216 
z póżniejszymi zmianami.)r zwany ch dalej "prawem budowla
n)fm". dla uzyskania pozwolenia. na wykonanie następują-

cych. robót budowlanych: r 

1)- n wzniesienie nowyeh parteJowych budynków m.ieszka!
nhh i gospodarskich, na ich powiększenie o·uz przeróhkę 

~
' r. terow~ch budynków g:ospotlarskich. na ~re~.zkalne w. 

'ejscowościach położonych poza granICamI DIast, 
2) n przebudowę , dobudowę, lub przeróbki, a także takie 

zmiany wspomnianych w pkt t istniejących budynków, 
p izy których zostają zmieniane, dodawane lub usuwane 
dęści nośne lub konstrukcyjne tych budynków bądź czę
ś9i wpływające na' bezpieczeństwo budynków od ognia 
lub gdy ulega zmianie wygląd zewnętrzny tych budyn-
kiw. . " 
21 Przy wykonywaniu robót określonych w ust. 1 budu

jący . walniani - są, z wyjątkiem przypadków określonych w 
art. 3· 9 . ust. 1 prawa budowlanego, od obowiązku ustanowie
nia t Ichnicznego kie.rownikarobót, 

3. Na dokonanie zmian w wyglądzie zewnętrznym oraz 
zmian konstrukcyjnych istniejących budynków mieszkalnych 
i gos odarskich w zagrodach )'riejskich nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia okreśłimego w ust. f. 

§ 2. Usta'nawi'a się obowiązek uzyskiwania pozwoleń w 
sposó przewidziany wart. 314 prawa budowfarrego na wy
konaa e robót związanych: 

lJ z budową studzien w miejscowo.ściach położonych poza 
. 9, ankami miast i osiedli, 

2) na rozebranie parterowych budynków mieszkalnych i go
s~odarczych w miejscowościach położonych poza grani
cAmi miast i osiedli na terenie wo}ewództw bydgoskiego, 
gdańskiego, katowickiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, 

opolskiego, poznańskiego, szczeclllskiego, wrocławskiego 
i ielonogórskiego. 
§ 3. l. Projekty (plany) robót b-udow1.ally·cb wymienio-

nych r § 1 ust. l pkt .1 i 2 powinny zawierać': . 

,1) Pl~. Syt.'uacyjny w: skaH nie. mniejszeJ. niż l: 50. 0, na~le" 
si ny na koprę (odbilIkę;. odrys, wJH'ys.) mapy sytuacyjnej 
nieru chomości, której nadano cechy dokumentu geodezy j
nego, ze wskazaniem stron ś.wiata, . Y.widaczniający: 

a)1 położenie, wymia;y i granice ni.e ruchomości (działki, 
zagrody) względem ulicy (dIogi) i ~ąsiednich nreru
chomości, z podaniem nazwisk właścicieli tych nieru
chomości albo ich numerów ewide.ncyj.n.ych lub hip.o
tecznych, 

b) położen ie i wymiary obrysówproj el\towaneyo łmd}"n
ltu, z podaniem odfegłości od' granic nieruchomości, 

c) położenie, wymiary i odległości bl'.ld'ynkó.w istniejących 
na nieruchomości oraz ich odległości od budynk u pr~
jektowanego, 

! 

dJ położenie j ' odległoścf wzajemne oraz odłegłości w s[o
sunku do budów i granic - studzien, dołów ustępo
wych, gnojowników itp. urządzeń projektowanych albo 
istniejących na nieruchomości, 

e)· położenie i odległości ()d granic niertr'ćhomości budyn
kÓw, studzien; dołów ustępowych, gnojowników itp. 
urządzeń istniejącyCh na sąsiednich nieruchomościach 
w odległości do tS m od granic nieruchomościzozna

czeniem stopnia ogniotrwałości tych budynków, 
2J rzut poziomy w ska H l: 100 parteru i poddasza budynku, 

Jeżeli ma być wykorzystane dla celów mieszkalnych, 
3)' przekrój budynku w skali ' ł : lob, 
.f) widok . (widokr) budynku Od strony ulicy (drogi) w skali 

1 : 1'00, 
5) 0kreśłeni'e zewnętrznego wykończen}a budynku. 

.2. Organy administracii budowlanej prezydium powiato- ' 
weI rady narodowej mogą zażądać uzupełnienia projektu, wy
mfe.nionego w ust. l, niezbędnymi obTiczeniarrii statycznymi, 
jeżeli okaże się to konieczne ze względu na bezpieczeństwo 
budynku. Nie dotyczy to projektów typowych. 

3. W okresie przejściowym, do czasu zaistnien ia możliwo
śd dostarczenia przez państwową służbę geodezyjną kopii (od
bitki, odrysu, wyrysuj. mapy sytuacyjnej nieruchomości, do
p.uszcza się przeds-tawIenie planów sytuacyjnych, określonych 
w ust. 1 pkt l , w formie szkiców sytuacyjilych nieruchomości 
w skali przybliżonej l : 500, pod wanmkiem sporządzenia ich 
przez osoby posiadające dostateczne przygotowanie tech-
niczne. 

§ 4. t. Projekty (plany) robót budowlanych sporządzone 
zgodnie 'l § 3 powinny być złożone organom administracji bu
dowlanej plezydium pow i aJ o,w ej rady' oaIodowej w dwóch 
egzempfarzach, wykonane na. trwałym papielz~, trwałą tech
niką g;aUczną, .na złożonycb ze sobą arkuszach formatu A-4. 
Każdy egzemplarz projektu powinien być podpisany przez 
osobę, która go spotządziła, z podaniem jej im.l-enia. inazwi
ska: kwaHfi.kac}i zawodowych i a.dresu oraz przez ubiegające--
go' się o poz.wolenie. . 

2. Gdyby ubieg,a},ący się o pozwolenie na wykonanie ro
pó Ł budowlanych wymienionych w § l miał zamiiH wykonaĆ 
te roboty według projektu typowego lub powtarzalnego, obo~ 
wiązany -jest złożyć organowi administracji budowlanej pte
zydium powiatowej rady narodowej dwa egzemplarze planu 
sytuacyjnego i projektu zabudowy oraz jeden egzemplarz od-
bitki projektu typowego. ' . 

I " 

§ 5, Ubiegający się Q pozwolenie na wykonan ie w miej-
. 6cowośdach położonych poza granicami miast tobót, . "Yymie~ 

nionyc~ w § 2 pkt 1, powinien: złoż-yc. organowi admini stracji 
budo.wlanej prezydium powiatowej. rady nalodowej w dwóch 
egzempolarzarh: i 

t} szki.c syluacyj;ny w sk.ali nie mniejszej niż 1 : 500 lub w 
razie potrzeby l : 250, uwidaczniający: 
aj położenie, wymiary i granice nieruchomości (dz iałki ) 

względe.m. ulicy ~drogi~ i sąsiednich nieruchomości, 

b} pOfo'Żenie i wymiary budynków istniejących na· nieru
chomości; 

c) położenie i o-dteglości wzajemne oraz ocfl'egłości w sto
rnnk.u d€} budynków i granic - studzien, dołów ust.ę
powych, gnojowników itp. UIządzeń. istniejących arbo 
projektowanych na danej nieruchomośd oraz na są-

/ . 
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l) iednich merl;lch qJ}-10ŚC\a cn. w :odległ,ości do 15 ' m od 
granicy nieruchornosćr. oraz 

2) określenie sposobu wykonania zami erzonych robót. 

§ 6, Ubi e gający się o pozwolenie na rozebranie partero
wych budynków mieszka lny ch w m i ej scowościach położonych 

poza gran ;cami miast l§ 2 pkt 2) powinien złożyć organowi 
admin is tracji budowi anej prezydium powiatowej rady narodo
wej szkic sytuacyjny \" skali nie mniejszej niż l : 500, uwi
daczniają~y w spo ~ób jasny usytuowanie przeznaczonego do 
rozbiórki budynku w stosunku do ulicy lub drogi. granic 
działki i sąsiednich budynków. 

§ 7, l. ' Ubiegający się o pozwolenie otrzymuje wraz 
z pozwoleniem zatwierdzony projekt w przypadkpch określo
nych w § 1 lub plan sytuacyjny w przypadkach określonych 
w § 5 i 6, Drugi egzemplarz projektu (planu) pozostaje w ak-
t~ch organa. który udzielił pozwolenia. " ' 

2, W przypadkach określonych w § 4 ust. 2 ubiegający 
się o pozwolenie 'otrzymuje wraz z pozwoleniem na budowę' 

jeden egzemplarz planu sytuacyjnego i projektu zabudowy 
oraz odbitkę projektu typowego ' lub powtarzalnego. zaopa
trzoną w odpowiednią klauzulę ' akceptacji. Drugi egzempliuz 
planu sytuacyjnego i projektu zabudowy z odnotowanym nu: 
merem katalogowym akceptowanego projektu , typowego lub 
powtarzalnego pozostaje w aktach organu. który udzielił poz
wolenia . 

3. Dokumenty. o których mowa w ust. r i 2. powinny być 
przechowywane na miejscu budowy w okresie jej .wykony
wania. 
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;§ '8. Traci mee ,§ 13 rozporządzenia ' z 'ctnia' 2 lipca '1929' r. ,c,'" 

o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót bu
dowlanych i o tryb ie postępowan ia przy wydawaniu pozwo-
leń na budowę i na użytkowanie budynków (Dz. , U. Nr 58, 
poz. 456). 

§ 9. I. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1959 r. w odniesieniu do miej scowości: 

l) położonych na terenach. na których obowiązują, przepisy 
prawa budowlanego. uzależniające uzyskanie pozwolenia 
na wykonanie robót budowlanych określonych w § l roz
por?:ądzenia od zatwierdzania projektu tyOO robót; 

2) położonych na pozostałych terenach kraju obejmującyc": 
~) powiaty przyległedó miast Warszawy. Łodzi i Krako

wa oraz miast będących siedzibą województw. 
b} miejscowości położone przy słtlcjach i przystankach 

kolejowych normalnotorowych oraz przy państwowych 
drogach kołowych I klasy. 

c} uzdrowiska oraz miejscowoścL.uznane przez prezydia 
wojewódźkich rad .narodow.ych ,za :posiadające charak
ter turystyczn.o-wypoczyp~owy. 

2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych. w miarę po
siadanych środków działania w zakresie projektów gotowych 
i - kadry fachowej. mogą ' obejmować przepisami niniejszego -

' ro~porządzenia również , inne miejscowości nie ' wymi-enione w 
ust. l po zasięgnięciu opinii Komitetu do Spraw Urbanistyki 
l Architektury. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 24 września 1958 r. 

o zmIanie rozporządzenia , z dnia 3slerpnła 1951 f.W sprawie produkcji I obrotu drzewami I krzewami owocowymi ora~ 

po~ładkaml drzew owocowych. 

Na podstawie art. 1 ust. 3. art. 2 ust. 4. art. 3 i 4 ust. 2, 
a-rt. 5 usl. 2 i .art. 8 ust. '2 ustawy z dnia 29 maja 1957 r. 
o szkolkach drzew i krzew6w owocowych (Dz. U. Nr 31. poz. 
138) zarządza się. co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 sier
pnia 1957 r. VI' sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewa
mi owocowym'j oraz podkładkami drzew owocowych (Dz. U. 
Nr 45. poz , 210) wprowadza' się następujące zmiany: 

1) w § 12: 
a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

.. l , Przeznaczone do sprtedaj:y drzewka. krzewy owo
cowe i podkładki drzew owocowych powinny być 

, zaopatrzone w etykiety.", 
b) usL 3 otrzymuje brzmienie: 

.. 3, Przy sprzedaży - drzewek. krzewów owocowych 
i podkładek drzew owocowych w partiach jedno'
litych pod względem gatunkowym i odmianowym 
dopu szcza się etykietowanie jedną etykietą wią

zek do 10 drzewek, do 25 krzewów owocowych 
oraz do 100 sztuk pOdkłaqek drzew owocowych."; 

2) § 13 skreśla się ; 

'31 w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 
a) w § 1 l ust. 2 i3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Wrażliwe na mróz odmiany jabłoni: Landsberska'. 
Boscoop. ,Koksa pomarańczowa. Jonalhan wyma
gają podwójnego szczepienia i prowadzenia ich na. 
mrozoodpornej odmianie przewodniej. 

3. Wrażliwe na mróz odmiany grusz : Bera Wflliam
sa. Lukasówka. Dobra Ludwika. , Lipcówka wyma
gają podwójnego szczepienia i prowadzenia ich 
na mrozoodporne1 ·· odmianie przewodniej .... 

bl w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. GuzowatoŚć korzeni - Bacterium tumefacien,s 

występująca na szyjce korzeniowej lub w rozwi
dleniach korzeni głównyc!i' powoduje. że materiał 
szkółkarski na kwaterach i rzędach. w których' 
ilość drzewek danego gatunku porażonych tą cho
robą ' przekracza 20.010. podlega dyskwalifikacji". 

§ 2, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z, S, Gucwa 
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