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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 25 czerwca 1959 T. 

w sprawie trybu postępowania w przypadkach wylwnywania remontów oraz odbudowy budynków miesl!ialnych 
przez właściciela domu. 

~a podstawie art. 5 usta wy z dnia 22 kwietnia 1959 r. 
o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu i nadbudo'wie 
budynków m ieszkalnych (Dz. U. Nr 27, poz. 166) zarządza si~, 
co ndEtępuje: 

§ 1. 1. Organ gospodarki mieszkaniowej wyznaczający 
domy mieszkalne do przeprowadzenia w n ich remontów ka
pitalnych ze środków państwowych zawiadamia właściciela 
( zarządcę) domu, w którym przewiduje się przeprowadz€n ie 
robót, o terminie oględzin budynku dla ustalenia rodzaju 
i rozmiaru robót na następny rok kalendarzowy lub na rok 
bieżącYI nieobecność właściciela (zarzą dcy) dorrm w- oględzi
nach - mimo zawiadomienia - nie stanowi przeszkody w 
usta leniu rodzaju l rozmiaru robót. 

2. Na równI z remontami kap italnymi wymienionymi 
w ust. 1 traktuje się remonty zabezpieczające domów m iesz
kalnych, ich odbudowę lub przebudowę albo wpfDwadzenie 
w nich ulepszeń w wypo.sażen i u technicznym (zainstalowanie 
wOddciągu, gazu, centralnego ogrzewania itd.) . 

3. !zawiadomienie o terminie oględzin przesyła się do 
właściciela domu, gdy ten osobiście zarządza domem, zaś w 
innych przypadka::h - do zarządcy domu ustanowionego 
przez wJaściciela domu lub przez powole.ny do tego orgiln 
adm inistra cji. 

§ 2. l. Po dokonaniu oulędzin organ wymieniony w § 1 
ust. l zawiadamia właściciela (za-rz ądce ) domu o rodzaju i roz
miRrze zaplanowanych robót z pouczeniem, że właściriel mo· 
że w ciąg,l 14 dni oświadczyć, że wykona roboty we własnym 
zakresie; tel:1l1i n 14-dniowy może być' skrócony do 3 dni, je
żeli pot.rzeb;- przep;-owadzenia robót zoslała wywołana klęską 
żyw i ołową lub bpzpośrednirn zagro'Len iem bu dy nku. 

2. Jeże li włe.scicieJ (zarzqdca) domu z ło ży oświadczenie, 
o którym mowa w u,st. 1, o rgan gospod arki mieszkan iowej 
wyznaczy mu technicznie uzasadniony termin do rozpocz\;cia 
! ZiJkOllCZeniiJ zaplanow 3 ny(~h robót w ty nl roku k alendarzo
wym. w którym nilstepuje pr:>:pzna ('"~enie dom1l do kapita !n p
go remunlu, aloo w roku ndst ępn ym. 

§ 3. 1. Właściciel (za rz i'{dca), k tóry przystąpi do robót 
i wykona je w wyznaczonych mu terminach (§ 2 ust. 2), o trzy· 
ma na swój wniosek zwrot wpłat na Fundusz GospodarkI 
Mieszkaniowej uiszczonych z remontowanej nieruchomości 

do wysokości kosztów zaplanowanych robót. 

2. Wysokość wpla t na Fundusz Gospodarki Mieszkanio
wej z remontowanej nieruchomości, dokonanych od dnia 
powstania obowiązku tych ~ wpłat, ustaIa organ gospodarki 
m ieszkaniowej n il podstawie zapisów i do ku mentów; właści
ciel (zarządca) domu może przedstawić posi adane dokumenty 
(pOkwitowan ia) . 

3. Jeżeli przed dniem 2 maja 1959 r. byly przeprowadzo
ne przez organ ndm inistracji pat'Jstwowej ze środków Fun
d clSZU Gospodarki Mieszkaniowej roboty w y mienione w § 1 
u st. 1 i 2, oblicza ~ię jod ynie wysokość wpłat na Fundusz 
Gospodarki Mieszkaniowej dokonanych po tej dacie. 

~ 4. ' 1. W yphl ta kwot uiszczonych n'.l Fundusz Gospo
darki Mieszkaniowej następuje sukcesywnie w miarę post~· 

pu robót, stwierdzonego na podstawie protokołu częściowego 
wykonan ia robót lub bez ta k.iego protokołu na podstawie 
stw ierdzenia przez przedstawic iela org,anu gospodark i miesz
k aniowej faktycznego . po.st(~p\l robót. Zarządzenia wypłaty 
dokonuje organ gaspodarki mieszkaniowej. Wypłata nastę

puje z kredyłów przewidzianych (w budżecie rady na rodowej 
na k ,,-p ilalne remonty budynków mieszkalnych w danym roku. 

2. Po za k0l1czeniu robót i ustaleniu wysokości kwoty 
należne j wlascicielowi (zarządcy) domu z wpłat na Fundus'L 
Gospodarki Mieszkan iowej (§ 8) nastl~puje zarządzenie wy
płaty reszty należności. 

§ 5. 1. J eżeli właściciel Izarz<!dca) domu mimo oświad
czen ia, że wykona roboty we włi'lsnym ZClkresie (§ 2 ust. 2), 
nie rozpocznie lub nie z akończy robót w wyznaczonym mu 
termi nie a lbo j Eże li roboty bc;c1zie prowadził w sposób sprzecz
ny z zasad ami techniki budowlanej lub w sP9sób opieszały 
(n iezllodnie z tecbnicznie ll7.asadnionym ha r monogramem ro 
bót). - wyklu czający zakończenie robót w wyznaczonym ter
m inie, organ gospodarki mieszkaniowej może wydać decyzją 
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o przejęciu budynku do ni\prawy "Ze środkpw państwowych. 
Deq;'IJa ta Je.st llatychlJli"st wykonalna. W' decyzj i ustala się 
termii1 dokonania odlJiolU robót roL.poczętych prze z właści
ciela. 

2. DecyzJę o przejęciu budynku do naprawy ze środków 
pal'lstwowych z powodu prowd-clzenia robót w sposób sprzecz
ny z zasadami techn iki b�ldowlanej wydaje organ gospoda rki 
mies/.kaniowej po zasięnrJięciu opinii właściwego do spraw 
l1Ichileklury l budo l'in ictwćl organu prezydium powiatowej 
(miejskiej, ciL,ie! n icowej) rady narodowej. 

. 

3. Równocześnie z wydanil'H1 decyzji o przejęciu budyn 

ku d'o napri:nvy ze środków palistw0 wy ch - budynek ten 
wciągnięty zostaje do planu JOból na naj bliższy rok kalen
da.rzowy, a w wzie potrzeby na rok b :EŻący. 

§ G. I. W terminie okrei.lonym w decyzj i o przej ęciu 
budynku do naprawy ze śrotlków pa11stwowych (§ 5 ust. 1) 
organ gospod arki mieszkaniowej sporządza protokół odbioru 
wykonanych robót z udziatem właściciela (zarządcy) domu. 
Niestawiennictwo Whlściciela (zarządcy) dOtnLl nie wstrzymu
je wykon ania czynności. Protokół odbioru robót do-ręcza się 
właścicielowi (za rzadcy) domu w odp isie. 

2. W razie uchylenia w loku ins tvncj i decyzji o przeję
ciu budynku do ndprawy ze środków pa6 stwowych przewi

dzianej w § 5 ust.. 1 następuje przerwa w ro botach , a organ 
g05,!)odarki mieszkaniowej wyzn acza termin do odbioru ro
bót wykonanych ze środków państwowych; termin ten nie 
może być dłuższy nii 7 dni ; obecność: właś:::iciela (zarządcy) 
doom jest przy tym odhiorze obowić!zkowa. 

3. Nieobecnośi: wlaścicield (zarządcy) domu w ponownie 
wyznaczonym 7-dniowym terminie powoduje ten sam sku
tek, jak nierozpocz�cie robót w wyznaczonym te,rminie (§ 5 
ust. l). 

§ 7. \V razie wykonania kap i lal'1ego remon tu CZęSCIOWO 
przez właściciela (zarządCG). budynku we w łasnym zakre
sie, ::1 częściowo. ze �rodków pi:lJistwowych - w płaty na Fun
du,;z Go,spodarki Mieszkaniowej z remontowanej nierucho-

; 1110\;('i s!lli.ą w pierwszej kolejności nCl pokrycie robót wyko
Jlanych ze środków państwowych, 
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§ 8, 1. Us talen ie wysokości kwoty należnej właścicieio
wi (zarządcy) domu z wpła t na Fundusz Gospoda.rki Mi�2szka
niowej następuje na pods tawie przedłożonych rachunków od.
powiadających kosztorysowej war tości wy kona!1ych robót, 
kosztom dokumenti1cji techn icznej i nadzoru techn icznego ' po 
dokon i1niu protokolarne90 stwierdzenia wykonani a robót 
z udziałem przedstawiciela organu gospodarki mieszkaniowej, 
właściciela (zarządcy) domu i wyk ona w cy robót; nieobecność 
wlaściciela (zarządcy) w dokonan m protokolarnego stwier
dzenia wykonania robót - pomimo zawiadomienia o termi
nie - nie- stanowi przeszkody w dokonaniu tej czynności. 
Termin protokolarnego stwierdzenia wykon a nia robót w yzna
cza organ gospoda rki mleszkaniowej w ciąnu 7 dni od za
wiadomienia o zakończeniu robót i pr zedłożen i a rachunków. 

2. Przez wartość kosztorysową wykon a rJ.ych robót rozu
mie się wynagrodzenie wykonawcy obliczone w,"dług zasad 
obowiązujących poszczególnych wykonawcó w , jak przedsię
bioFstwa państwowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie rze� 
mieślnicze lub jednos tki nie uspołecznione, Wartość robót 
wykonanych bezpośredn io przez właściciela oblicza' się we
dług zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia 
jednostek nie uspołecznionych. 

3. Przy ustalaniu kwoty podlegającej w ypłacie z Fundu
szu Gospodarki Mieszkan iowej uwzglf,dnia się zarówno ra

chunki odpowiadające wartości wykonanych robót, jak też 
ko�zlorysową wartość robót wykonanych przez właściciela 
(zarządcę). 

§ 9. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o organie go
spodarki mieszkaniowej, należy przez to IDzumieć właściwy 
organ do spraw mieszkaniowych prezydium miejskiej ra<ly 
narodowej lub rady narodowej osiedla, a jeżeli budynek jest 
położony na terenie .grol'nad y - właściwy organ do spraw 
mieszkaniowych prezydium powiatowej rady narodowej, 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Kierownik Minister·stwa Go spodarki Komunalnej: S, Sroka 

231 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 8 czerwca 1959 r. 

". sprawie warunków dotyczących sklcdu, jakości oraz metod badania środków farmaceulyc7nych ł arlykul.ów sanitarnych. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
li stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzają
cych oraz artykułach sani tarnych (Oz, U. Nr l. poz. 4) zarzą
dza się, co następuje: 

§ t. Ustala się d'la środków farmaceuty cznych i odurza
Jących oraz artykułów sa'nitarnych wamp.ki dotyczące składu, 
jakości oraz metod badania, określone w Suplemenc'ie II do 

Fannakopei Polskiej III, wydanym w roku 1959 nakładem 
Państwowego Zakładu Wydawnictw LekarskiCh. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z .dniem I paździer
nika 1959 r. 

Minister Zdrowia : R. Barański 
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