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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA · GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dhia 21 listopada 1972 r . 

. zmleniające rozporządzenie w sprawie trybu oddawania W użyłkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży 
położonych na nich budynków. 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia · 14 lipca 
1961 . r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. 
z 1969 r. Nr 22, poz. 159 oraz z 1972 r. Nr 27, poz. 193) za-
rządza się, co następuje: ! ' 

§ l. W rozporządzeniu Minis.tra Gospodarki · Komunal
nej z dnia 18 ,maja 1970 r. w sprawie trybu oddawania w 
u'żytkowanie wieczyste terenów . państ·wowych i sprzedaży 

położonych na nich budynków (Dz. U. Nr 13, poz. 120) wpro
wadza sięnastęilU'jące zmiany: 
) l) w § 1 ust. l po wyrazach "art. 12 ust. 1' ~ dodaje się wy-

razy "i 3", . . 

2) w . § 2, skieśla się w wierszu pLerwszym cyfrę ~ 1', a w 
pkt 3 wyrazy "drobny zakład przemysłowy", ' 

3) W § 6 ust. 2 skreśla się wyraz !,tylko", 
4) w § 8 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 

,,3. Wnioski o nabycie lokali jako przedmiotu odrębnej 
własności z równoczesnym oddaniem w użytkowa

nie wieczyste ułamkowej części teren~ należy skła
dać do jednostki sprawującej zarząd budynkiem. 

4: JednQstka sprawującazaqąd budynkiem mieszkal
nym pozostającym w dyspOzycji rady narodowej 
przekazuje wnioski osób ubiegających się o naby
cie lokalu wraz ze swoją opinią właściwemu do 
spraw ~ospodarki komunalnej i mieszkaniowej or
ganowi prezydium rady narodowej. 

5. W razie \Iznania zasadności sprzedaży lokalu w za
kładowym domu mieszkalnym jednostka zarządzają-

• ca tym domem składa wniosek ubiegającego się 

o nabycie lokalu właściwemu do spraw gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej organowi prezydium 

. rady narodowejcel~ dokonania sprzedaży na z.a-
, sadach określon'rch wart. 18 ustawy. W razie .nega

tywnego . ustosunkowania się do ·wniosku jednostka 

zarządzająca domem zawiadamia o tym ubiegające
go się v nabycie lokalu. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do lokali 
mieszkalnych w zakładowych domach mieszkalnych 
oddanych w administrację zleconą oraz ' do lokali 
mieszkalnych będących w dyspozycji zakładów pra
cy" a znajdujących się w domach zarzą~za:nych przez 
organy do spraw mieszkaniowych prezydiów rad 
narodowych. 

1. 'Od dnia złożenia wniosku o nabycie na własność 
lokalu do czasu jego rozstrzygnięcia nie można wy~ 
da'fać decyzji co do dyspónowania tym lokalem.", 

5) VI § 9 po 'wyrazach "budynków" dodaje się wyrazy 
"i I o!ca li", 

6) w § 10 pkt 4 otrzymuje przmienie: 
,,4) wysokość i sposób zapłaty ceny sprzedaży budyn-

. ków lub lokali, wysokość procentową . zniżki , jeżeli 
została ona przyznana określonej osobie, o!az wyso
kość procentową umorzenia przypadającego w związ
ku z jednorazową lub wcześniejszą spłatą ceny na-
bycia.", " 

1) w § 11 ust. ' 1 po wyrazach "domów (budynków)" dodaje 
się wyrazy "lub lokali", . 

8) w § 12 ust. 1 j"'2 p6 wyrazach "domu (budynku)" dodaje 
się wyrazy "lub lokalu", 

9) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) sprzedawanych osobom fizycznym nie zabudowa· 

nych bądź zabudowanych domami (budynkami) wy-
mienionymi wart. 12 usta~y". ' 

, § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 'z dniem ogłosze
nia. 
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska: 

J . . Kusiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ' TERENOWEJ I 'OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 2 grudnia 1972 r. \, 

w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministrii Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Srodowiska. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 marća 1962 r. 
o drogaćh publicznycł~ (Dz,; U. Nr 20, poz .. 90) zarządza się, 

co następuje: " , ,,,:, ' F ,. , . , 
§ 1. ,..Przepisy niniejszego :' rozporządzenia stosuje się do 

dróg publicznych, określonych wart. 14 ustawy z dnia 
29 marca )962 . r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 20, 
poz. :90), zwanej dalej "ustawą". " ',' 

, r :2. ' Drogi, ulice i place, zwane dalej "drogami", n~leźy 
obsadzać drzewami i krzewami w celu: 

1) zapewnienia warunków ~dtowotriy'ch ludnośCi ' prz~z , po:
prawę czy'stości powietrza orazoćhrohę przed nadmier
nym nasłonecznieniem i , hałasem, 

. 2) podniesienia wyglądu estetycznego otoczenia dróg 
i wprowadzenia elementów dekoracyjnych VI krajobrazie 
miast i wsI. 

§ 3. Zadania zarządów dróg określone wart. 28 usta 
Wy ' należą ' do organów do spraw gospodarki ' terenowe; 
i ochrony środowiska prezydiów rad narodowych, zwaiwcr 
dalej ;,organami do ' spraw gospodarki terenowej i ,ochrony 
środowiska", oraz naczelników gmin. 

._ ,' §, 4. Roczne i J, ieloletnie plany Qbsadzania drzewamJ 
( krzewami: dróg nAleży podawać do wiadomości państwo· 
\Vym jednostkomor~anizacyjhym eksploatującym sieci ener-
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getyczne, łączności, wodociągowe, kanalizacyjne; ciepłowni~ , 3. , Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w razie wykony. 
cze, gazownicze lub komunikacyjne. - . wania robót nawie~zchniowych bez zmiany ' szerokości , jezdni. 

§ 5. 1. Obsadzimie (lróg drzewami lub krzewami przy 
ich budowie i przebudowie może być dokonywane tylko na 

, podstawie proje,któw technicznych inwestycji zatwierdzonych 
przez właściwe ogany. ' 

2. Projekty wymienione w ust. 1, do'tyczące obsadzenia 
drzewami i krzewami odcinków dróg przelotowych w grani· 
cilch miast nie stanowiących p6wiatów oraz w graniCilch wsi, 
należy uzgadniać z właściwymi zarządami dróg. 

,§ . fi. 1. Dr-zewa ' i krzewy powinny 
wszystkich drogach, jeżeli pozwalają na 
lliczne żagospodarowania nadziemnego 
również względy ekonomiczne. 

być ' sadzone przy 
to warunki tech
podziemnego, jak 

2. Na drogach nowO projektowanych lub modernizowa
i;ych najmniejsza szerokość pasa ziemi dla jednego rzę<;lu 
drzew, w którym są zabronione wykopy, wynosi 3 m. 

§ 7. 1. Drzewa i krzewy przy drogach powinny być sa· 
dzone i utrzymywane w odległościach takich, by nie zakłó~ 
cały ruchu drogowego i nie utrudniały warunków zatniesz
kiwania. 

2. , Drzewa krzewy powinny być sadzone na gruntach 
,przyległych do istniejącej drogi, gdy w wieloletnim planie 
gospodarczym jest przewidziane poszerżeni,e jej, korony lub 
gdy ist~iejące w dotychczapowych pasach przydrożnych ' 

drzewa krzewy w wyniku pbszerzenia drogi podlegają usu· 
nięciu. 

3. O zamierzonym obsadzeniu drzewami i krzewami 
gruntów przyległych do drogi organ do spraw gospodarki 
terenowej iocbrony środowiska lub paczelnik gminy. zawia
damia zainteresowanych właścicieli gruntów . przyległych 
co najmniej na rok przed terminem zamierzonego 'sadzenia. 

4. Drógi obsadzone arzewami ni,eprawidłowo należy w 
miarę możliwośS;i zadrzewiać zgodnie ' z przepisami rozparzą· 
dzenia. 

~ 8.' 1. Organy do spraw gospodarki terenowej i bchro
ny środowiska lub naczelnicy gmin zapewniają stałą pie· 
lęgnację drzew i krzewów znajdujących ; się w obrębie pasa 
drogowego odpowiednio do istniejących warunków lokal
nych, uwzględniając konieczność jednoczesnego stosowania: 

"c 1) żabiegów agrotechnicznych, 

2) ochrony przed chorobami i szkodnikami, 

3) zabiegów pielęgnacyjnych, 
-:- 4), ochrony przed uszkodzeniami , mechanicznymi, 

5) zasad 'bezpieczeństwa publicznego. 

2. Prowadzący roboty budowlane wzdłuż dróg jest obo
wiązany: 

1) zawiadomić o zamierzonych robotach odpowiedni organ 
do spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska lub 
naczelnika gminy, 

2) zabezpieczyć zadrzewienia (zakrzewienia) przydrożne 
przed uszkod7eniem. 

3) stosowal' się do wskazówe.k organu do spraw gospodar· 
ki terenowej i ochrony środowiska lul! naczelnika gminy. 

§ 9. 1. Cięcie koron drzew niezbędne w związku z eks· 
ploatacją przewodów 'nadziemnych i budynków, jak również 
w związku z ustawianiem znaków drogowycb, oświe.flaniem 
dróg oraz w innych koniecznych wypadkach, może być do
konywane tylko za zgodą organu do spraw gospodarki tere· 
nowel i ochrony środowiska lub naczelnika gminy i.;,pod ich 
nadzorem albo przez przedsiębiorstwa lub zakłady zieleni. 

2. Usuwanie drzew i krzewów· ze wzglę'dów bezpieczeń. 
stwa, zdrowotnych 'lub estetycznych oraz' drzew wykazują· 
cych objawy chorobowe może być dokonywane za zgodą 

or'ganu do spraw gospodarki terenowej i ochrony środówiśka 
l ub naczelnika gminy. ' 

3. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 i 2 usunięciu 
podlegają: 

1) drzewa i krzewy martwe, 

2) wywroty, 

.e 3) drzewa i krzewy, których pozostawienie utrudniałoby . 
lub uniemożIiwiąJoby przebudowę dro9,i, 

4) drzewa i krzewy, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
na drodze przez ograniczenie widoczności na odległość 
mniejszą niż określona odpowiednim normatywem tech
nicznym, 

/ 

5) drzewa L krzewy, których utrzymanie uniemożliwia właś
ciwą eksploatację lub korzystanie z drogi, 

6) drzewa i krzewy, ~tórych usunięcie wynika z realizacji 
planów odmłodzenia lub modernizacji. 

. 4. Usunięcie drzewa będącego Jlomnikiem przyrody mo
że być dokonane tylko w koniecznych wypadkach 1 WyIha
ga uzyskania prźez organ do spraw gospodarki terenowej 
i . o_chrony środowiska lub _,naczelnika gminy zgody organu 
do spraw ochrony przyrody pr,ezydium właściwej wojewódz
kiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego 
z woj~wództwa).. , . 

§ 10. Zabrania się na drogach: 

1) samowolnego usuwania drzew i krzewów, , ścinania ich 
gałęzi oraz zrywania -i strącania: kwiatów, owoców i na· 
sion. 

2) niszczenia i uszkadzania drzew i krżewów, łamania ich 
gałęzi, obdzierania kory, łamania pali służących do 
ochrony drzew, 

3) rozkopywania ziemi w odległości mniejszej niż' 1,5 m od 
drzew i krzewów, 

4) sypania soli _ albo innych środkp.w chem,icznych lub po
lewania (posypywania) nimi chodników i ziemi , wokół 
drzew i krzewów, · ' 

5) składani,!. pod drzeWami i krzewami smegu i nieq:ystości 
pochodzących z nawierzchni dróg /oczyszczanych środka
mi chemicznymi, 

§ 1 i. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz· . 
nia -1973 r. 

Minister Gospodarki Tere~owej Ochr,ony Srodo~ska : 
-, J. Kusiak 
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