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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; 
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2) wyposażenie nieruchomoś ci 'w urządzenia do gromadz'e
nia nieczystości służące do wspólnego użytku ogółu 

mieszkai!ców nieruchomo,ści; 

3) skrapianie wodą chodnika i jezdni do połowy jej S'lero
kości względnie 5-metrowego pasa przyległego placu pu
blicznego p!"zed zamiataniem i polewanie wodą w porze 
letniej; 

4) oczyszc'1:tlnie ze śniegu, błota i lodu chodnika i jezdni 
do połowy jej szerokości wzg1ędnie 5-metrowego pa,sa 
przyległego I,lacu publicznego i stosowanie środków do 
usuwania goi~.ed zi i ślizgawicy; . 

5) wywóz nieczystości do miejsc na ten cel przeznaczonych 
lub usuwanie nieczystości w inny sposób odpowiadający 
wymaganiom sanitarnym; 

6) unieszkodliwianie nieczystości zawierających składn iki 

niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 

3. Zarząd cy zakładów handlowych , gastronomicznych, 
usługowych itp. mają obowiązek usuwanIa nieczystości ' 

-i utrzymania porządku także na zewnątrz zakladu w najbliż

szym jego otoczeniu, a w szczególności przed wejściem do 
:zakładu i na jego zapleczu, na pow ierzchni ustalonej z za
r,ządem budynku. 

4. Usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku na części 
ulic wzdłuż nieruchomości zajmowanych na cele nięmieszkal
ne oraz stanowiących teren ' budowy w zakFesie określonym 

w ust. 2 należy do obowiązków osób i jedno,stek sprawują
cych zarząd nieruchomości względnie kierow ników budowy. 

5. Usuwanie ni eczystości. i utrzymanie porządku na części 
dróg i terenów nie objętych obowiązkami określonymi w 
ust. 1-:-4 należy do właściwych organów prezydium rady na
rodowej miasta lub osiedla. 

Art. 5. l. W, miejscowościach, w który ch utworzono ko
munalne przedsi ębiorstwa (z akłady) oczyszczania , należeć bę
dzie do nich wykonywanie obow iązków określonych wart. 4 
ust. 5 oraz odpł a tne wykonywanie obowiązków określonych 
wart. 4 ust. 2 pkt 5, 

2, Prezydia rad narodowych mii\s t i o~ i e dli mogą prze
kazać: na obszarze mia,sta (osiedla) lub jego częś ci komunal
nym przedsiębiorstwom (zakładom) oczyszczunia uprawnienie 
do wyłącznego odpłatnego wykonywiwia wymieniony ch w 
art. 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 obowiązków osób i jednostek spra
wujących zarząd nieruchomości. 

3. Prezydium rady narodowej mias ta luh osiedlR może 

upoważnić do wykonywania zadai! określo nych w ust. 1 i 2 
przedsiębiorstwa spółdzielcze lub osoby fi zyczne n!! wanm
kach określonych przez to prezydium. 

4. Usuwanie nieczystości z terenów za jmowanych przez 
wojsko należy do organów wojskowych , które określą spo
sób usuwania nieczystości w porozumieniu z wlaściwym or
ganem administracji prezydium rady narodowej miasta lub 
osiedla. 

5. Sposób usuwania nieczy",tości z zakładów lecznictwa 
zamkniętego (szpitale, prewentoria', sanatoria itp.) określi Mi
nister Zdrowia w pOT<lzumieniu z Ministrem Gospodarki Ko
muna.lnej. 

6, Sposób usuwania nieczystości z terenów kolejowych 
określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki Komunalnej. 

Art. 6. 1. Odpowiedzialność za wykonywanie czynności 
określonych wart. 4 ponoszą osoby sprawujące zarząd nie
ruchomości, dozorcy domów lub inne osoby, które w drodze 
umowy z zar ządem nieruchomości podjęły si ę wykonywania 
tych czynności albo też pracownicy jednostek sprawujących 
zarząd nieruchomości, którym powierzono wykonywanie tych 
czynności. 

2. Odpowiedzialność za sprawowanie nalei.ytego nadzo
ru nad wykonywaniem obowiązków dozorców domów lub 
osób, które podjęły się wykonywania lub którym powierzo
no wykonywanie czynności wymienionych w usL l, ponoszą 
osoby sprawlljące zarząd nieruchomości. 

3. Odpowiedzialność za nalażyte wykonywanie obowiąz
ków przedsiębiorstw i jednostek określonych wart. 5 pono
szą osoby wyznaczone do wykonywania okreś lonych czyn
ności, a za brak nadzoru kierownicy tych jednos tek . 

4. Minister Gospodarki Komunalnej określi w drodze 
rozporządzenia zakres obowiązków dozorców domów (blo
ków, kolonii) OHiZ osób, które stosownie do przepisów niniej
szej ustawy lub na podstawie innych przepisów mają obowią
zek u trzymania porządku i czystości; zakres obowiązków tych 
osób co do utrzymania czystości Minister GospodarkI Komu
nalnej określi w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. 

Art. 7. 1. Ministrowie Gospodarki Komunalnej oraz Ze
glugi i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia określą w drodze rozporządzenia, jakim warunkom 
powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urzą
dzeń kanalizacyjnych. 

2. Mini.st,er Zeglugi i Gospodarki Wodnej w porozumie
niu z Ministrami Zdrowia, Rolnictwa oraz Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego określi w drodze rozporządzenia, jakim 
warunkom powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód 
powierzchniowych' i do ziemi na terenie miast, osiedli i gro
mad. 

3. Zakłady przemysłowe i inne zakłady odprowadzające 
ścieki spływające do kanalizacji miejskiej albo bezpuśrednio, 

do wód powierzchniowych lub do ziemi mają obowiązek za
łożenia i utrzymywania w należytym stanie oczyszczalni ście
ków i innych urządzeń zabezpieczających wody powierzchnio
we i glebę przed szkodliwym zanieczys'zczeniem tymi ście

kami. 
Art. 8. Rada narodowa miasta lub osiedla może nałożyć 

na właścicieli i użytkowników nieruchomości już zabudowa
nych obowią?ek podłączenia ich nierjJchomości do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej, biegnącej wzdłuż ulicy, przy której nie
ruchomość jest położona. 

Art. 9. Na obszarze mia,st i osiedli powinny być budowa
ne w dostatecznej liczbie ustępy publiczne, W miejscowo
ściach skanalizowanych ustępy powinny być połączone z sie
cią kanalizacyjllą. 

Art. 1.0. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumie
niu z Ministrami Zeglugi i Gospodarki Wodnej i Zdrowia' 
oraz z Prezesem Komitetu do Spr'ilW Urbanistyki i Architek
tury określi w drodze rozporządzenia warunki, jakim powin
ny odpowiadać urządzen ia do gromadzenia, usuwania lub 
unieszkodliwiania nie czystości, i sposób korzystania z tych 
LlTz ądzeń. 

Art. 11. 1. Ministe-r Gospodarki Komunalnej określi w 
drodze rozporządzenia obowią,? ki osób i jedn Oostek sprawują
cych zarząd budynków mieszkalnych oraz obo wiązki najem
ców lokali w zakresie po s tępowania z odpadkami użytkowy

mi pochodzącymi z tych budynków mieszkal:: ych , 
2. Prezydia rad narodowych miast i osiedli w granicach 

obow iązków, o których mowa w ust. l, wydadzą szczegóło
we instrukcje dostosowane do miejscowych warunków. 

Art. 12. 1. Wojewódzkie rady narodowe mqgą określić 
przy uwzględnieniu potrzeb i warunków miejscowych, w ja
kim zakresie przepisy niniejszej ustawy mają być stosowane 
na terenie gromad, 

2. Uchwały wojewódzkich rad narodowych w sprawach 
wymlen ionych w ust: 1 ogłaszane są w dziennikach urzędo
wych tych rad. 

Art. 13. Kto wykracza: 
l) przeciw przep isom art. 4 ust. 1-4 i art. 6 ust. 1. 2 i 3 

albo przeciw przepisom wydanym na podstawie art. 6 . 
UI;t. 4, art. 10 i art. ,li ust. 1 - podlega karze aresztu 
do 3 miesięcy lub grzywny do 4,500 zł , 

2) przeciw przepisom wydanym na podstawie art. 7 -- podle
ga kar'le grzywny do 4.500 zł. 
Art. 14. Kto: 

1) :tanieczvszcza Iqb zasmleca mleJsca przeznaczone do 
użytku ' pow,szechnego, jak ulice, place, ogrody, zieleńce 
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itp. albo mIejsca w części zabudowań przeznaczonych do 
f spólnego użytku i na terenach nie zabudowanych po
fiędzy budynkami, 

2) uszkadza urządzenia przeznaczone do utrzymania czy
stości, 

3) niszczy lub uszkadza roślinność aloo depcze trawę w par
kach, ogrodach i zieleńcach przeznaczonych do użytku 

powszechnego - podlega karze grzywny od 50 zł do 
3.000 zł, o ile czyn nie jest zagrożony karą surowszą 

W innych przepisach. 
Art. 15. Orzekanie w sprawach o wykroczenie określone 

w arjt. 13 i art. 14 następuje w trybie przepisów o orzecznic
twie karno-administracYJnym. Kolegia karno-administracyjne 
w.y~~erzają w sprawach wymienionych wart. 13 pkt l rów
mez fkarę aresztu. 

Art. 16. Dwukrotne skazanie z art. 13 pkt 1 w ciągu jed
negJ roku może .stanowić pod.stawę do rozwiązania stosunku 
pract z dozorcą domu ze skutkiem natychmiastowym, bez 
obov.fi ązku dostarczenia mieszkania 'Zastępczego, co nie wy-

klucza możnoŚci rozwiązania umowy z .innych prawem prze" 
widzianych przyczyn. 

Art. 11. W dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świad .. 
czeniach w celu zwalczama klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 93) wart. 1 pkt 2 otrzymuje brzm :enie: -

,,2) mogące wywołać poważ.ne zakłócenia gospodarki na" 
rodowej. w szczególności w komunikacji miejskiej 
na skutek nadmiernych opadów śnieżnych,". 

Art. 18. 1. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości 
i wód opadowych (Dz. U. z 1939 r. Nr 90, poz. 581). 

2. Do czasu wydania przepisów . na podstawie art. 2 
ust. 3, art. 5 us t. 4, 5, 6, art. 6 ust. 4, art. ? ust. 1 i 2, art. 10, 
art. 11 i art. 12 niniejszej ustawy ~ pozostają w mocy do
tychczasoweprz6ipisy. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w żyde z dniem oglo·szenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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USTAWA 

z dnia 22 kwietnia 1959 r. 

o zmianie dekretu o ochronie granic państwowych. 

Art. 1. Wart. 9 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochro
nie granic pailstwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51) wprowadza <się 
następujące zmiany: 

1) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 

j,3. Rada Ministrów może ustalić szerokość obszaru stre
I ty nadgranicznej poniżej 2 km wzdhd całej granicy 

państwowej lub jej określonych odcinków."; 

2) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację 4: 
3) dotychczasowy ust. 4 skreśla się. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodecki 
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USTAWA 

z dnia 22 kwietńia 1959 r. 

o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu. 

A.rt. 1. 1. Wyrób, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu 
oraz I wyd:zielanie spirytusu z innego wytworu wymaga :zezwo
lenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. Udzielenie 
zezwolenia może być uzależnione od zachowania określonych 
warunków. -

2. Zezwolenie może być udzielone tylko jednostce gospo
darki uspołecznionej. 

~_ Przedsiębiorstwa pallstwowe są wolne od obowiązku 
uzyskiwania zezwolenia. 

l1. Wyrób wódek może być dokonywany wyłącznie przez 
przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego podległe Ministro
wi Przemysłu Spożywczego i Skupu. 

Art. 2. Ministrowie. którym podlegają zakłady wyrobu, 
przerobu i zużycia spirytusu lub wyrobu wódek albo którzy 
nadzorują takie zakłady, sprawują w nich kontrolę procesów 
produkcji i wydają w tym zakresie odpowiednie przepisy. 

Art. 3. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia, 
oczy~zcza lub odwadnia spirytus lub wydziela go z innego 
wytworu albo wbrew ,postanowieniom art. 1 ust. 4 wyrabia 
wódkę, 

podlega karze więziehia do lat · 3 
i karze grzywny nie niżs'Zej niż 5.000 zł. 

2. Kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 w 
znacznych rozmiarach, 

podlega karze więzienia od lat 2 do lat 5 
i karze grzywI,1y nie niższej niż .30.000 zł. 

Art. 4. 1. Kto wyrabia, przechowuje, zbywa' lub naby
. wa przyrządy, których właściwości wskazują na to, że .służą 

one 'jub są przeznaczone do niedozwolonego wyrobu spirytusu, 

podlega karze więzienia od roku do lat :} 
i karze grzywny nie niższej niż 5.000 zł. 

2. Kto przystosowuje do niedozwolonego wyrobu spiry
tusu naczynia i przyrządy, choć:by były wytworzone w in
n:'ID celu, 

podlega karze więzienia do IDt 2 
i karze grzywny nie niższej niż 5.000 zł. 

Art. 5. 1. Kto zbywa lub przechowuje pochodzący z nie-
dozwolonego wyrobu spirytus albo wytwór spirytusowy, 

podlega karze więzienia do lat 3 
i karze grzywny nie niższej niż 5.000 zł. 

2. Kto nabywa lub w nieznacznej ilości przechowuje po
chodzący z niedozwolonego wyrobu spirytus albo wytwór 
spirytusowy, 

podlega karze aresztu do lat 2 
i karze grzywny nie niższej niż 500 zł. 

Art. 6. 1. Klo Odkaża spirytus skażony lub w jakikolwiek 
,sposób osłabia dzi:lłanie środka skażającego, 

podlega ka.rze więzienia do lat 3 
i karze grzywny nie niższej niż 5.000 zł. 

2. Kto dOpl1szcza się czynów określonych w ust. 1 w 
nieznacznych rozmiarach, 

podlega karze grzywny do 4.500 zł. 


