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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 5 lutego 19&9 r. 

w sprawie' ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Minislrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania 
kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów koinunikacyj nych oraz innych urządzeń komunalnych. 

1. Na podstaw'ie § 3 rozporządzenia Rady Minisl.ów 
z dnia 18 listopada 1%8 r: o z!llianie rOZJpo,rząd<zenia v{ spra
wie p·okrywania koszlów pierwszego ur.ządzenia ulic i pla
ców komunikacyjnych oraz innych urządzeń kOlffiunal'nych 
(Dz. U. Nr 43, pO'z. 311) ogłasza się w załączniku do n iniej
szego obwieszczenia jednolity tekst r07.porządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 19,62 r. w s.pr a wie pc.krywa-rria k os.z
tów pierwszego urządzenia ~llic ' i placów komunikacyjnych 
ora'Z i'lllllych urządzeń komunalnych (Dz. U. z 19'62 r. Nr 46, 
poz. 223, z 1965 r. Nr 35, poz. 225 i z 19058 r. Nr 43, Po,z. 311) 
.z uwzględnieniem zmia,B, wynikających z przepisów ogłoszo

nych pnecl dniem w yd/ania jednolitego tekstu oraz z za5t050-
wć!niem ciągłej numeracji paragrafów i ustępów. 

2. ' Podany w zaląc.zmiku do niniejszego obwies~zczenia 
jednolity tekst nie obejmuje: 
1) § 14 roz;porządze,nia Rady Minist.rów z dnia 26 lipca 

1962 r. w sprawie pd;:rywanla kosztów pierwszego urzą
dzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urzą
dzer! komunaJ.nych (D z. U. Nr 46, paz: 223) w brzmieniu: 
,,§ 14. Roz.po.rząd:zenie wchodzi w życ ie z dniem ogt-o-

szeriia." , \ 
2) § 3ro.zl'cxzą,drzeJlia Ra,dy Ministrów z ania 20 lipca 

1965 r. zmieniająceg,o roZ;pOTządzenie w s.prawie pokry
wan,i,a ko'sztów pie,rwszego urządzenia utic i placów ko
munikacyjnych oraz innych urządzeń komunalny\,:h 
(Dz. U. Ni 35, poz. 225) w brzmieniu : 
,,§ 3. Roz.pmządze,nie . wchod,żi w życie z d,niem ogło

szenia ." , 

3) §§ 2 i 4 ro~po,j'7ąd;zenia Rady Ministr.ów z dnia 18 listo
pada 1968 r.o zmia,nie rz)Z.ponąd7. enia w spra'Alie po
krywania kosztów pienvszego urząd'leni .a ulic i placów 
k,olllmnikacyjnych ora'l innych urządze J). kOmunalnych ' 
(Dz. U. Nr 43, po.z. 311) w br zmien~u: 

,,§ 2. ' Zasa:dy . ustalania kosztów' pierwszego urządzenia 

ulic i placów określo':le w niniejszym rcz;porządz,e

niu mają zastosowanie 'do kosztów orze·czonych 
po ' dll1iu wejścia w życie rO'l,pOIrzą:dzenioa oraz d·o 
opłat rocznych, które staną ' się wymagalne' po 
d,niu wejści,a w żyde rOZJpo,ządzenia. 

§ 4. R ozJpor ządzenie ' 'wchodrz:r w życie z d/D.'iem oo9ło
szenia". 

Minister Cospodarki Komunalnej: A Giersz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z drnia 26 lipca 1962 r. 

Załąc z.nik . do ohwieszi:zenia Ministra .. 
Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lu
te,fo 1969 .r. (poz. 41). 

w sprawie pok~ywania kosztów pierwszego urząuzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz Innych 
urządzeń kotq.llnalnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 2 llstawy, z dnia 14 lipca 
) 96 1 r. ° gospodarce terenami w miastach. i osiedlach (Dz. U. 
z 19:61 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, 
'pN. 297) zalrzą,cz.a się, co· następuje: -

§ 1. . KO'5zt y pierwszego llrząd 1zenia liHc i placów komu
'IlikacYJnych . oraz część kosz,tów in-nych urządzeń kom.unal
Illych (ka,na.\izacyj:nych, wodociągowych, gazmwych, . ele~-

, trycznych,' ciepłowniczych) pOokryw.ane prżez osoby fizyczne 
i prawne, będące właśCicielami terenu, określa s'ię na p;OId.
stawie' odpowiednich stawek op ł.a t w.ymienionych w cen-niku 
ustalohym przez ' pre"lydium właściwej powiatowej rady na
I'OdQwej (ra,dy nar'od,owej miasta sta,noWiąceg'O po wi·at , mi'a
sta wyłącz<iłneg,o z województwa) zgodnie z wylycz;nymi Ra
dy Ministrów, wydainymi w wyk o'l1.imi u art. 24 ust. 3 rusrtaiwy 
z d:nia 14 lipca 19t5i r. .0 g,OiSpodoarce terenami· w miastach 
ł os!edlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 'is9 ora:z z 1964 r. 
Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297). . 

§ 2. Wysokość k10sztów pi er wsze·glo urządze.nia ulic 
i placów komu,nika,cyjnych oraz części koszt6w ililnych urzą-

. dlzeń kClffiunaJlllych, jeżeli zaspokajają onG potrz.eby gospo;d,a.r
siwa ' doonowegci,wynos1 25-k.rotność odpowiedlllich stawek 
.opIat za te urządzenLa przewkLziaillych w cenniku (§ l). Je- . 
że:'i urzą<lze1ni1Ć\ komunalne siużą do zaspokojenia również 
innych potrzeb [np. przemysłowych), wysokość tych kosz- o 
tów wynosi d,o , 5{l-.krolności tych stawek. -Prz;y 9'blicza~:iu 

koszlów pierwszego urzą.dzenia ulic i placów przyjmuje się 
stawki przewidziane w cenniku za urządzenie dróg i d,ojazdów 
o nawierzchni utwardzonej. 

,§ 3. 1. Usta,lenie wysok.oś ci kosztów we,dlug zasu,d c/k~e
ś !·ony,ch w § 2 następuje .od o bszaru OId,pro,wj.a{J;ające91o ~'o- · 
wie,rzch'lli dz:ia~ki normatywnej zabudowanej lub· prze,Z1n<lCZlO
Illoej p'0'd - za budowę ' na cele miestkallne lub usług·owe, jedrn.ak 
najwyżej za powie.rzchinię do 500 m2

• 

2. Jeżeli powierzchnia obs,z.aru okreś],oinego w ' U5~ : 1 , 
przekracz,a 500m2, wówczas ' od -'na'dwyiki pon.ad tę p'o-' 
wierzchnię wysokość kosrztów obciążających właścddela za 
~ażde rOZlpoczęte 100 >m2 wyn0'si 1010 opIaty ustal,ooej od 
50{) m2 pOWierZChni. 

3 . . Ustailell'i€ wys,okości kosztów od OJbsz:a1ru użyąkowa
nego na cele przemysł,owe lub harndlowe nastę.puje od ' ca: 
łego OIbsza,ru użytk,owalllego na te cele. 

§ 4. 1. Właściciele te,renówokreś],OIIlychw ' § li użyt
k;awalllyoh na gospod'arrstwa ' rol1ne, pOlIlOISZą 'od te<ren.u o ob
szarze do jedneg'o hektara . koszty okreś],olne w § 2 lic:Z'one . 
za obslz,ar do 500 fi!, aod każdego dalszego rozp-o<:O"lęteg'O 
hek.tara 10% ' tej opłaty. Wyd.ziały g,os'P'ooarki komunalnej 
i mie:5izik.allli'Cl'wej ;'v pOfOzumie,ri'iu z' wydz.i.alam( rolni'ctwa 
i leśnictwa ' prezydiów rad narod'owyćh mogą obniżać w gra
Illicach do 25010 wysokość kos.ztówókreśl-opych w§2 uS~. 1, 
obciążających Wl.aści~ielj tereriów nie p,r"lyleg!jącY'ch be:z- ~ 
pośr·ednio d:ouiicy lub placu komunikacyjneg'o. , , 

2. W razie zmi,alll'y . prże,znaczenia tereniU, o · którym mowa 
w ust. l, na podstawie planu zagospodarowan.ia przesti'zen~ 
nego · lub wstępnie us'talonych załoień tego planu, w przy
Ipadoku sprzed:aży tęgo ' terenu następuje u7,upeln:ienie opłat · 
d'o wysokości wyrnieni,oil.ej w ' § 3; w razie sprzedaży części 



Dzienriik Ustaw Nr 5 - . ,71 Po'z. 41 i 4~ 
----~~------------------------------~_ . . . 

terenu uzupełnienJe opłaty następuje w' stosunku d·o sprze~ 

d'Blnej części. 
· -. § 5. 1. Obowiązekpokryci.a kosżtów' pierwszego urzą
' dzeAia ulic i placów komunikacyjnych . po,wstaje z dni~m 
1 styc:z.niaroku nastę,pująceg.Q po' oddaniu ulicy lub . placu 
dl<, użytku. . . . , . . . 

2. W stosunkiu do pooostałych urządzeń komuna,lnych, 
wymieniOlIlych w § l, obowiązek pokryda cręści ich k'OtSz
tów . powstaje z dniem pod'łączenia ;terenu przez właściciela . 

· do o!ueślonego UI'ząd!z,enl'Ćł komun.a\Jnego, nie pó:ź;niej jedmak 
nfż ,po upływie rOku ~ powstania wamoków dlQ ' podłącze
nia. Niewy1k'onanie zlecenia . dotyczącego podłączenia nie
ruchomości 00 Qkreś!Oneg,o urządzenia komunalnego, udzie
lon-ego. przed upływem roku jednostce pahstwowej, zwalnia 

I 'v"łaściciela ,od obowiązku ponoszenia opłat do ' dnia wYk.ona
.. ; nia tego zlecenia .' 

/ § '6. 1. W raizie przeniesienia własnpści terenu przez 
do.tychcz,aSlowego właściciela na r'lecz innej osoby , niż ws.pDł
małżonek, wstępni lub zstępni obowiązek pokrycia kosztów 
wymienionych Vi § ' 5 .ust. 2 powstaje z dniem sporl,ą,(!;zelll l:a 
.aktu pl!"Zen,iesienia własl10ści niezależnie od podłączenia się 
. do tych UifZądzeń i obciąża l1abywcę· 

. 2. Pf'lepis us.L 1 nie ma zastosowania w razie wykonania 
prze:z prezydium rady narod'owej praw,! pierwOIk'UipU lub wy
kupu. 

§ 7. O wysok'ości kosztów okreśJ.onych w §§ ., 2-4 ob
,"-, ciążających właścicieli terenów (nieruchomości) orzeka or

ga.n do spraw g,ospoo,alTki komllJnalnej i mi eszkaIli;QlWej pre
' zyd'Lum wlaśc1iwej rady narodowej miasti;i lub osiooila. 

§ 8. 1. ' Na wni'osek właściciela terenu organ do sp:ra:w 
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydhun rady na
Iro.oowej mLasta lub osiedla móże zezwOllić na pokrywanie 
ikosztówokreśl,ooych w § 7 w formie op1<lt rocznych, płcvLnych 

, prze.z okres d,o_ 50 lat. 
. 2. Przy wpłacie . ~ przez właścicie la kosztów (lIkreśl>om ydi 

.../ w § 7 jedoora,:l'Owo bez z,ami,a,ny na opłaty .r'OCllne OIrgan 
· d-o s.praw gospodarki lwmun.al-nej i mi eszkaniowej prezydium 
IIady ' naITOid,owej udlz,ie\.i właściciel'OIwi terenu bon,jtjkaty w 
WysokO$"ci 20%. . .. 

3. OrganizdlCje s.połecznei sp6!odz.ielnie ,mieszkallliowe 
;.. na swój wni'.osek poOk[YWają k OSi.' t Y urządzeń komwn,a.lnych 

w fOtr'Inie OP.'Mt rOOZil1ych w okresie 50 lat. 
4. Or'gan do spraw gospodarki ' komunalnej i mieszka

niąwej prezydium rady paTod'c;>wej miasta lub 05ioo,la mole 
. otmiżyć w granicach do 50010 wysokooć kos,7!tówólk!reślOlllYch 

w § 2, pobieranych ' w formie opłat rocznych ,od wlaśddeH 
tEH~nów, którym sytuacja majątkowa 'utrudnia pldlCeni~ opłat 
rOCznych w pełn~j \~YSoQikości (renciści, inwaHdziitp.). 

§ 9. , Należność' Państwa okr-eś!'Qll.a w ·,§, 7 podle'ga~ zabe'l
TP-l,oczeriiu hipoteczmemu na terenie (ni elfUchomoś oi) z usta

'" 10lnym pierws,zeństwem hipotecznym · na równi .z zobow.iąz,a
lil iami poda1;k~wymi,bez wżględu ,na ,d,atę wpisu. Jeżeli teren 

-, (nieruchJOmOść) nie ma U'J'ząd7.1Olnej księgi - wieczystej lub kslę- . 
9~ zaginęła albo uJegła zh.iszczeni,li, iabezp'ieczenie mOŻe być 

dokonane przez złożenie decyzji, o ' której mowa w§ . 7, .do 
z'bi-oru dokumentów, ze skutkami jak przy wpisie hipo.teki. 

§ 10. 1. Jeżefi teren określMY w § 1 jest przewi<l,ziany 
dó wywłaszczenia, a stwierdzenie tej okoliczności znajduje 
opalI'cie w etapowym .pla.nie zag'osp'Qd'arowania 'przestrzenne
go, rub jest pc»OŻoOIl yna obszaf'le przewidz.ia:nym do uzna
nia go z,a obsz-a,r'urbanizacyjny, właściciel tego "terenu jest 
zwolni,ooy od pokrywania kosztów wymieriionych · w § 1. 
Za przeWWz'iany do uznania za obszar urbanizacyjny ' uwaia 
się " obszar, co d,o którego zO$tała powzięta uchwała w()je
wódJzkiej rady narodowej (ra<ly narodowej miasta wy łącza
neg'o z W'OjewódZltwa) zaw \erająca wniosek o uzna,nie obszalI'u 
za urbanizacyjny, ' lub uchwała rlldy narodowej niższego 

st10plnia w sP'fawie zwrócenia się d.o wojewóchzkiej rady na
r,od-owej (rady na.rod!Owej miastd wyłąc'llooeg,o Ż wojewódz
twa) o uchwalenie takiego wnioskU: . . 

. 2. Jeżęli _ nas<tą,pi wywłaszczenie terenu (nieruchomości) 
lub przejście na własność Państwa z powodu uznania da'ne
gO obszaru za urbanizacyjny, następuje zwolnienie dotych
czarowego właściciela od obowią,zJm pooiesien,ia nie spłaco
nej części kosztów wymienionych w § 7 . 

§ 11.. Obowiązek pokrywania kosztów objętych niniej- , 
szym rozporządzeniem odnosi się do tych urządzeń,które 
(Z,ostałyoodane do użytku po wejściu w życie ustawy z dnia 
14 Hpca 1961 r. ó gospodarce terenami w miasta.ch i OIsie
d.la,ch. 

§ 12. 1. Organ.izacje s.połeczne i spółd'lielnie' budow
nictwa miesrz.kaniowegoo, które poluyły przypadające na nie 
kosiLtybUd,owyokreślooego u-rządzenia komuna l-ne glQ , nie 
uiszczają opiat za wprowadzenie tego urządzenia. 

2. Osobom prawnym ni e będącym Jednostkami pań
stw,ow}nmi lub organizacjami społecznymi (art. 3 UJSt. 2), 
które jak,o właścicde{e terenu ączestn.iczyły w kosztach btU
dowy określoneg,o urządz,erua komunalneg'o, :z,alicva si,ę' wył,o
ż'ony wkład na pokrycie kosztów budowy tego ufząd:zenia 
komunalne'g'o, a w razie pokrywania kosztów w f-o,rmi'e opłat 
!oczn.ych, ud iJie l a się zwolnienia na określ'Ollą w .stosunku 
do naikła<lów ilość lat od ' obowiązku poIlOŚ7.ooia opŁat pny
pad.ających . za te u:rządzenia. 

3. Os·obom fizyc znym, które jako właściciele terenu 
pr,zyczyniły się d'o wybuc;Iowania okreśIOllleg,o lIirządzelll'ia ko
mwnalneg.o wł.as.nymi ś-r·odikami find'!lsowY'!lli bądź wkładem 
rzeczowym Iub wła~;n!l pracą w c;zynie społecznym, zalicza 
się te środki (wafltość wkła<lu' .rzeczoweg,o, pracy) na poczet 
na.1eżn-ości . z tytułu pokryóa kosztów budowy ok'reśl-onego 
urządzenia komunalnego. ~ 

4. Decy~je o zwolnieniu od opłat na określoną ilość . lat 
o raz o przyzna,niu boalifikaty wydaje właściwy do spraw go
spodarki komooa·liIlej i mieszkooiowej organ prezydium rady , 
ridlfod.owej mias,ta lub osiedla. . . 

§ 13. WykOlIlanie rozporządzenia porucza się Ministrowi ' 
Gospodaa-j{i Komunalnej. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 
., 

z, dnia ,25stycz.nia 1969 I. 

W sprawie ratyfikacJi przęzChllel Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczorlych, przyjętej przez 
. Z?~omadŻenle _Ogólne . Narodów Zjednoczonych ~ezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudDla 1965 r. 

Podaje się ninieJszym do) wiad:nmości , - że zgodnie z ust. 2 
Rezolucji 2101 (XX); pLzyjętej 'przez ' Zgromędzente Ogólne 

,Narodów Zjednocwnych ·· dnia 20!\!):ru:dniac l965 r ,> (Uz/ U. 
Z 1968 r. Nr3{); -ppz. 197) ,' ż'ostały - rłoŻone SekretarZQwi Ge-

· [IJlra]nemu Organiżacji Naredów Zjednoczonych' dokumenty 

ratyfikacyjne P'oprawkidQ artyku!u 109 Karty Nar'odów Zjed
noczonych ' prz-ez Chile dnia 22 sierpnia 1968 r. oraz przez 
-:Ma1ediwy dnia 5wrześ,nia 1968 r. 

Minis ter Spraw Zagranicznych: W z: J. Winiewicz 

) , 


