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Zarządzenie

Ministra Spraw We-

wnętrznych

z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie
przepisów miejscowych o opiatach za czynności

wykonywane przez Zarząd Miejski w m.. st. Warszawie przy wydawaniu

pozwoleń

dowlane i na użytkowanie

na roboty bubudynków oraz przy

zatwierdzaniu plan6w parcelacji.

DZIAŁ URZĘDOWY.
-000-

Zarządzenia Władz

Naczelnych,

-000-

52.
ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 27 stycznia 1939 r.
w sprawie przepisów miejscowych o opłatach za
czynności wykonywane przez Zarząd Miejski w
m.. st. Warszawie przy wydawaniu pozwoleń na
roboty budowlane i na użytkowanie budynków
oraz przy zatwierdzaniu plan6w parcelacji.

nie do przepisu art. 333 prawa budowlanego z wyjątkiem przypadków, określonych niżej w §§ 3, 4
i 5, składa się z opłaty stałej i z opłaty od formatu.
Opłata stała wynosi
.
.
.
• zł 20.Opłata od formatów wynosi:
a) od każdego formatu (21 X 33 cm)
projektu nie zawierającego obliczeń statycznych ani termicznych
• zł 35.b) od każdego formatu (21 X 33 cm)
zawierającego oprócz rysunków obliczenia statyczne lub termiczne
zł 45.c) za oddzielne obliczenia statyczne lub termiczne do projektu od formatu (21 X 33 cm)
zł 20.(2) Opłata za rozpatrzenie pr~edstawionych
do zatwierdzenia niżej określonych projektów
(planów) wynosi:
a) projektów (planów) budynków mieszkalnych o kubaturze ogólnej nie przekraczające;
500 mB, garaży i wogóle budynków gospodarczych
oraz urządzeń obrony przeciwlotniczej, jak np.
schronów - 25~ opłat przewidzianych w ust. (1),
b) projektów (planów) budynków mieszkalnych o kubaturze ogólnej powyżej 500 mS, nie
przekraczającej jednak 1.000 m 3 ,
zawierających
mieszkania co najwyżej 3-izbowe 50% opłat
przewidzianych w ust. (1).
(3) Za części formatu o wymiarze nie przekraczającym poł,owy formatu będzie liczone 50 % ,
zaś za większe od połowy 100% wyżej poda·
nych opłat.
(4) W razie złożenia projektu budynku, będą
cego elementem zespołu identycznych budynków,
wznoszonych na jednej działce budowlanej, opłatę
pobiera się za rozpatrzenie jednego projektu zasadniczego według stawek przewidzianych w ustę
pie (1). Nie dotyczy to formatów zawierających
plany sytuacyjne poszczególnych elementów zespołu oraz projektów złożonych po upływie 2-ch
lat od daty złożenia projektu (planu) zasadniczego.

Na podstawie art. 410 pkt. 12 i art. 415 ust. 1
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w
brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U.
R. P. Nr 56, poz. 405) na wnioski Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie z dnia 26 lipca 1938 r.
Nr 7449/W. F. i 22 grudnia 1938 r. Nr 15401/W.F.,
oparte na uchwałach Kolegium Tymczasowego
Zarządu Miejskiego z dnia 21 lipca 1938 r. i 15
grudnia 1938 r. - zarządzam, co następuje:

(5) Za rozpatrzenie przedstawionego do zatwierdzenia projektu (planu) zamiennego robót,
gdy projekt ten nie zawiera zmian w kubaturze
ani istotnej zmiany w usytuowaniu budynku, obję
tego ważnym projektem zatwierdzonym,
ani
wreszcie zmian w obliczeniach statycznych i termicznych, opłata od każdego formatu (21 X 33 cm)
wynosi
.
.
.
'.
.
.
. zł 15.(6) Przepis ustępu (5) ma zastosowanie również do nowego -projektu (planu) robót
objętych
projektem (planem) uprzednio już rozpatrzonym
lecz niezatwierdzonym w razie, gdy nowy projekt
(plan) nie zawiera istotnych zmian w kubaturze i
usytuowaniu budynku w obliczeniach statycznych
i termicznych i został zgłoszony w okresie 6 miesięcy od daty rozpatrzenia uprzednio przedstawionego projektu.

§1.

§ 3.

(1) Zarząd Miejski w m. sto Warszawie pobiera za czynności wykonywane przy wydawaniu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie
bu~ynków oraz przy zatwierdzaniu planów parcel~cJ.I ?płaty w wysokości określonej zarządzeniem
mmeJszym.

(1) Opłata za rozpatrzenie przedstawionego
do zatwierdzenia projektu (planu) budowy lub
przebudowy dźwigu wynosi:
a) projektu (planu) dźwigu osobowego, osobowo - towarowego lub towarowego z obciążeniem dopuszczalnym
ponad 100 klg.
.
.
.
.
. zł 50.b) projektu (planu) dźwigu towarowego z obciążeniem dopuszczalnym ponad 25 do 100 klg .
• zł 30.c) projektu (planu) dźwigu towarowego z obciążeniem dopuszczalnym do
25 klg
.
.
.
.
.
.
. zł 20.(2) Opłata za rozpatrzenie projektu
urządzenia reklamowego świetlnego, nie
wymagającego konstrukcyjnych urządzeń nośnych, razem ze sprawdzeniem
istniejącego stanu na gruncie wynosi . zł 25.-

rozporządzenia

(2)

Przepisom

zarządzenia

niniejszego nie

podlegają opłaty za czynności wykonywane przy
wydawaniu pozwoleń na budowę, przebudowę,
zmianę i użytkowanie budynków, przeznaczonycn
na zakłady. przemysłowe, których urządzenie wy_

maga zatwIerdzema w myśl przepisów o prawie

przemysłowym.

§ 2.
(1) ~płata .za ro~patrzenie przedstawionego
do zatWlerdzema projektu (planu) robót, stosow-

§4.

Za rozpatrzenie przedstawionego
do zatwierdzenia projektu przebudowy
przewodów dymowych, spalinowych,
wentylacyjI,lych itp. w istniejących budynkach opłata od formatu (21 X 33 cm)
zł 15.wynosi

§ 5.
Opłata za rozpatrzenie projektu
szkicowego w celu udzielenia opinii na
prośbę interesowanego wynosi:
a) projektu szkicowego zabudowania nieruchomości .
b) projektu szkicowego urządzenia
reklamowego .
c) projektu
szkicowego
robót,
określonych wart. 333 prawa budowlanego

zł

15.-

zł

15.-

zł

75.-

§ 6.
Za rozpatrzenie podania o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych,
określonych wart. 334 prawa budowlanego, z wyjątkiem rozbiórki budynków lub ich części, - opłata wynosi

zł 20.-

§ 7.
Za rozpatrzenie podania o pozwolenie na rozebranie budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, opłata wynosi

zł

25.-

zł

10.-

zł

25.-

§ 8.
Za rozpatrzenie podania o pozwolenie na rozebranie budynku gospodarczego - opłata wynosi .

§ 9.
Za przedłużenie terminu ważności
udzielonego pozwolenia
pobiera się
25% opłat pobranych za rozpatrzenie
przedstawionego do zatwierdzenia projektu (planu), albo za rozpatrzenie podania o pozwolenie na roboty. W tym
przypadku opłacie nie podlegają formaty lub ich części, dotyczące budynków
lub urządzeń wykonanych, na których
użytkowanie udzielone zostało pozwolenie.

§ 10.
Za rozpatrzenie podania o pozwolenie na użytkowanie budynków lub
urządzeń łącznie ze sprawdzeniem stanu rzeczy na gruncie- opłata wynosi.

§ 11.
Za sprawdzenie na gruncie warunków projektowanej budowy albo robót
zgłoszonych . stosownie
do przepisu
art. 335 prawa budowlanego - opłata
wynosi
zł 25.-

§ 12.
Za poświadczenie zgodności planu
z zatwierdzonym projektem od formatu (21 X 33 cm) - opłata wyn0si .

zł

5.--
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§ 13.
Za wyznaczenie poziomu chodnika
wynosi:
a) na planie pojedyńczej nieruchomości
.
.
.
.
.
.
b) na planie bloku budowlanego
c) na planie i na gruncie dla pojedyńczej nieruchomości.
.
.
.
d) na planie i na gruncie bloku budowlanego
.
.
.
.
.
.

Dnia 7 lut ego 1939 r.

§ 22.

opłata

zł
zł

10.20.-

zł

30.-

zł

60.-

W razie nieuiszczenia opłaty lub też jej
uiszczenia w nienależytej wysokości Zarząd Miejski wezwie zainteresowanego do uiszczenia opła
ty w określon ym terminie. O ile opłata w terminie tym uiszczona nie zostanie, podanie pozostawia się bez załatwienia. Nie dotyczy to przypadku, gdy projekt budynku złożony został naskutek
zarządzenia władzy.

§ 23.
§ 14.
(1) Opłata za rozpatrzenie planu
parcelacji składa się z opłaty stałej i
z opłaty od każdej działki przewidzianej w planie.
Opłata stała wynosi .
. . zł 40.Opłata od każdej działki, wykazanej w planie parcelacji wynosi
.
. zł 20.(2) Za rozpatrzenie projektu szkicowego planu parcelacji-opłata wynosi zł 5.(3) Za rozpatrzenie planu parcelacji terenu, który był objęty projektem
rozpatrzonym, lecz nie uzyskał zatwierdzenia, jeśli nowy plan parcelacji terenu
nie zawiera istotnych zmian w układzie,
przewidzianym pierwotnym projektem
parcelacji i został złożony w okresie
6 miesięcy od daty rozpatrzenia uprzednio przedstawionego projektu - opłata
wynosi 1/3 opłat, przewidzianych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadkach zasługujących na · uwzględ
nienie Zarząd Miejski może zmniejszyć opłaty
przewidziane w przepisach niniejszych, lub nawet
zwolnić od ich uiszczenia, jeżeli podlegające opła
cie czynności mają być dokonane w interesie i na
rzecz instytucyj kościelnych prawnie uznanych
wyznań oraz instytucyj społecznych o charakterze
oświatowym, kulturalnym, dobroczynnym i sportowym, jak również instytucyj społecznych, prowadzących budownictwo na zysk nieobliczonych
mieszkań robotniczych, w rozumieniu § 15 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia
1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o rozbudowie miast
(Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 267), a ponadto jeśli chodzi o opłaty za rozpatrzenie planu parcelacji również wtedy, gdy właściciel terenu parcelowanego
został obciążony kosztami i obowiązkami, wynikającymi z art. 37 ust. 3 i 4, bądź art. 64 prawa
budowlanego.
§ 24.

§ 15.
Za rozpatrzenie podania o poświad
czenie zgodności danych regulacyjnych
na planach sytuacyjnych, odrysach i
wyrysach, sporządzonych przez mierniczych przysięgłych, z planem zabudowania miasta - opłata wynosi
•

Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem
w "Monitorze Polskim".
Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy w sprawie opłat za czynności, wykonywane przez Zarząd Miejski w m. st.
Warszawie przy wydawaniu pozwoleń na roboty
budowlane i na użytkowanie budynków, oraz
przy zatwierdzaniu planów parcelacji.
ogłoszenia

zł

5.-

§ 16.
Za sporządzenie dla celów technicznych odrysu planu sytuacyjnego,
wykonanego przez Zarząd Miejski jednej nieruchomości lub zespołu kilku nieruchomości z wkreśleniem linii regulacyjnych i linii zabudowania opłata
wynosi
.
.
.
.
..
zł 20.a ponadto opłata dodatkowa wynosi:
a) od każdego metra
kw. powierzchni nieruchomości do 3 tysięcy
mtr. kw.
. zł 0,02
b) od każdego następnego metra
kw. powierzchni nieruchomości
• zł 0,01

§ 17.
(1) Za wyznaczenie dla działki w
terenie linii regulacyjnych lub linii zabudowania - opłata stała wynosi.
a ponadto opłata dodatkowa wynosi:
a) za każdy rozpoczęty metr linii
prostej
.
.
.
.
b) za każdą linię łukową
c) za każdą równoczesme wyznaczoną współśrodkową linię łukową

zł

30.-

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
--000-

Pan Prezes Rady Ministrów

gen. F. Sławoj

Składkowski przyjął w dniu wczorajszym

posła

Z. Stahla.
zł
zł

1.60.-

zł

20.-

•

•

Pan Prezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj
wczorajszym przedLigi Morskiej i Kolonialnej w osobach komandora Korytowskiego i
dyr. Szwedowskiego, którzy zaprosili Pana Premiera na uroczystość wcielenia do polskiej floty
wojennej okrętu podwodnego "Orzeł".

Za wyznaczenie określon'ych
wyżej linii dla budynku gospodarczego,
a w szczególności garażu, pobiera się
opłaty o 50% niższe.

Składkowski przyjął w dniu
stawicieli Zarządu Głównego

§ 18.
zł

• •

1.-

•

W związku ze śmiercią prezesa Najwyższego
Trybunału Administracyjnego ś. p. Jana Kopczyń
skiego na ręce wdowy P. Prezes Rady Ministrów
gen. F. Sławoj Składkowski przesłał depeszę na-

§ 19.
Za wydanie danych geodezyjnych
osi ulicy lub równorzędnego materiałuod każdej osi opłata wynosi

Z Prezydjum Rady Ministrów.

(2)

Za wydanie danych geodezyjnych
punktu poligonowego opłata wynosi
.

Za Ministra:
l -) Korsak,
Podsekretarz Stanu.

zł

3.-

"Pani Janowa Kopczyńska,
Warszawa.

§ 20.
Za podanie wysokości reperu sieci
niwelacyjnej opłata wynosi
• zł

stępującej treści:

1.-

§ 21.

Proszę o przyjęcie wyrazów
głębokiego
współczucia z powodu zgonu ś. p. męża Pani, prezesa Jana Kopczyńskiego, który w dziedzinie są
downictwa administracyjnego położył dla Państwa
wybitne zasługi. Prezes Rady Ministrów: gen.
Sławoj Składkowski".

Opłaty,

przewidziane w niniejszych przepiuiszcza się gotówką przed dokonaniem
czynności, za które opłaty są pobierane, a dowód uiszczenia opłat powinien być załączony do
akt sprawy.

Langiewicza 26,

sach,

---oOo~--

Nr 30.

Z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
Wczoraj w sali Konferencyjnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Pan MiniGter Spraw Wewnętrznych gen. F. Sławoj Składkowski dokomlł
dekoracji Srebrnym Medalem za długoletnią służ
bę 45 urzędników i niższych funkcjonariuszów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele
z pp. podsekretarzami stanu dr Br. Nakoniecznikowem-Klukowskim i Władysławem Korsakiem
oraz komendanta głównego P. P. gen. Kordiana
Zamorskiego i dyr. Głównego Urzędu Statystycz·
nego Edwarda Szturm de Sztrema.
Pan Minister przed wręczeniem odznaczeń
wygłosił okolicznościowe przemówienie, podkreś
lając, iż odznaczenie to nadawane jest za wieloletnią i wytrwałą pracę dla Państwa.
---000~--

Z Ministerstwa Skarbu.
Tymczasowe zamknięcia rachunków skarbo·
wych za miesiąc styczeń 1939 r., t. j. dziesiąty
miesiąc okresu budżetowego 1938/39, wykazuią
dochody w kwocie 194.786 tys. zł i wydatki
194.229 tys. zł, nadwyżka dochodów wyno·si zatem 557 tys. zł.
W porównaniu z wynikami stycznia 1938 r.
dochody budżetowe są wyższe o 6.467 tys. zł, a
wydatki o 8.352 tys. zł.
Wzrost wpływów skarbowych nastąpił w podatka ch bezpośrednich, pośrednich i opłataCh
stemplowych, natomiast obniżyły się wpłaty
przedsiębiorstw państwowych, mianowicie wpła
ty te wynoszą w styczniu 1939 r. 3.800 tys., podczas gdy wpłaty w styczniu 1938 r. wynosiły
5.800 tys. zł.
Wzrost wydatków przypada w szcz e gólności
na Opiekę Społeczną i obsługę długów krajowych
i zagranicznych.

---0001---

Z Ministerstwa W. R. i O. P.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego ogłasza konkurs na 2 stypendia
im. Borysa i Franciszki małżonków Łykowów
z zapisu Katarzyny z Łykowów Gorbaczewiczo·
wej w kwocie 657 zł każde na rok szkolny 1938/39
dla czyniących należyte postępy i wzorowo się
sprawujących uczniów (uczenic), kształcących się
w jakimkolwiek zakładzie naukowym w Polsce,
a pochodzących z rodziny Łykowów lub Gorbaczewiczów.
Podania należy składać do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w terminie do dnia l.IV. 1939 r. Do podań należy dołączyć zaświadczenie szkolne o postępach w nau·
ce i sprawowaniu się, - oraz dowody, stwierdzają
ce pokrewieństwo z rodziną Łykowów lub Gorbaczewiczów.

•

•

•

Zarząd fundacji stypendialnej im. Józefa Pił
sudskiego na posiedzeniu w dniu 1 lutego rb. po
ukończeniu prac, związanych z badaniem nadesła
nych podań w liczbie około 400, przyznał 69 stypendiów (15 starych a 54 nowych). W tei liczbie
47 osób otrzymało stypendium po 800 zł (rocznie),
2 osoby po 600 zł, 10 osób po 200 zł, 2 osoby po
300 zł, 1 osoba 250 zł, 7 osób po 200 zł. Ogółem
przyznano stypendiów na kwotę 45.050 zł.
Należy zaznaczyć, że zarząd fundacji, stwo·
rzonej przez samego Wielkiego Marszałka Józefa
Piłsudskiego, przyznaje stypendia tylko sierotom
po oficerach i szeregowych wojsk polskich, poległych w czasie wojny o niepodległość lub zmarłych po wojnie, w związku przyczynowym z działaniami wojennymi, sierotom, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, a uczęszczającym do
szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych
liceów pedagogicznych.

---000'---

Z Ministerstwa Opieki Społecznej.
W dniu 3 lutego rb. podpisany został w Ministerstwie Pracy w Berlinie polsko-niemiecki protokół, dotyczący polskiej emigracji sezonowej do
Niemiec. Protokół ten reguluj e szereg istotnych
dla robotnika polskiego spraw, związ anych z wy·
jazdem, pobytem oraz warunkami pracy i płacy
w Niemczech. Protokół podpisali ze strony niemieckiej dr Wende, naczelnik wydziału w Ministerstwie Pracy Rzeszy, a ze strony Polski dr Madey ski, naczelnik wydziału zatrudnienia i migracji
w Ministerstwie Opieki Społ ecz nej.

