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§ 2. Dochody ze sprzedaży materi,l!ów budowlanych uzy
skanych z rozbiórki budynków oraz inne dochody i wydatki 
związane z usuwaniem zniszczeń wojennych w miastach i osi e
dlach będą objęte bud:Ż.etam i te renowymi i -powinny być pfe
limino~ane w części dotyczącej gospodarki komunalnej i 
ulieszkaniowej. 

§ 3. 
usuwania 
osiedlach: 

Prezydia rad n arodowych będą prowadziły akcję 

pozostałości zniszczeli wOJennych' w ln1astach i 

1) bądf to przez oddziały robót rozbiórkowo-porządkowych, 
działające jako ,.iednostki budżetowe, 

'2) bądź to systeme'in zlecania zadań przedsiębiorstwom robót 
rozbiórkowo-porządkowych albo. innym przedsiębiorstwom 

t.erenowym lub spółdzielniom - przez pokry wanie tdktUI 
z kredytów buM.etowych. 

§ 4. W zak resie uno rmowa nym n iniejszym zi:!rząd zeni em 

traci moc zarzijdzenie Ministri:! Finans ó w z dn ia :lI) czerWCd 
1952 r. w sprawie środków specjal nych i yospodar~lw pomoc- , 
niczych jednost<ik budżetowych (Moni to r Polsk i Nr A-bO, 
poz. 914 z późniejszymi zmianamj). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życ ie z ~njem 1 stycznia 
1957 r. 

Minister Finansów: w z. J, Kole 
ł'v1inister Gospodarki Komunalnej: w z, St . Sroka 
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lAltZĄI)ZENIE MINISTRA PRZEMYStU CHE,MICZNEGO 

z dnia 9 października 1956 r. 

w sprawIe zasad stosowania mandatów karnych przez adm in i strację leśną w resorcie przemysłu chemicznego. 

Nil podstawie § 2 usl. 1 i 2 z.arządzen i a nr 4 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia lO stycznia 1!-J52 r. w spr:\wle nadania n ie któ

' rym orgdl1om władzy uprawnień do nakładania i ściągania 

grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr A-9, 
poz. 84) za~ządza się. co następuje: 

§ ,1. Do nakładania i ściągania grzywien w drodze man
datu karnego uprawniona jest administracja l eśna jednostek 
Plldleqłych nadzorowi Ministra Przemysłu Chemicznego. 

~ 2. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu 
karnego może ' być stosowane tylko na ·podsta ... · ie imiennego 

upoważnienia wydanego na piśmje pr'zez przełożoną wladz~ 

słuźbową . i jedynie ża oznaczone w upoważni eniu czyny z 'fil

kresu szkoonictwa leśnego iochwrlY p rzyrody. 

§ 3. Do wydawania imiennych upoważniell do n"akladanill 
i ściągania yrzywien w drodze mdndatu kdi'neqo uprawniony 
jest dyrektor jednostki organizacyj'nej w stoslln'ku dQ podle
głych pracowników aclministrRcji le';nej, 

§ 4. NakL:\danie i ściąganie grzywi en w drOnlf' mandi\tu 
karnego może być s tosowane za następujące czyny .w wyso-
kości niźej podanej: 

-------------------------
.A . Wykroczenia przec iwko przepisom o szkodnictwie lf'Śll}'m i poJnym: 

l) wydobywanie w lesie żywicy lub soku brzozowego l 
2) nac inanie w lesie drzew lub ich u5zkadzan :e winny spo- . 

sób l 
3) niszczenie w lesie sadzonek lub mrowisk 

4) zdzieranie kory lub obrywanie szyszek w lesie 

, 5) l:wożenie do lasu kamieni, śmieci, nieczys tości lub padliny 

~ 

8) pruchodzenie przez las w miejscach zabronionych 

1) porz:ejazd przez las w miejscach zabronionych 

8) zbieranie w lesie w miejsca ch niedozwolonych lub tei be-x 
posiadania wymaganego zezwolenia w ty ch miejscach ko
ry. wiórów, darni , trawy .. wrzosu, ruchu, ściółki, szyszek., 
grzybów, jagód, owoców lub Ziół 

mandat w wysoko~cj :W zł fz wyjątkiem przypadków wyrZIl
dzenia większej s7kocly .i za ch()dzącej wobec tego putrzeby d()o 
chodzenia odszkodowania) 

mandat w wysok()<;ci 10 zł (z wyjątkiem przypadków, o któ. 
rych mowa powy'zej) 

mandat w wysokości ud lO zł do 20 zł w zal eżności od stopnia 
zanieczyszczenia' 

mdlld4t w wysokości 5 zl 

mandat w wysokości 10 zl 

• 
nu.nd"t w wysokości S zł 

p o d s t a w a p r a w n a : art. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. {) suodnictwłe leśnym ł potnym 
(Dz. U. Nr 30, poz. 224). 

B, Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przeciwpożarowe/: 

I) porzucanie nJ terenie las?w. wrzosowisk, . suC~Ych łąk i I 
torfowlsk oraz w odleglosci do 100 m od nich me ugasw
nych zapałek i niedopałków papierosów 

2) rozniecanie na wyżej wymienionych terenach ognisk, po- J 
zostawianie lub przenoszenie palących się lub , tląc ych 

przedm iotów. korzystanie z plomienia otwartego, jilk rów 
nież spajanie pokrywy gleby i pozo.sldłości roślinnych, 

mandat w wysokOŚCi 20 zł fz wyjątkiem przypadków spow()o 
dowania pożaru I zachodzącej w związku z tym odpowiedział
noścl) 
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P o d s ta w a p r a w n a: art. 17 ust. l pk~ 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej or
ganizacj i (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404), ~ l ust. l pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i r~zszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzoso- . 
wisk (Dz. U. Nr 40, poz, 303) . 

C. Wykroczenia przeciwko plzepisom o ochlOnie p1ZyIOdy: 

l) nabywanie roślin podlegających ochronie mandat w wysokości 10 zł 

l) zanieczyszczanie terenów parków narodowych i rezerwa- mandat w wysokości 5 zł 
tów przyrody oraz otoczenia pomników przyrody 

3) uszkadzanie rosnących w stanie dzikim roślin chronio- mandat w wysokości 5 zł 
nych bez spowodowania i·ch zniszczenia 

4) niszczenie gniazd ptaków , o ile dokonane zostało jedno- · mandat w wysokości 20 zł 
. , 

razowo (jeżeli wykroczenie dotyczy gatunku na danym terenie wy
Jątkowo cennego, podlega odpowiedzialnoś ci s\!rowszej) 

5) pr'zebywanie na terenach objętych ochroną, na których 
obowiązuje taki zakaz 

6) zrywanie lub usuwanie ze stanowisk (wykopywan.ie) ro
snących w stanie dzikim ch ;·onionych roślin, dokonywane 
sporadycznie 

7) wybieranie jaj z gniazd pt:'1< 'ch, dokonywane sporadycznie 

8) dokonywanie w ebiektach podlegających ochronie (parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody) zmian, 
Jak np.: 

a) zrzucanie głazów w górach 

b) niszczenie gleby polegające nil z.darciu jej warstwy 
na p<Jwierzchni do l mt 

c) na cinanie kory drzew, obłamywanie gałęzi 

d) płoszenie zwierząt 

e) zakłócanie ciszy na obszarach wysokogórskich, na 
których wprowadzono taki zakaz 

f} zakłócanie ciszy na innych obszarach, na )ttórych 
wp~owadzono taki zakaz 

g) zanieczyszczanie wody, jeżeli nLe odbywa się to spo
sobem przemysłowym na podstawie odpowiednich 
uprawnień ' 

hl niszczenie skał przez robienie znaków lub napisów 
albo przez odlupywanie 

I) niszczenie w jaskiniach tworów ' naciekowych 

j) ooozowaniepoza mfejscami do tego przeznaC'zonyml 

k) prowadżenie handlu okrężnego . w miejscach objętych 
takim zakazem 

l) wzniecanie · ognia, ' jeżeli nie spowodowało to szkód 
uzasadniających odszkodowimie i zachodzącej w zwi,ąz-
ku z tym odpowiedzialności . 

l) używanie pojazdów mechanicznych i konnych poza 
drogami wyznaczonymi do tego celu 

m) zbiór owoców, roślm runa w miejscach, w których jest 
to zabronione 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

(jeieli czyn popełniono w celach żarobkowych, wykroczenie 
podlega odpowiedzialności surowszej) 

mandat w wysokości 10 zł 
(jeżeli czyn dotyczy . gatunku wyjątkowo cennego na d .i ovm 
terenie, wykroczenie podlega odpowiedzialnoScl surowszejJ 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat' w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 5 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 5 zł. 

P o d st a w a p r a w n a: art. 15, 18 i 33 ustawy z dnia 7. kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, 
poz. 180). 



' Monitor Polski Nr 99 -1179 -'- Poz. 1147, 1148 i 1149 . 

§ . 5. Wpływy z mandatów karnych jednostki organiza
cyjne powinny odprowadzać na dochody .budżetu terenowego 
prezydiów właściwych teryŁor(alnie rad narodowych powia
towych, mie~skich, miast sta~10wiących powiaty oraz w m; st. 
Warszawie i m. Łodzi oraz składać im miesięczne sprawozda
nia cyfrowe i krótkie sprawozdania opisowe z przebiegu wy
mierzania kar w drodze mandatów. Sprawozdania obejmować 

powinny: ilość mRndatów nalozonych, wykrorzenill, za jakie je 
nałożono, i globalną kwotę ściągniętych mandatów . . 

§ 6, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia l pażdziernika 1956 r. 

Minister Przemysłu Chemicznego: w z. B. Taban 
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Z'ARZ,\DZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 27 września 1956 r . 

w sprawie sprzedały napojów . alkoholowych. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Handlu We
wnętrznego z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działa
nia Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, po~ . 62) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o napojach al1<'1ho
lowych, n"l.leży przez to rozumieć napoje zawierające więcej 
niż 18°/0 alkoholu. . 

§ 2. Zakażuje się sprzedaźy oraz podawania p iwa mło
dzieży w wieku szkolnym. Zakaz ten nie dotyczy piwa o mocy 
do 4,5% alkoholu. . 

§ 3. Zabrania się podawania napojów alkoholowych w 
barach samoobsługowych i restauracjach popularnych w na
czyniach większych niż 50 mI. 

§ 4. Nie mogą być spożywane w zakładach gastrono
micznych napoje alkoholowe przyniesione przez kQnsumentów 
z zewn-ątrz. 

§ 5. W dniach lub qodzmach, w których rady n iHodowe 
stosownie do obowiązujących przeplsow wprowadzą zakaz 
sprzedaży napojów alkoholowych, branżowe' sk ,epy w inno-spi-

rytusowe powinny być zamknięte, inne zaś sklepy oraz zakła
dy gastronomiczne powinny zawieSić sprzedaż tych ,napojów~ 

§ 6. W sklepach i zakładach gastronomicznych upraw
nionych do sprzedaży napojów alkoholowych należy umie
ścić na widocznym miejscu uchwały rad narodowych w spra .. 
wie wprowadzonych na danym obszarze ograniczeń w sprze
daży napojów alkoholowych. 

§ 7. Z wyłączeniem branżowych sklepów winno-spirytu
sowych zabrania się umieszczania spirytusu i wódek na wy
stawach okiennych. 

§ 8. '. Sklepy uprawnione do sprze .1aży napojów alkoholo
. wych powinny posiadać widoczną z zewnątrz loka!u wywiesz
kę z napi~em "Sprzedaż napojów alkoholowych". 

§ 9 Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrzne-< 
go z dnia 24 stycznia 1956 r. w sprawie organizacjI sprzedaży 
napojów alkoholowych (Monitor PolskI Nr 6, poz. 51). 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: w z. S. MiJecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWN:ĘTRZNEGO 

.~ dnia 14 listopada 1956 r. 

w sprawie ksłą:tek zamówień dla osób wykonujących przemysł domowy l ludowy. 

Na ' podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu 
Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62) oraz w związku z roz
porządz.eniem Ministra Finansów z dnia 20 pażdziernika 1956 r. 
w sprawie poboru w formie ryczałtu . podatków obrotowego 
i dochodowego od osób trudniących się przemysłem domowym 
i przemysłem ludowym, wykonujących Świadczen .ia na rzecz 
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 50, poz. 222) 
zarządza się, co następuje: 

§ l. Jednostki handlu l1'ipołecznioneqo mogą udzielać 

z·amówień tylko tym osobom wykonującym przemysł domowy 
lu~ ludowy w rozumieniu §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu DlObnego i Rzemiosła z ' Wiia 27 czerwca 1956 r. 

, , 

w sprawie określeniaistotnycb cech ' pracy chałuplll C:t.ej, prze
mysł\) domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień za
robkowych wyłączonych spod przepisów . prawaprzemysło
wego (Dz. U. Nr 30, poz. 144). które posiadają książki zamó
wieńwedług wzoru sta,nowiącego załącznik nr l do zarządze
nia. 

§ 2. Książki zamówień są drukami ś~isłego zarachowania 
i wydawane są przez właściwe według m'lejsca zamieszkania ; 
osoby wykonującej ' przp-mysł domowy lub ludowy wydziały' l 
(zarządy) hancilu prezydiów powiatowych (miejskich, dzie!"! j 
nicowych) rad narodowych na wniosek osoby zainteresowanej,: ; 
złożony na formularzu według wzoru stanowiącego rełącznik 

. Dr ' 2 do ruządzenia. . 


