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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 
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