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\. 

USTAWA 

z dnia 22 kwietnia 1959 r. 

o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. I. 1. Przepisy ustawy stosuje się do budynków 
mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych i osób 
prawnych, nie będących jednostkami gospodarki uspołecz

nionej. 
2) Przepisów ustawy nie stosuje się do domó w jednoro

dzinnych i do małych dDmów mieszkalnych w roz umieniu 
ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod pubiicznej 
gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w 
domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 131), 
jak również do nie podlegających podatkowi od nieruchomo
ści lub zwolnionych od tego podatku budynków gospodarstw 
rolnych lub spółdzielni produk cyjnych, położony rl1 na tere
nie gromad. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gospodarki 
mieszf aniowej - należy przez to rozumieć właściwy organ 
do spwaw mieszkaniowych prezydium miejskiej rady narodo
wej lub rady narodowej osiedla, a jeżeli budy nek poJożony 
je"t na terenie gromady - właściwy organ do spraw miesz
kaniowych prezydium powiatowej rady narodowej. 

R o z d z i a ł 2. 

Remonty i odbudowa blldynków mieszkalnych. 

Alrt. 2. Organ gospodarki miQszkaniowej może dokony
wać ze środków państwowych remontów kapitalnych i za
bezpieczających budynków m ieszkalnych, ulepszeń w wypo
sażeniu technicznym tych budynków, ich odbudowy lub prze
budowy. 

Art. 3. I . Organ gospodarki mieszkaniowej uznając na 
podstawie dokonanych oględzin potrzebę przeprowadzenia 
robót wymienionych wart. 2 zawiadamia właściciela (za
rządcę) budynku o rodzaju i rozmiarze planowanych robót. 
O teJiminie dokonania oględzi n zawiadamia się właściciela 

(zarządcę) budynku. 
2. Właściciel (zarządca) bud ynku lnoże w term in ie 14 dni 

qd dnia doręczenia zawiadomienia o rodzaju i rozmiarze pla
nowanych robót oświadczyć, że wykona roboty wymienione 
w ust. 1 we własnym zakresie; w tym przypadku organ go
spodarki mieszkaniowej wyzna czy wlaścicielowi (z,uządcy ) 

odpowiedni , technicznie uzasadniony termin rozpoczęcia i za
kończenia robót. Jeżeli potrzeba przeprowadzen ia robót wy
wołana została klęską żywiołową lub bezpośredn im zagroże-

niem budynku, termin do oświadczenia przez właściciela (za
rządcę) może być skrócony do 3 dni. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 wykonanie robót 
ze środków pailstwowych może nastąpić wówczas, gdy wła
sciciel (zarządca) nie rozpocznie lub nie zakończy robót w 
wyznaczonym terminie albo jeśli prowadzi roboty w sposób 
sprzeczny z zasadami techniki budowlanej lub w sposóbopie
szały , wykluczający zakończenie robót w wyznaczonym ter
m inie. Decyzj a wydana w tej 'sprawie przez organ gospodar
ki m;eszkaniowPj jest na'.ychmiast wykonalna:. 

Art. 4. 1. W przypad kach gdy właściciel (zarządca) bu" 
dynku wykonuje roboty we własnym zakresie, otrzymuje on 
uiszczone na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej wpłaty 

z danej nieruchomości do wysokości kosztów zaplanowanych 
robót, przy czym wyplata następuje sukcesywnie w miarę 
postępu robót. 

2, Jeżeli jednak przed wejściem w życie niniejszej usta
wy zos tały przeprowadzone przez organ administracj i pań

stwowej ze środków Funduszu Gospof1arki Mieszkaniowej 
roboty wymienione w art. 2, właściciel (zarządca) wyko
nujący rOGoty może otrzyma ć; tylko tę część wpłat na Fun
dusz Gospodarki Mieszka niowej, która dokonana została po 
wejściu w życie niniej szej ustawy. 

Art. 5. Minister Gos podarki Komunalnej okI'eśli szcze.
gółowy tryb postępowan ia organów gospodarki mieszkanio
wej w przypadkach wykonyw tlnia robót przez właściciela. 

R o z d z i a ł 3. 

Wykańczanie budowy i n/ldbuuowa budynków mieszkalnych. 

Art. 6. Budynkiem nadającym się w rozumieniu niniej
szego rozdziału do wykończenia jest budynek, w którym 
przynajmniej jedn:l izba jest niezdatna do użytku wskutek 
przerwania robót, a budynkiem nadającym się do nadbudo
wy - bud ynek , którego nadhudowa odpowiada założeniom 

urbanistycznym i architektoni cżnym tego tprenu i który ze 
względów te chnicznych może być nadbudowany. ' 

Art. 7. 1. Organ do spraw gospodarki mieszkaniowej 
prezydium powiatowej (miej skiej miasta stanowiącego po
wiat, miast" wyłą ... :zonego z województwa) rady narodowej, 
uznając na podstawie dokonanych oględzin potrzebę wykoń
czenia lub nadbudowy budynku odpowiadającego wymaga
niom przewidzianym wart. 6. wzywa właściciela (zarządcę) 
budynku do wykończenia lub nadbudowy tego budynku. 

2. Jeżeli właściciel (zarządca) oświadczy w termmle 
14 dni od dnia doręczenia wezwania, że wyko>iczy lub nad-
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buduje budynek we włt:.snym zakresie, organ gospodarki 
mieszkaniowej wy znaczy mu odpowitdni, tech niczn ie uza
sadn;Qny ternJin do rozpoczęcia l zakor1czen ia robót; termin 
rozpOClt;Cla robót nie może być krótszy od f) tygodm, licząc 
od tinta dor,,:;czfćnia decyzji wyzlld cZil jclcej termi n rozpoCZl~ C1~1' 

i zakoilczema robó t. 
3. Jeżeli właściciel (za rząd ca) nie zł oży oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, lub jeżeli w wyzna czonym terminie 
nie rozpocznie lub nIe zako tlczy robó t albo jeżeli prowadzi 
je w sposób sprzeczny z zasadami t(',haiki budowlanej czy 
w sposób opieszały, wykluczający do trzyma nie wyznaczone
go terminu wykończenia lub nadbudowy budynku - ~)fgan 

do spraw gospoda rki mieszkaniowej wymieniony w ust. 1 
może orzec o przej ęciu bttdynku do wykoll czen ia lub nadbu
dowy ze środków pa ós twowych. Organ ten może również 

orzec o przeka za niu do wykOllczenia lub nadbudowy budyn
ku innemJ organowi administracji 'państwowej albo innej 
j ed nos tce gospodarki uspołecznionej z jej środków. 

Art. 8. 1. Uzyskaną przez wykończenie lu b nadbudowę 
powierzchn ią m ieszka ln ą dysponuje w miejscowościach, w 
k tórycll obO\\Tiąwje publiczna gospodarka 'lokAI Cl mi - organ 
administracji do spraw lokalow ych p rezyd iu m rady narodo
w ej mias ta . OSiedla lub gromady. 

2 . Jeżeli wykończen ie lub nadbudo w'-1 zo sta ł a dokonana 
przez organ administracji inny niż orr]Jn gO'ipodarki mieszk'a 
n iowe j a Ibo przez inn ą jednostkę gospo{larki uspołecznionej 

(art. 7 ust. J). u zysk aną powierzchni ę mieszka lną przeznacza 
si ę - do czasu zamortyzowan ia nakładów - na mieszkania 
dla pracow:1ików organów lub jednostek , ktr'lrt:' doko nały wy
k ończenia lub nad budowy budynku. Przydziału lokalu na 
r zecz tych pra cowników dok onuje w miej scowo:\ciach obję

t ych publiczną gospodarką lo ka lam i właściwy do spraw lo
kalowych Olgan prezydium rildy nar~i do w ej mia sta , os iedla 
lu b gromady. 

R o z d z i a ł 4. 

Zabezpieczenie wierzytelności Pańsł\~ a 
. gospodarki uspołecznionej. 

jednostek 

Art. 9. 1. Pat'tstwowe środki fina nsow e, wydat kowane na 
robo ty wymienione wart. 2, s tanowią wierzytelność Pal1stwa, 
podlegającą hipotecznemu zabezpieczeniu na ni eruchomości 

z ustawowym pierwszeń s twem h ipotecznym na równi z zobo
wiązaniami podatkowymi ciążącym i llil tej nieru chomości bez 
względu na datę wpisu. 

2. Wierzyt.elność oprocentowuje się w wysokości 1 % 

r ocznie, licząc od dnia zakończenia robót. 
3. Wpis hipoteki do księgi wieczyslej następuje na wnio

sek organu gospodarki mieszkaniowej; podstawą wpisu jest 
prawomocna decyzja tego organu ustalająca wysokosć kosztu 
wykonanych rohót w określonym budynku. Przy ustalaniu 
kosztów robót wymienionych wart. 2 odlicza się od kosztów 
wykonanych robót wpłaty na Fundusz Gospodarki Mieszka
niowej uiszczone z danej nieruchomości do dnia zakończenia 
robót. Jeżeli jednak roboty wymie.nione wart. 2 zos tały 
przeprowadzone przez organ admin istracj i państwowej ze 
środków Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej przed wejściem 
w życie niniej szej ustawy - odliczeniu od kosztów robót 
wykonanych po wejściu w życie ustawy . podlega tylko ta 
część wpłat, która dokonana została po wejściu w życie ni
niejszej ustawy. 

4. Jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczy
stej lub ks!ęga zaginęła albo uległa zniszczeniu, zabezpie
czenie może być dokonane przez złoż<,nie dokum entu, o któ
rym mowa w ust. 3, do zbioru dokumentów ze skutkami, jak 
przy wpisie hipoteki. 

Art. 10. 1. Organ gospodarki mieszkaniowej lub inny 
crgan administracji pań.stwowej albo inna jednostka gospo
darki uspołecznionej, która wykończy łub nadbuduje bU<1y
Ilek (art. 7 ust. 3}, uzyskuje rzeczowe prawo użytkowania 

wyk.oIiczonej lub nadbJ.dowanej części budynku na okres 
amortyzacji pon ies ionych z tego tytułu kosztów. Rada Mi

' nistrów określi w drodze rozporządzeni a Zasady ' u,stalania 
okresu użytkowcln : :1. 

2. O uzyskaniu prawa użytkowan ia i o terminie jego 
trwan ia orzeka organ do spraw gospod a rki mieszkaniowej 
prezydium pOWiatowej (miejskiej midsta st.anowiącego po
wia t, mi asta wyłączonego z województw a) rad y narodowej, 
z wyłączeniem d rogi sądowej . Prawo to korzysta z pierw
szeńs tw a przed wszystkimi hipotekami n i ezależnie od ujaw
n ienia go w księdze wieczystej i bez względu na datę ujaw
nieni a . Pozo sta je ono w mocy w przypadk ach zmiany . wła
ściciela, ch oci a ż b y ujawn ienie nie na s tąpiło. 

3. Z chwilą wygaś nięcia użytkowania część nierucho
mośc i objęta tym praw em powinna być zwrócona wlaścicie

lowi wolna od obciążeń z tytułu dokonanych robót. 
Art. 11. 1. Jeżeli koszty wykończenia lub nadbudowy 

budynku ze środków państwowych albo koszty robót wy
mienionych wart. 2 przekroczą 50°,'0 wRrtości technicznej 
bu dynku lub jeżeli suma nie umorzonych środków państwo
wych, wydatkowana na wykonanie kole jn yc h robó t wymie
nionych w i'lrt. 2, przekracza 50% wartosci technicznej bu
dynku - budynek w raz z gruntem, na którym jest położony, 
może by ć przej ęty za odszkodowaniem na własność Pal1stwa. 

2. Orzeczen ie o przejęciu nieruchomosc i na' własność 

Pi\ństwa wydaj e organ do spraw gospodarki mieslkanioweJ 
prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączo n ego z województwa) 
rady narodow ej. 

3. Odsz kodowanie ustala si ę · według ~tanu budynku 
przed rozpo częciem robót wymienionych wart. 2 albo przed 
wykol1czen iem lub nadbudową budynku, s t.O'iując odpowied
nio przepisy ustawy z dn ia 12 marca 1958 r. o zasadach i try
bi e wywłaszczani a n l eruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70); 
wyplata odszkodowania następuje w sposób przewidziany . 
w tej ustawie. 

Art. 12. 1. Prawomocne orzeczenie o przejęc i.u nierucho
mości na własność Państwa stanowi podsta we do przepisania 
tytułu wl asnośc i w księdze wieczystej oraz do wykreśłenia 

ciążących na nie j praw rzeczowych z wyją tkiem służebności. 

2. Przepisu art. 11 nie stosuje si ę , gdy wierzytelność Pań
stwa powstała z tytUhl robót wymien ion ych wart. 2, a wła
ściciel nieru chomośd uiści wierzytelność Państwa po wyko
n aniu robót lub jeżeli zobowiąże się do jej spłaty w rocz
nych lub pólrocznych ratach przy uwzględnieniu wpłat na 
Fundusz Go~podarki Mieszkaniowej. Terminy opIaty .ustala 
organ go.spodark i mieszkaniowej, z tym że okres spłaty wy
nosi od 10 do 20 lat. W przypadku zalegania w splac ie wię
cej niż 3 raI może mieć jednak zasto!Sowanie przepis art.- 11. 

R o z d z i a ł 5. 

Umarzanie wierzytelności. 

Art. 13. 1. Wierzytelność Państwa powstała na skutek 
wykonania robót wymienionych wart. 2 podlega umarzaniu 
z wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej uiszczonych 
po wydaniu orzeczenia ustalającego wysokość kosztów wy
konanych robót. 

2. Właściciel hudynku może występować nie częściej niż 
raz w roku z wnioskie,.tn o ujawnienie w księdze wieczystej 
zmniejszenia się dhlgu o wysokość wpłat na Fundu.sz Gospo
darki Mieszkaniowej . 

Art. 14. Rada Ministrów w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. -'- Pra
wo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) ustali, w jakim zakresie 
postanowienia nmiejszej ustawy będą mieć zastosowanie do 
wymienionej w tym przepisie części czynszu przeznaczonej 
na konserwacje (remonty) budynków, na ulepszenie w wypo
sażeniu techni cznym t ych budynków, na ich odbJdowe i nT7P

budow~ . 
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R o z d z i a ł 6. 

Przepisy końcowe . 

Art. 15. PHy wykańczaniu lub nadbudowie albo przy 
przebudowie budynku nie można zaprojeklowanych lokali 
mieszkalnych przerabiać na lokale użytkowe . 

Art. 16. P:zepisy niniej.szej ustaw y mają odpowiedn io 
zastosowanie: 

1) do budynków spółdzielni mieszkan iowych w przypadkach, 
gdy właściwy organ gospodarki mieszKaniowej dokona 
ze środków państwowych robót wymienionych wart. 2 
z powodu nienależytego utrzymimia budynków p rzez 
spółdzieJruę, z tym że nie stosuje się prze::>isów ar\. 11, 

2) do budynków obciążonych prawem uży tkowania na rzecz 
osób fi zycz:1ych lub prawnych nie będą-:;ych jednostkami 
państwowymi, które dokonały naprawy blldyak6w znisz
czonych i llS7.ko<lzonych wskutek wojny (dekret z dnia 
26 paźdz:ernika 1945 r. o rozbiórce i napIa wie bud yn
ków znl,szczanych i uszkodzonych wskutek wojny - Dz. 
U. z 19H r. Nr 37, poz. 181 z póżni ej szymi zlt1ianaml), 
z tym że jeś l i właściciel nie skorzysta z uprawnienia' 
przewidzianego wart. 3 ust. 2 niniEjszej 115t::1wy lu b n ie 
"iści wierzytelności Państwa stosownie do art. 12 ust. 2 
niniejszej u stawy, użytkownik może wykonać te npraw
nien ia lub dokonać spłaty wierzyte lności Paitslwa. W tym 
przypadku okres użytkowania prz~tlłllża się o okres amor
tyzacj i sumy wydatkowanej na wykonc:nie ro bót (art. 2 
nin iejszej ustawy) lub na spłatę w ie rzytelnosci Pań s tw/! 

w części, w jakiej wierzytelność ia nie bqclzi e umorzona 
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wpłatami na Fundusz Gospodarki Mieszkan iowej lub 
wpłacona przez właścic ie la budynku; okres amort yzacjl 
ustala się na zasadach wyżej wymienionego dekretu 
z dnia 26 październik a 1945 r. 

Art. 17. 1. Traci moc uekret z dnia 10 grudnia 1952 r. 
o wykilńczuniu budowy i nadbudowie n iektórych budynkó w 
m ieszkalnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 49, poz. 325 i z 1957 r. 
Nr 56, poz. 274). 

2. W stosunku do budynków mieszkaln ych tracą mo~ 

art. 1 ust. :> ordZ prze pisy o naprawie budynków uszkodzo
nych dekre tu z d nia 26 pażdziernika 1945 r. o rozbiórce i na'
prawie budynków zniszczonych i u szkodzonych wskutek woj
ny (Dz. U. z 1947 r. Nr 37, poz. 181 z późniejszymi zmianami). 

3. Prawa użytkowan i a budynków naprawionych albo czę
ści budynków wykończonych lub nadbudowanych uzyskane 
na podstawie przepisów wymien ionych w ust. 1 i 2 pozostają, 
w mocy. 

4. Do naprawy, wykończenia lub nadbudowy budynków 
mieszkalnych. rozpoczętych na podstawie prawomocnej de
cyzji, wydanej przed wejściem w życi e niniejszej ustawy, 
stosuje się przepisy wymienione w ust. 1 i 2. 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

z ty m że przep isy jej mają zastosowanie także do robót wy
mienionych wart. 2, zap lanowanych nil rok 1959, choćby 

rozpoczęcie ich nastąpiło przed dniem wejścia w życ ie usta
wy. Przep isów zawartych w art. 3 i 4 u stawy nie stosuje si~ 
do robót rozpoczętych w terminie do dnia 30 czerwca 1959 r. 

Przewodniczący Rady Pańslwa ' A. 2awGdlid 

Sekretan. Rady Pal'ls!w a ' J. lJorodecKI 
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USTAWA 

z dnia 22 kwi etnia 1959 r. 

o utrzymaniu cZy!ttości i porządku w miastach os iedlach. 

Art. 1. Rady narodowe miast i osiedli czu wają nad 
utrzym~n iem na ich terenie czysl Ości i porządku i zapew r ia
ją ścisłe przest rzeganie obowiązujących w tej mierze prze
pisów. 

Art. 2. 1. Nieczystościami w rozumieniu niniejszej usta
wy są odpadki domowe, zmio tki uliczne, wydaliny ludzk ie 
i zwierzęce oraz ścieki miejskie i wody opadowe na ulica ch, ' 
placach i innych miejscach przeznaczonych do publ icznego 
użytku , 

2. IPrzez 'ścieki miejskie rozumie się ścieki splywające do 
miejskith urządzeń kanalizacyjny ch, odvrow adzających nie
czystośb płynne do wód powierzchniowych lub "o ziemi. 

3. Sposób postępowania z odpadkami powstającymi w 
wyniku działalności produkcyjnej (np. przem ysłowej. budo
wlanej). zepsutymi artykułami żywnościowym i i użytkowymi 
nie pochodzącymi z gospodarstw domowych . oraz ze sZlaką 

i popiołem z kotłowni , centralnego ogrzewania normują prze
pisy szczególne, a w razie ich braku - prze pisy wydane 
przez wojewódzkie rady narodowe (rady narodowe miast wy
łączon4ch z województw). 

Art. 3. 1. Właściwe organy admir:istrucji prezydiów rad 
naroc1ok y ch miast i osiedli powinny: ~ 

1) z~ewnić usuwanie i unieszkod liwianie nieczystości w 
sp0sób chroniący glebę, wodę i powietrze od zanieczysz

. . czenia, .. 
2) zapewnić budowę i prawidłową eksp lo atację ogólnomi ej 

skich urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 

miejskich , 
3) ustalać lokalizację budowy urządzeń do unieszko<:lliwia

nia nieczystości , 

4) ustalać warunki i · częstotliwość usuwaniil nieczystości 

z nieruchomości i dróg miejskich, 

51 ustalać rodzaje \l rządzer'l p rzewilczonych 00 gromadzenia 
ni cczy slości na le re nie nicruchol11o.k i oraz na ulicach 
i placach miejskich i zasady rozmieszczania tych urz<l
aZe!l . 
2. Plan y li rządzeń ka na l izacyjn yr: h i oczyszczalni ście

k ów oraz proje k ty i piany or ~Ja n i zacji llsu\·vania i un ieszko
d liw ia nia n ieczystości pJwinny być sporządzane zgOdl1l8 
z miejscowy.m plilnem zagospodarowania przes trzennego, a W 

razi e jego hraku, w oparciu o zam ierze nia pianowanej zabu
dowy miasta (o~ieclla). 

3. Projekty budowy lub przebudowy u rządzeó przezna
czonych do gromadzenia. usuwania i unieszkodliwiania nie
czystości wymafjają przed ich zatwie rdzeniem uzgodnienia 
z wlaśc iwYllli organami gospoda rki komunalnej prezydióW' 
rad narod.owych m iasl. i osiedli Ofil? organami państwowej 

inspekcji sanitarnej; projekty budowy lub przebudo wy oczysz
czalni ścieków wymagają ponadto uprzedniego zaopiniowli
nia przez włas c iwe organy gospodarki wodnej . 

Art. 4. 1. Utrzymanie czystości j porządku na terenie 
nieruchomości jes t obow iązkiem osóh i jednostek sprawują
cych jej zarząd. 

2. Obowiązek ok reś l ony w ust. 1 obejmuje: 
1) z,amiatanie, zbieranie , gromadzenie i usuwanie nioczy" 

sl.ości w przezn aczonych do tego urządzeniach: 
a) z części zabudowań przezna,~zonych do wspólnego 

użytku mieszkdJicó w i z powierzchni pomiędzy zabu~ . 
dowan iami, 

b) z terenów nie zabudowanych, 
c) wzdłuż nicruch0mości ,- z chodników i połowy S'le" 

rokości jezdni , jeżeli zaś nieruchomość przylega do 
placu pubIicznE'go ~ z S-metroweqo pasa wzdłuż 
chodnika; 


