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ZARZĄDZENIE Nr 80 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 25 maja 1960 r. 
.~ 

w sprawie ustalenia wykroczeń, za które organy Miliell Obywatelskiej upowałnłone są do nakładania ł ściągania 
grzywien w drodle mandatu karnego.. 

Na p()dstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 
'1951 r. ' o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79) 'oraz w związku z § 3 zarządzenia 
nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w spra-

za wykroczenia, . określone w załączniku do niniejsze!Jo Zll

rządżenia . 

" § Q. Trac,i moc zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Mi'nisŁrów 
z dnia 29 kwietnia 1952 r. w sprawie ustalenia wykro'czeń, 
'la które org!ny Milicji , Obywatelskiej upoważnione są do 
nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu kd.nego 
(Monitor Polski z 1952 r. Nr A-45, poz . . 635, z 1956 r. Nr 4, 
poz. 32 i Nr 20, poz. 260 i z 1959 r. Nr 43, poz. 195). 

, wie zasad i trybu wydawania organom Milicji Obywatelskiej 
upoważnień do nakładania i sciągania grzywien w postę'powa

n iu mandatowym (Monitor Polski Nr A-9, poz. 85) zarządza 
się. co następuje: 

§ L Organy Milicji Obywatelskiej upoważnione są do 
nakładilnia i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do zarządzenia nr 80 Pro~ 
zesa Rady Ministrów z dnia 25 majil 
1%0 r. (pOl. 271). 

WYKROCZENIA, ZA: KTORE ORGANY MILICJI OBYWATEL SKlEJ UPOW A2NIONE SĄ DO NAKŁADANIA I SCIĄGANIA. 
GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO 

DZIAŁ I. 

Wykroczenia przeciwko przepisom sanitarnym: 

1) nieprzestrzeganie 'higieny osobistej przy sprzedaży arty
kułów żywności (brudne ręce, brak odzieży ochronnej, 
brudna odzież). 

, 2) 

P o d s t a w a p r a w n a: art. 34 rozporządzenia 

Prezyq.enta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
"o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotartli 
użytku (Dz. U . .Nr 36, poz. 343; zm.: z 1934 r. Nr 110, 
poz. 977, z 1939 r. ,Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr S, 
poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311) i art. 22 u3tawy 
z dnia , 21 lutego 19-35 r. o zapobieganiu chorobom 

, zakaźnym i o ich zwaiczaniu (Dz. U. Nr 21, poz 198; 
zm.: z 1949 r. Nr 25, poz. 114 I z 1959 r. Nr 21, 
poz. 170) i w związku z rozporządzeniem Minisfra 

, Opieki Społecznej z dnia 13 majd 1931 r. w spra
' . >'! wie przepisów sanitarnych dla publicznych miejsc 

-'~; "if" spo±ycia (Dz. U. Nr 41, poz. 321). \ 
nie~głoszenie do urzędowego badania na włośnie l nie
poddanie temu badaniu mięsa świń poddawanych ubojo
wi na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 
,:(' p o d s t a w a p r a vi n a: art. 32 pkt 5 rozporzą

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia ' 22 mar-
' ca 1928 r. o' badaniu zwierząt . rzeżnych i mięsa 

(pz. U. z 1933 r. Nr 6Q, poz. 454, zm.: z 1934 r. 
Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 18, poz. 132) w związ- . 
ku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 
11 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego bada
nia co do włośni dzików: świń (Dz. U. Nr 49( 
poz. ' 243).. _ 

D Z I AŁ II. 

Wykmczenła przeciwko przepisom o utrzymilniu Clystości 
ł porządku: 

a) w miastach i osiedlach: 

1) niedopełnienie obowiązku obejmującego : zamiatanie. zbie
ranie, gromadzenie i usuwanie nieczysto~ci w przeznaczo
nych do tego urządzeniach: 
- z części zabudowań przeznaczonych do wspólnego 

użytku mieszkańców i z powierzchni pomiędzy zabu
dowaniami, 

- z terenów nie zabudowanych, 
- wżdłu± nieruchomości - z chodników i połowy ;;zero-

, kości jezdni, jeżeli zaś nieruchomość przylega do ,la
cu publicznego - z 5-metrowego pasa wzdłuż chod-
nika ·(art. 13); .... I' 

2) niewyposażenie nieruchomości w urząd2:enia d'o groma
dzenia nieczystości służące do wspólnego użytku ogółl1 
mieszkańców nieruchomości (art. 13); 

3) nieskrapianie wodą chodnika i jezdni do połowy jej sze
rokości bądź 5-mc,trowego pasa prnległego placu publicz
nego przed zamiataniem i niepolewanie wodą ' w porze 
letniej (art. " 13); 

'4) ńieociyszczanie ze śniegu, błota l lodu chodnika i jezdni 
do połowy jej szerokości bądź 5-metrowego pasa przyle
głego placu publicznego t niestosowanie środków do usu
wania gołoledzi i ślizgawicy (art. 13); 

5) niedopełnienie przez zarządcę zakładu handlowego, ga
stronomicznego, usługowego itp. obowiązku uS\1wania 
nieczystości i utrzymania porządkl' na zewnątrz za:'ladu 
11{ najbliższym jego otoczeniu, a w szczególności przed 
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wejściem do zakładu i na jego zapleczu, na powierzchn! 
ustalonej .z zarządem budynku (art. 13); -

6) nieprzestrzeganie czystości i porządku w pomieszczeniach 
przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkaiIców (ko
rytmze, klatki schodowe, ust(-;py, ~trychy, pralnie domo
we itp .), w f;zczególności przez: 
a) wystawianie sprzętów i innych przedmiotów oraz p6-

zostawianie zbiorników z nieczystościami na klntkach 
schodowych,. korytarzach bądź inny clI miejscach do 
tego nie przeznaczonych, 

b) wylewanie bądź wyrzucanie· nieczystości z okien lub 
balkonów, 

e) trzepanie odzieży, pościeli itp. w okne.ch lub na bal- A 

konach albo w czasie, w którym takie czynn05ci sił 

niedozwolone; 
1) zanieczyszczanie lub .zaśmiecanie miejsc przeznaczonych 

do użytku powszechnego, jak ulice, place, ogrody, zie
leńce itp., albo miejsc w c~ści zdbudowań przeznaczo
nych do wspólnego użytku i na terenach nie zaburtowa
nych pomiędzy budynktlmi (art. 14h 

8) uszkadzanie urządzeń przeznaczonych do utrzymania czy
stości (art 1-4); 

9) niszczenie ' lub uszkadzaf!ie roślin albo deptanie t'rilwy w 
parkach, o~rodach i zieleńcach przeznaczonych douT.'tku 
powszechnego (art. 14). 

p o d s t a w a ' . p r a w n a: art. 13"i -14 ustawy 
z dnia 22 kwietnia 19:;9 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27', 
poz. 167), a co do pkt 6 w związl;u z § " rozpo
rządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z .-dnia 
24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obo
wiązków dozorców 'domów (bloków, kolonii) oraz . 
innych osób zobowiązanych do utrzymywani ."! po
rządku i czystości w miastach i osiedlach (Oz: U. 
Nr U, poz. 81). 

b) w gromadach: 
l) zanieczyszczanie nieruchomości (klatek schodowych, bram, 

podwórek, ustępów p0dwórzowych, obejść gospod'ar-
skich itp.); -

2) wystawianie spr.z~tów oraz pozostawianie zbiorników ze 
śmieciami i innymi n i eczystościami na klatkach schodo
wych bądź w innych miejscach do tego nie przezn.lczo
nych; 

3) trzepanie odzieży , pościeli itp. w okn'ach i na balkonach 
oraz poza godzinami oznaczonymi przez prezydinm ra
dy narodowej . 

p o. d s t a w a p r !l w n a: art. 22 ustawy z dnia 
21 lutego 1935 r. (\ zapobieganiu chorobom zaki'\ż
nym i o ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 27, po?. 198; 
zm.: z 1949 r. Nr 25. poz. 174 i .z 1959 r. Nr 27, 
poz. 170) w z\viązku z· "rozporzą:1zeruem Min is t: a 
Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzy_ l 
mania porządku i czystości w · nieruchomosciach 

;;0 : (Dz. U. Nr 40, poz. 306). 

D Z I A Ł III. 
\Vykroczenła przeciwko przepisom O bezpieczeństwie 

ł porządku: 

Rozdział l. ~ 

Przepisy o bezpieczeilstwie: .. 

l) wystawianie lub wywieszanie, bez zachowania nalp.żytej 
. ostrożności, ciężkich przedmiotów albo rzucanie - nimi, 
wylewanie płynów, wyrzucanie nieczystości albo d .)pro
wadzanie do wypadania lub wyle\vania się powyższych 
przedmiotów (art. 38 § l); 

2) zani echanie, wbrew swemu obowiązkowi, ośwIetlenia 
·miejsc dost~pnych dla publiczności oraz psucie albo ga
szenie ·takich oświetleil przez złośliwość lub swawol~ 
Jart. 45h . 

3) niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu nie .. 
bezpiecznego zwierzęcia (art, 46); 

4) niezachowanie zwykłych lub nakazanych środkówosłroż .. 
ności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 48). 

Podstaw.a prawna: art. 38 § l, art. 45, 
art. ·46 i art. 48 ruzporządzenia Prezydenta Rzeczy~ 
pospolitej z . dnia 11 lipca 1932 r. - Prawo o wy
kroczeniach (Dz. U. Nr 60, poz. 572; zm.: z 1934 r. 
Nr 95, poz. 854, z 1945 r. Nr 48, poz. 273, z 1946 r. 
Nr 15, poz. 108, z 1950 t . Nr 50, pez. 459, z 1951 r.: 
Nr 66, poz. 4?4 i z 1958 r. Nr 34, poz. 152). 

R o z d z i a ł 2. 

Przepisy porządkowe: 

l) czepianie się miejskich ŚJ odków komunikacji (tramwajów. 
autobusów, trolejbusów itp .); ,,,,,,,,1 

2) jazda n!! stopniach środków komunikacji miejskiej; ,..., 
3) nieprzestrzeg.anie przepisów porządkowych o zachowanil.1 

się na kąpieliskach i plażach. . 

p o d s t a w a p i' a w n a: art 29 rozporząilZt'nia 
Prezyqenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca He2 r. 
- Prawo o wykro"zeniach (Dz. U. Nr 60. ·poz. 571; 
zm.: z 1934 r. Nr 95, poz. 854, Z 1945 r.Nr 41.ł, poz. 
273, z 1946 r. Nr 15, poz. 103, z 1950 r. Nr 50. poz. 
459, z 1951 r. Nr 66, poz. 454 i Ż 1958 r. NI 34, 
poz. 152) w związku z: 
co do pkt 1-2 - zarządzeniem Ministra G,)SPo-

darki Komunalnej z- 'dnia 12 listopada 1957 r. 
w sprawie warunków publicżnego transportu 
osób komunalnymi środkami komunikacyjnymi 
(Monitor Polski Nr 90, poz. 533) oraz szczP.gó
łowymi przepisami porządkowymi wydanyri1i 
przez prezydia rad narodowych sprawujące 

bezpośredni nadzór nad komunalnymi przej.i
sh:biorstwami komun ikacyjnymi i ustalającymi 
warunki transpoi'tu osób komunalnymi ~rodka .. 
n1i komunikacyjnymi ; 

co do pkt 3 - zilrządzeniern nr 112 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 4 maja 1956' r. w sprawie 
wprowadzenia koniecznych urządzeń w kąpie

liskach zorganizowanych i zapewni enia w n·idl 
bezpieczeństwa (Monitor Polski Nr 37, poz. ·439) _ 
oraz przepisami porządkowymi wydanymi przez 
prezydia właściwych rad narodowych, a nor
mującymi warunki korzystania z kąpielisk za
równo zorganizowanych, jak i nie .zorganizo-

\ wanych. 

D Z I A Ł IV. 

Wykroczenia przeciwko przepisom o ruchu na drogach 
publicznych. 

Rozdział 1. 

Używanie I ochrona dróg: 

1) niszczenie i uszkadzanie dróg puhlicznych i ur~ądzeI\ 
drogowych; 

2) włóczenie po drogach publicznych przedmiotów· mogą
cych psuć drogę; , . 

3) zanieczyszczanie drogi lub rzucanie na drogę wszelkich 
• przedmiotów i- materialów, mogących kaleczyć nogi lu

dzi i zwierząt lub rwać obręcze gumowe pojazdów; 
·4) tratowanie rowów, skarp nasypów, pasów przydrożnych, 

przejeżdżanie przez nie. przepędzanie i wypasanie bydła, 
zwierząt pociągowych i trzody oraz ptactwa domo wego, 
skopywanie poboczy, skarp, zasypywanie roWów, kana-
łów lub zaorywanie drogi; . 

5) składani e na drogę bez zezwolen ia włilściwych _ władz 
drogowych wszelkiego rodzaju materiałów, narzędzi, to
:warów itp.l . .. 
f~ I 
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6) rozniecanie otwartych ognisk \II' odległości mniejszej nit 
150 metrów od mostów drewnianych lub konstrukcji mie
szanej żelazno-drewnianej, zaopatrzonych w odpowiednie 
tablice ostrzegawcze, oraz palenie tytoniu na takich mo· 
-stach; 
przechodzeI).ie lub przejeżdżanie ~ ogniem lub nie zam
kniętym paleniskiem milszyn po mostach z drewnianymi 
pokładami, rozniecanie ognia lub urządzanie noclegów 
pod wszelkimi mostami; 

łl) pędzenie drogą publiczną zwierząt bez dostatecznego do-
zoru; 

9) pozostawianie dzieci na jezdni- dróg publicznych be'z 
opieki oraz wypuszczanie na drogę zwierząt i ptactwa 
domowego; / 

10) 

11) 

przewożenie drogą publiczną bez przykrycia, wystawianie 
wzdłuż drogi albo przy drodze przedmiotów m09'ł.:ych 
ploszyć zwierzęta pociągowe i bydło, względnie wywo
ływać u -ludzi przestrach lub obrzydzen:e; 
stosowanie niszczących jezdnię. urządzeli. przeciwślizgo
wych na drogach o nawierzchni twardej z wyjątkiem 
okresu ślizgawicy lub nil śn-iegu. 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 21 ustawy z dnia 
7 października 1921 r. o przepisach ,porządkówych 
na drogach publicznych (Dz, U, j~r 1)9, poz, 656; 
zm. z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, paz, 202, 
z 1934 r. Nr 110, poz, 976 i z 1948 r. Ni lO, poz. 73) 
w związku z : 
co do pkt l-IQ - ro~porzą(lzeniem Ministra R 1-

bót Publicznych i ' Ministra Spław Wewnętrz
nych z dni'a 26 czerwca 1924 r. reguluji.łcym 

używanie i ochronę dróg (Dz. U, Nr 61. poz. 
611; zm,: z 1925 r. Nr 55, -poz. 397, z 1927 r. 
Nr 113.- poz. 957, z 1937 r. Nr 58, poz, 458 
i z 1959 r. Nr 43, poz. 271); • 

co do pkt 11 - rozporządzeniem Ministrów Komu
nikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Woj
skowych z dnia 27 października 1937 r, o ru
chu pojazdów mechanicznych na drogach pn

-blicznych (Dz, U, z 1937 r. l'ir 85, poz. -616; 
zm,: z 1948 r. Nr 27, pen, 186, z 1949 r, Nr 30, 
poz, 218 i Nr 51, poz, 389, z 1952 r. Nr l. poz_ 8, 
z 1953 r. Nr 14, poz_ 60, z 1954 r. Nr 3, pez_ 6, 
z 1956 r. Nr l, poz_ 2 i z 1960 r. Nr 18, poz, 110). 

Ro z d z i li ł 2. 
l ' 

Ruch pieszy: 

-1) nieprawidlowe poruszanie się wzd-Iuż drogi; 
2) nieprawidlowe przechodzenie przez jezdn ię; 
3) nieprzestrzega!li,r znaków i sygnałów drogowych oru 

znaków na jezdni i sygnałów podawanych przez funkcjo
nariuszy Milicji Obywatelskiej lub inne osoby do tego 
uprawnione, 

/f p o d s t a w a p r a w n a: art 21 ustawy 'Z dnia 
._r~ ";:; -. 7 października 1921 r. o przepisach porządk':>wych 

na drogach publicznych (Dz: U,. Nr 89, paz, 656; 
zm,: z 1928 r. Nr 18. poz. 151 i Nr 23, poz 202, 
z 1934 r. Nr 110, poz, 976 i z 1948 r. Nr 10. poz_ 73) 
w związku z: 
co do pkt 1-2 - rozporządzeniem Ministra Robót 

Publicznych ...... j Ministra Spraw Wewnętrznych 
_ z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującym używa
nie i _ ochronę dróg (Dz, U. Nr 61, poz, 611; 
zm,: z 1925 r. Nr 5'), poz, 397, z 1927 r, Nr 113, 
poz , 967, w Hl37 r. Nr 58, poz, 458 i w 1959 r, 
Nr 43, poz, 271) oraz z:lrząd'leniem właściwe
go _organu władzy stopnia wojewódzkieg') wy
danym na podstawie ustdWy z dnia 7 paździer
nika 1921 r. o przepisach porzą\łkowych na 
drogach publicznych! 

Poi. -211 

co do pkt ~ - f0zporząd!eniem Ministrów Kl~ mu
nikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 
1959 r. w sprawie znaków i sygnałów rlrogo-
wych (Dz, U. Nr 43, poz, 271). ' 

R o z d z i a ł 3. 

Ruch rowerowy: 

I) brak karty rowerowej; 
2) jazda rowerem bez zaświadczenia stwierdzającego wyka

zanie się znajomością. przepisów o ruch 'J drogowym, je
że li na danym obszarze został wprowa-d:wny obowiązek 
wykazywania się znajomością takich prz~pisów; 

3) prowadzenie na drogaCh publicznych nauki kierowaniel 
rowerem; 

4) brak dzwonka jako sygnału ostrz,"gawczego, hamulca, 
szkiełka odblaskowego koloru czerwonego lub pOH1iHań
czowegoz tyłu -roweru oraz światła z przodu (z chwilą 
nastania zmroku); 

' 5) brak tabliczki przy motorowerze, rowerze z silnikiem po
mocniczym Olaz przy wózku rowerowym poruszanym sil
nikiem pomocniczym lub siłą nÓH, jeżeli na danym obsza
rze został wprowadzony obowiązek ozn,lCzania - tych po
jazdów tabliczkami; 

6) jazda środkiem jezdnizi1miast przy jej prawej krawędzi, 
z wyjątkiem przypadków wyprzedzani,a innych pojazdówl 

7) jazda obok siebie zamiast za sobą w jednej linii; 
8) wożenie innej osoby, jeżeli row e r jest jedllooso~owy; 

wy jątkowo może' bye ?fZe-WOŻone dzieCKO do lat 6 na 
dodatkowym siedzeniu, umieszczonym przed kieruJilcY1l1 
rowerem; 

9) jazda bez trzymania rąk na kierownicy lab nóg na peda
łach (podnóźkach); 

ID) czepianie się innych pojilzdów będących w ruchu; 
11) prowadzenie przez kierującego rO"'l'erem zwierząt · bą~t 

wożenie na row erze p rzedmiotów o wyr~liarach z':ł!]raia

jących bezpieczeństwu jub porządkowi ruchu; 
12) jazda po chodnikach i ścieżkach dla pieszych; 
13) niezmniejszenie szybkoki na skrzyżowaniach ulic (drógl; 
14) _niewskazywanie ręką zmiany kierunku jLlzdy; 
15) nieprzestrzeganie przepbu o pierwszeństwie przejazdu na 

skrzyżowaniach; 

16)' niestosowanie się do zll<1ków i sygnałów drogowych ora1l 
sygnałów podawanych przez fUi1kCJon"riuszy Milicji Oby
watelskiej lub inne osoby do -tego uprawnione. 

p o ci s t a w a p r a w fi a: art. 21 ustawy z dnia 
7 pai-,dzier.nika 1921 r. o przcpisa ~,h porządkowych 

na drogach publicznych (Oz, U, Nr 89, poz, 656; 
zm_: z 1928 r. Nr 18, poz_ 151 i Nr 23, poz, 202, 
z 1934 r. Ni 110, poz_ 976 i z 19,i8, r: Nr lO, poz, 73} 
w związku z: 
co do pkt l, 3. 4 i 6-15 - rozporządzeniem Mi

nistra . Transportu Drogowego i Lotniczeqo 
z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie ruchll fe
werów na drogach publićznych (Dz. U. z .1954 r. 
Nr 3, poz _ 7); 

co do pkt 2 - z cHządzeniem Ministra Tnmsport\1 
Drogowego i - Lotniczego z duia 25 lutego 
1954 r. w sp ra wie pro wadzeniil rejestru f3we
rów i wartinków sprawd'lilnia znaj'Offiośd prze
p isów o rudlU drogowym (Monitor P;.>lskJ 
Nr A-23, poz, 384; zm,: z 1959 r. Nr 27, poz. 
127) oraz zilrzą'dzeniem właściwego .orgallu 
władzy stopnia woj ewódzkiego, wydanym na 
podstawie ustaw y z dnia 7 paz(lziernika la21 r. 
o przepisach porządkowych na drogach pu
blicznych; 

co do pkt :j - ząrząrt7.eńiem wł.lściwego organu 
władzy stopnia wojewódlki e~10. wydanym na 

, ~ .. ";t podsta '-vie ustd\vy z dnia 7 ' października 1921 r. 
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o przepisach porządkowych na drogach pu
blicznych; 

co do pkt 16 - rozporządzeniem Ministrów Komu
nikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 
1959 r. w sprawie znaków i sygnałów drogo
wych (Dz. U. Nr 43, poz. 271). 

. R o z d z i a ł 4. 

Ruch pojazdów zaprzęgowych: 

l) jazda srodkiem bądż lewą · stroną jezdni; 
2) przekroczenie szybkości fi km/g~dz. na ostrych zakr~tach, 

skrzyżowaniach dróg i mostach drewnianych lub o kon
strukcji mieszanej żelazno-drewnianej dłuższych niż 20 m; 

3) njeprzestrzeganie przepisu o pierwsf:eństwie przejazdu na 
skrzyżowaniach; ' . 

.4) niezaopatrzenie w hamulce pojazdów zaprzęgowych utrzy
mywanych w celach zarobkowych do przewozu towaró)'" 

~ i osób z wyjątkiem pojilzdów osobowych nie więcej niż .. 
na 4 miejsca; 

5) jazd~ obok s iebie dwóch lub więcej pojazdów zamiast za 
sobą w jednej linii; 

6) niewIaściwy zaprzęg konia i nieokiełznanic; 
7) spanie podczas powożenia ; 
8) pozostawienie pojazdu bez dozoru na drogach i na uli

cach miast (oddalenie si ę od pojazdu); 
9) .zatrzymywanie się na środku bądż lewej stronie jezdn i; 

10) brak tabliczki z nazwiskiem i imieniem oraz adresem wła
ściciela pojazdu; 

11) nieposiadanie przez pojuzd znajdujący się na drodze pu
blicznej z nastaniem ciemności, a w taborach pierwszy 
i Qstatnł pojazd, światła widoczneg() z daleka; . 

12). ,jeżdżenie saniami bez ,lzwonków lub grzechotek; . i 
13) .używanie na drogach publicznych silni bez dyszla lub ho-o 

łobli, mających zaprzęg tylko z postronków lub pasów; 
14) używanie do przewozu towarow na droJach publicznych 

sani, których płozy mają w częś ci dolnej mniej niż 

120 cm długości i mniej niż 10 cm szer<.;kości; 

15) n.ieprzestrzeganie ·znaków i sygnałów drogowych oraz sy
gnałów podawanych przez funkcjonariuszy Milicji Oby-
watelskiej lub inne osoby do tego uprawnione; . 

16) nieeste tyczny (brudny) wygląd dorożki konnej; 
, 1-7) niepQsiadanie z tyłu wozu czerwonego szkla odblasko~ 

w@~o; 

18) niepos iadanie w czasie kierowania pojazdem przeznaczo
nym do zarobkowego transportu zezwolen ia na powoże
nie, jeżeli na danym terehie wprowodzollo obowiązek po
s iadan ia tak iego zezwol enia; . ;,ł 

19) niewskazywan:e ręką zmiany kierunku jazdy. 
p o d s t a w a p r a w n a: art. 21 ustawy z dnia . 
7 pażdziernika 1921 r. o przepisach porządkowych 
na drogach publicznych (Dz. U. Nr 89,poz. 656; 
zm.: z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, 
z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1948 r. Nr lO, poz. 7::)) 
w związku z: . 
co do pkt 1-4 i 6-14 - rozporządzeniem Mini

stra Robót Publicznych i Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. re!Juln
jącym używanie i oc hronę dróg (Dz. U . NI' 61, 
poz. 611; zm.: z 1925 r. N r 55, poz. 397, z 1027 r. 
Nr 113. poz. 9G7. z 1937 r. Nr 58, poz. 458 
i z 1959 r. Nr 43; poz. 271), a co do pkt 10 -
także zarządzeniem własciwego organu whdzy 
stopnia woje,;, odzkiego wydanym na podsta
wie ustawy z dnia 7 pażdziernika lY21 r. 
o p rzep isach porządkowych na drogach pu-
blicznych; . 

co do pkt 15 - rozporządzeniem Ministrów K0mu
.. nikacji i Spraw Wewnł;tIznych z dnia' 10 lipca 

1959 r. w sprawie znaków i sygnałów drogo
wych (Dz. U. Nr 43, poz. 271); . 

co do pkt 16 - zarz'ądzeniem Ministra Transportu : 
Drogowego i Lotniczego z dnia 16 marca 
1955 r. o zatwierdzeniu przepisów porządko

' wych w sprawie przewozu osób i bagażu 
taksówkami i dorożkami samochodowymi 
i konnymi (Monitor Polski Nr 41, poz. 405); , 

Co do pkt 5 i 17-19 - zarządzeniem właściwego 
organu . władą stopnia wojewódzkiego 'Wyda
nym na podstawie ustawy z dnia 7 paźdz i erni
ka 1921 r. o przepisach porządkowych na dro. 
gach publ!cznych. 

R o z d z i a ł 5. .; .;, ..... 

Ruch pojazdów mechanicznych: 

1) następujące' braki w wyposażeniu lub utrzymaniu po
jazdu: 
- brak tłumika, 
- brak przyrządu sygnałowego, . 
- brak lusterka wstecznego (z wyjątkiem motocykii) , 
- brak kierunkowskazów (z wyjątkiem motocykli i sa- , 

mochodów o nadwoziu otwartym), 
- brak któregokolwiek ze świateł zewnętrznych w okre

s ie od zmierzchu do ~witu (najaśnice, postojowe, tyl
ne), 

- brak o każdej porze dnia światła hamulcowego .. ~top'" 
(dotyczy tylko samochodów), -

- brak wycieraczki na szybie przedniej (w autobusach 
i dorożkach samochodowych) ; 

2) nieesletyczny (brudny) wygląd pojazdu przeznaczónego 
do przewozu osób; 

3) brudnebądż niedostatecznie · oświetlone ' albo ni~czytelne 

(zniszczone) tablice ze ' znakami rejestracyjnymi lub pr.ób
nymi; 

4) zakrywanie llłb ozdabianie w jakikolwiek sp.osób tablic 
rejestracyjnych lub tabl ic ze znakami próbnymi; 

5) niezaopatrzenie pojazdu mechanicznego . prowadzonego 
przez ucząoych się jazdy w tarczę z napisem "ni'1.uka 
jazdy"; 

6) niezawiadomienie przez kierowcę własciwego organu 
prezydium rady narodowej o zmianie m '.ejsca zam;pszka~ 

nia w terminie 14 dni cd daty zmiany .miejsca zańliesz.. 
kania; 

7) oddalenie się · od pojazdu, gdy silnik pra('uje;. 
8) niezabezpieczenie pozostawionego pojazdu przed urucho

mieniem przez osoby niepowołane; 
9) dopuszczen ie do dymien ia pojazdu lup używanie p;)jazdu 

w sposób wywołujący llil las; . 
10) załadowanie pojazdu cięiarowego ponad normę ustaloną 

w dowodzie rejestracyjnym; 
11-) przewożen i e wi Eikszej il,Jści osób niż wynosi norma usta

lona w dowodzie rejestracyjnym lub . w specjalnym. 
p'ozwoleniu, jeżeli to zi1graża bezpieczeil..stwu ruchu; 

12) paLeuie przez kierowcę tyton iu bądź spożywanie pokar
mów lub napojów VI.' Cia~ie prowadzenia pojazdu w gra
n'icach miasta; 

13) nieostrożna lub za szybka jazda przez przejście dla pie
szych na jezdni i zagrożen ie bezpieczeństwa pieszych; 

14) n ieos trożna lub za ~zybka · jazda w raz ie przejeżJiania . 
prz~z chodn ik, przy mijaniu iUD wyprzedzaniu pochodów •. 
oddziałów wojskowych itp.; 

15) niezmniejszenie .szybkości jazdy i n iezachowanie szcze
gólnej ostrożności przed przystankami tramwajów i in
nych k0lei na drogach. gdy na przystanku stoją bądź do: 
niego zbliżają s ię tramwaje lub poci ąg i ; 

16) naruszenie zasad obowi'lzujących przy skręcaniu w pra
wą lub lewą stronę bądz inne zakłócenie ruchu ńa skrzy
żowaniach ulic; 

17) wyprzedzanie pojazdów bezszyno\\i-ych z prawej strony, 
Iłl) wyprzedzanie . tramwaju z lewej slrony, jeżeli' tramwaj 

jedzie ' środkiem jezdni; 
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19) wyprzedzanie; jeżeli droga nie jest widoczna na dosta
teczną . odległość, oraz na zakrętach i przejazdach , kole
jowych, jak również przed przystankami tramwajów i ko
·lei na drogach, gdy na przystanku stoi tramwaj lub po
ciąg; 

20) nieprzepuszczenie pojazdu wyprzedzającego pomimo da
wanych sygnałów' świetlnych lub dźwiękowych; 

21) n iezasygnalizowanie zamiaru zatrzymania lub skręcania 

pojazdu; 
22) postój pojazdów utrudniiJjący ruch innym pojazdom I na 

\ odcinkach ulic oznaczonych znakami zakazującymi ' po· 
stoju; 

23) n-iepodanie przez kierowcę dźwiękowego sygnału ' ostrze
gawczego we wszystkich okol~cznościach, w których za

· chodzi potrzeba ostrzeżenia; 
24) nadużywanie sygnałów dżwiękowych lub używanie ich 

do innych celów niż do niezbędnego ostrzeżenia oraz 
używanie jako sygnałów ostrzegawczych dzwo:lków, 
gwizdawek, syren itp., a w osiedlach p,onadlo sygn~łów 
o silnym lub przeraźliwym dźwięku; 

:ol5) używilllie świateł oślepiających (najaśhic) na drogach do-
statecznie oświetlonych; , 

25) niestosowanie się do znaków i sygnałów :1rogowych oraz 
sygnałów podawanych przez funkcjonariuszy Milicji Ob'y
watelskiej lub inne osoby do tego uprawnione; 

27) prowadzenie pojazdu mechanicznego w · sposób ni.?zgod-
ny ze znakami na jezdni (nieprzeslrzeganie pasów f'j.:.hu). 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 21 ustawy z dniil 
7 października 1921 r. o przepisach porządkowych 
na drogach publicznych (Dz. U. Nr 89, poz , 656; 
zm.: z 1928 r. Nr "18, poz. 151 iNr 23, poz. 202, 
z 1934 r: Nr 110, poz. 975 iz 1948 r. Nr lO, p'Jz. 73) 
VI 'zw i ązku ' z: 
co do pkt 1-17 i 19-25 "-'. rozporządzeniem Mi

nistrów Komunikacji, Spraw Wewnc;trznych 
i Spraw Wojskowych z dnia 27 pażdzi~mika 

1937 r. o 'ruchu pojazdów mechanicznych na 
dr.f>gach publicznych (Dz. U. Nr 85, poz. 616; 
zm. : z 1948 r. Nr <i7, poz. 185, z 1949' r. NJ30, 
poz. 218, i Nr 51, poz. 3&9, z 1952 ' r. Nr l, 
poz. 8, z 1953 f : Nr 14, pozo 50, z 1954 ·r. Nr 3, 
poz. 6, z 1956r. Nr 1, poz: 2 i z 1950 r. Nr 13, 
poz. 110); 

co do pkt 18 - zarządzeniem właściwego organu 
władzy stopnia wojewćjzkiego wydanym na 
podstawie ustawy z dnia 7 paździe ~nika 1921 r.' 
o przepisach porządi!:owych na ' drogach pu
blicznych; 

co 00 pkt n, 2ti i 27 - rozporządzeniem Mini
strów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych 

. z dnia 10 lipca 1959 r. ' w sprawie znaków' i sy- . 
gniJlów drogowych (Dz. U . N r 43, poz. 271) . 

R o z d.z i a ł 6. 

'Yykroczenia przeciwko: 

a) przepisom o gospodarowaniu slużhowymi pojazda
mi samochodowymi i o za!Sódach ich używania: 

:1) używanie pojazdu niezgodne z dyspozycjami zleciljące- , 
go' jazdę; 

2) brak karty drogowej; 
3) niewypelnienie na bieźąco karty drQgowcj; 
4) bruk dowodu zawip.rając~go specy.Hkacj~ p rzewożonego 

.' ... ' ładunku, wystawionego przez osohp, dysponującą . pojaz- . 
dem lub ładunkiem; . ' . 

'. 5) bHlksprawn ie dziillającego licznika kjlometrów; f 
" b) przepisom o u~ywanlłl ciężarowych pojazdÓW sa- ' 

moC'llOd~wycb do przewozu osób: 

~) przewóz osób w ' cflach wycieczkowych ·na ' oulegkś,Ć' po-

. / 
l ~ 

nad· 75 km od grimic admi-nistracyjnych miejscowości! 
w której znajduje się miejsce stałego postoju pojazdu; 

7) przewóz osób na przyczepach samochodów ciężarowych, 
przyczepach ciągników (z wyjątkiem przewozu konwo
jentów, ładowaczy i członków druzyn roboczych); 

8) przewóz osób na stopniach, dachu, burtach i błotnikach: ' 
9} przewóz osób na ładunku lub obok ładunku (z wyjątkiem 

konwojentów, ładowaczy i członków drużyn roboczych); i 
10) brak w pojeździe poręczy lub uchwytów dla osób w ra- I 

zie przey,rożenia ich w pozycji stojącej; ;' J 

11) przewóz osób w ilości więk)izej niż dopuszczają normy, 
12} niepodwyższenie burt do wysokości J ,1 m ponna po

~vierzchnięładunkową pojazdu iub niezaopatrzen ie ' po .. , 
]azdu w poręcz ' zabezpieczającą przewoż<me osoby przed 
wypadnięciem z pojazd l:; i : 

13) niespięcie burt podłużnych (bocznych) pojazdów; ... 
14} niezabezpieczenie ławek przed przesuwaniem s ię oraz bur; 

ty tylnej przed otwieraniem się w cza!.ie jazdy; 
15) brak schodków przynajmniej z 1 poręczą do wsiadania 

i wysiadania z nadwozia pojazdu; 
15) ,pqewóz razem z osobalT'.i beczek lub pojemników do pa

liwci napełnionych lub próżnych, względnie pr.zew6z lu. 
zem leżących przedmiotów; 

17) brak urządzeń zabezpieczających przewożo~e osoby przed 
wpływami atmosferycznymi oraz urządzenia sygnaliz'lcyj-' 
nego w celu porozumiewania się pasażerów z kierowcą; 

18) przewożenie konwojentów, ładowaczy i członków dmżyn _ 
roboczych w skrzyni , ładunkowej samochodu, naczepy 
ciągnika siodłowego lub przyczepy, ciągnika bez urza
dzonego miejsca całkowicie zabezpieczonego przed prz'
sunięciem ładunku" dostępem, gazów ' spalinowych i \' .. pły~ 
wami . atmosferycznymi; 

19) przewożenie na przyczep ie ciągnika . konwojentów, ł ado~ 
waczy lub członków drużyn roboczych na odległoś,~ prze. 
kraczającą 10 ·km; ogranic;zenie to nie dotyczy przewo. 
zów ' dla potrzeb rolniczych na terenach wiejskich, dla 
potrzeb budowlanych oraz dla potrzeb związanych z wy~ 
wózką drewna z lasu; 

20) przewóz konwojentów, ładowaczy i. członków drużyn ro
boczych w przyczepach ciągnikowych nie zaopatrzonyc.h' 
w sprawnje działające hamulce i nie ciągnionych prze~ 
ciągnik ,. ze sprzęgiem h'lkowym. 

p o d s t a w a , p r a w n a:. art. 14 ustawy 7. ' dn;,d 
8 st)Jcznia 1951 r. o transporcie drogowym (D'l . U. 
Nr 4, poz. 25 ; zm.: z 1953 r. ,Nr 43, ' poz. 210 

. i z 1958r. Nr l, ,poz. ·1) i rozporządzelłie Rady 
Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie 
używania niektórych pojazdów mf:chanicznych (Dz. 

-U. Nr 36, poz. 22.'>; zm.: z 1957 r. Nr 21, poz. )04 
i Nr 49, poz. 239) w związku , z: 
co' do p][t ' I-5 - zatz'ądzeniem Ministra Komunika

cji z dnia 28 listopada 1957 r. w spn\\vie go- . 
spodarowania służbowymi pojazdami samocho
dowymi i zasad ich używania (Mcnitor Polski ' 
Nr 98, poz, 571"); 

co do pkt 5-20 - zarządzen iem Ministra Trans
portu Drogowego i Lotniczego z dnia 23 pa ź

dziernika 1956 r. w sprawie warunków u"iywa
nia samochodów ciężarowych ' ciągników ' 

(przyczep ciężarowych) do przewozu osób 
• (Monitor Polski Nr 93, poz. 1044; zm.: z !!)57 r. 
Nr 14, poz. 110). 

R o z d z i a ł 7 . 

Wykroczenia przeciwko prlt'pisom pOrlądkow,'m w sprawie 
plZew()l.u osób · j . bagażu tak~ówkilmi oraz dorożkami SilillO- ' 

chodowymi i kąJ1ny~i: 

1) nieprzebywan.ie przez pif'Twszego w kolejnoś ci na posto· 
, , _ ju. kiewwcę lub powożącego w sWl.'im pojeżdzie; 

ł 

" 
. ,t. .. .., 
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2) oczekiwanie na postoju J: licznikiem wsk.azującym, że · po .. 
j-~zd ' jest ·-z-ajęty; 

3) odmówienie przez kierowcę (powożącego} jazdy w pierw
szej kolejności osobie, która uległa nieszczęśliwemu wy
pad"kowi lub nagiemu zachorowaniu, lek:irzowi, który 
okaże 'z'a świadczenie według wzoru ustalonego przez Mi
nistra Zdrowia oraz oświadczy, że udaje się do chorego, 
qrganom Milicji Obywalelskiej, kobiecie ' ciężarnej, lllwa-
!ic!-zie lub osobie z dzieckiem; . 

4) ot-wi eran ie w czasie jauly drzwi 'przez pasażera lub pro-

., 

wadzenie dłuższych rozmów z kierowcą (powożącym). 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 21 ' ustawy z dnia 
7 pażdziernika 192f r. o przepisach porządkowych 
nil drogach puhlicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 656; 
zm.: z 192B r. Nr 1B, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, 
z 1~34 r. Nr 110, poz. 976 i z 1948 r . Nr 10, poz, 73) 
w związku z zarządzeniem Minista . Transportu' 
Drogowego i Lotniczego z dnia 1'6 marca 19':;5 r. 
o zatwierdzeniu przepisów porządkowych w spra
wie przewozu osób i bagażu taksówkami orilZ do
rożkami samochodowymi i konnymi (Monitor Pol
.ski Nr 41, poz. 405). 

DZIAŁ V, 

Wykroczeni.. przeciwko przepisom o porządku na kolejach: 

.1) przechodzenie, przejeżdżanie lub przepędzanie zw;erz4t 
prLez tory kolejowe poza przejściami i przejazd'irui do 
tego przeznaczonymi bądź przez takie przejazdy i przej
ścia w czasie, gdy są one zamknięte lub zhliża się pociąg; 

2) niezatrzymanie zwierząt przed przejazdami nie strzeżo
nymi w czasie zbliżania się pociągu w odległości co naj~ 
mniej 10 ID 'od toru; 

3) zatrzymywanie się, wyprzedzanie inaych pojazdów albo 
też pozostawienie zwierząt lub pojazdów na przejściacn 
i przejazdach; 

:e} otw:eranie liJb zamykanie rogatek na przejazdach albo 
· też wyw-ieranie jakiegokolwiek wpiywu na ich dział.mię 

. przez osoby do tego nieupoważnione; 
S) chodzenie po torach i torowiskach ' kolejowych w miej

scach niedozwolonych przez osoby nieuprawnione: 
6) dopus-z 2zenie do wchodzenia zwierząt domowych nit tor 

nieoddanie biletu ,temuż organowi na · ko6cowych odcin
kach podróży; 

15) wsiadanie d() pociągu po sygnale odjazdu, 
16) wsiadanie i wysiadanie z pociągu z niewła~ciwej ' strony, . 

w miejscach do tego nie przeznaczonych lub w biegu; 
17) wychylanie się z okien, otv."ieranie zewnętrznych ' bocz

nych drzwi wagonów, zatrzymywanie się- na pomostach, 
przechodzenie z jedneg'~ wagonu do drugiego poza prze j
ściami ochronnymi, przebywanie na stopniach wagonów 
i w innych mi ejscach n ie przeznaczonych dla podróżnych 

- podczas biegu pociągu; . -
18) niezas tosow a.ni e się do wskazówek kondukto.ra przy zaj

mowaniu miejsc, zajmowanie w pociągu n1:eJsca }UZ -za
jętego przez imią osobę, jeżeli dowód zajęcia je,t wi
doczny; 

19) niestosowanie się podróżnych do zarządzeń kOll(I\lkt~ra 
co do otwierania okien i wentylatorów, regulowani;; tern- . 
peratury i oświetlenia wagonu; 

20) palenie tytoniu w przedziałach dla niepalących, c\toćby 
za zezwoleniem współpodróżnych; . 

21) wyrzucanie z wagonów przedmiotów, które mogłyby wy
rządzić komuś szkodę na zdrowiu . lub stratę materialną; 

22) umieszczanie na siedzeniach w wagonie zwierząt lUD 
przedmiotów mogących uszkodzić lub zani eczyścić sie~ 
dzenie oraz u~ieszczanie nóg w obuwiu b('zIłośrednio na' 
siedzeniu bądi: zaniec'zyszczan ie w jakikolwiek inny spo
sób, w szczególności plucie na .podłogę i zasmlecanip. je-j, 
korzystanie z ustępów podczas postoju pociągów na sta-
~ach; . 

23) uprawianie na ohszarze kolejowym i w wagonach przez 
osoby nieupoważnione jakiegokolwiek hill1dlu, gry na /' 
instrumentach , śpiewu i wszelkiego rodzt\ju produkcji 
w celach zarobkowych; 

24} umieszczanie lub usuwanie na obsz<lrle kolejowym odezw, 
ogłoszeń, reklam i napisÓw. 

-, , p o d s t a w a p r a w n a: arL 42 rozporząrh:enia 

Prezydenta RzeczypospoJ-itej z dnia 11 lipca" 1932 r. 
- Prawo o wykrQczeniach (Dz. U: Nr 60, po·z. 572, 
.zm.: z 1934 r. Nr 95, poz. &54, z 1945 r. Nr 46, 
poz. 273, z 1946 r . Nr 15, poz. lOS, z 1950 r. Nr . 50, 
poz. 459, z 1951 r. Nr 66; poz. 454 i z 1958 r.Nr 3,1, 

kolejowy; , 
poz. 152) w l.wiązku z rozporządzeniem MjuisŁra . 

Komunikacji z dnia 24 listop<ld'a 1934 r. o prze
strzeganiu porządku na kolejach użytku pub1i..:zne
go (Dz. U. Nr 109, poz. 961)~ 

7) palen ie tytcmiu w mag'azyn-ach, składach i na rampacli 
kolejowych oraz w ich pobliżu; ,~, 

D Z I A Ł VI. S) wchodze nie Illl pe rony ~tacyjne lub do Innych pomiesz. 
czeó na stacjach, jako też wychodzenie z nich poza przej- . 
ściami clo ' tego przezll<lczonymi; I Wykroczenia- przeciwko ·pucpisom wooo-ym;- żeglugowym 

91 wchodzeni e na perony stacyjne i inne ogrodzone lub za- '\ . ł melioracyjnym: 
mykiłi;lf: części stacji, przeznaczone do ohsługi ruchu oso

l" bowego, bez posiadania ważnego biletu na przejiizd lub 
Rozdział t. ·1 . 

Przepisy wodne: 
biletu peronowego; 

10) v: prowiidzanie do poczekalni i restauracJi stacyjnych [.SóW: ": .{.~ 
(z 'wyjątkiem malych p ieskaw pokojowych) oraz rowe

rzu'canie do wód ziemi, piasku, żużli, kamieni, drzewa, 
stałych lub mulistych przedmiotów i padliny, jak rów
nież .składan ie takich przedmiotów na brzegach wód pty· 
nących, j eżeli 'istnieje niebezpieczeństwo , że mogą być 
przez: wodę zabrane i wstrzymywać jej oo!)ly\v . 

rów, jak równi eż palenie tytoniu w poczekaln iach, o ile 
. taki zakaz istnieje i jest podany przez organ koiejawy 
do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w wymie
nionych wyżej lokalach; 

'lI) przebywanie w res tauracj ach i bufetach stacyjnych, nie' 
będących zarazem poczekalniami, oraz w zakładach fry-

4 zjerskich, umywalniach Hp, pomieszczeniach na stacji, 
{, w celach innycli niż te, dla których przezr:aczone ::;ą te 
/ lokal'e; 

. "" Podstawa prawna : 'art. 247 i arl. 22 usta--
wy wodnej z dnia 19 wrZeśnia 1922 r. (Dz. U~ 
z 1923 r. Nr 62, poz. 574; Z111,: Z 1934 r. Nr 110" 
poz. 976). 

R o z d zi a ł 2. 

12) zanieczyszczanie pomieszczeń stacy jnych, 
rów, ramp, placów, studzien, ładowni i W 

peronów, to. ' , ( __ Przepisy żeglugowe: 

-, ' 
13) 

ogóle obszaru, 't)' nIedawanie przepisowych sygnałów dżwiękowych bądz 
kolejowego; 
wstęp do pociągów przez osoby nie posiadające wdżnego 
biletu jazdy ' koleją 11.1-0 specjalnego p'Jzwolenia właści-
wego orga nu kolejowego; 
nieokazilnie biletu na żądanię organu k.olejowego lub tei 

dawanie sygnałów niewIaściwych; 

2) nieobecność sternika przy sterze na barce; 
3) rzucanie kotwicy i wle:-zenie w miejsc1łch zakaz'\:lVch; 
4) uprawianie żeglugi w porze nocnej bez iwiateł przewi· 

d~ianych YI pIZepi~achi. 
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5) niewystawianie świateł sygnałowych w czasie postoju 
w nocy na szlaku żeglugowym; 

6) uszkadz,anie znaków żeglugowych na wodzie; 
7) uszkadzunie tablic, ,znaków i sygnałów żeglugowych, że~ 

glugowych oswietJeń i znaków kilometrowych na lą:lzic; 

B) zatrzymywanie się lub dobijanie do brzegu w miej scach 
zakazanych, 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 15 ustawy z dnia 
7 l:narca 1950 r, o żegludze i spławie na śródlądo
wych drogach wodnych (Dz, U, z 1952 r. Nr 26, 
poz, 182) w związku z zarządzeniem Ministra Że
glugi z dnia 1(} września 1952 r. w sprawie upra
wiania ż,eglugi i spławu na sródlądowych drogach 
wodnycll (Monitor Polski Nr A-87, poz, 1368). 

R o z d z i a ł 3. 

Przepisy o popieraniu melioracji wodnyela , 
dla potrzeb rolnictwa: 

> niszczenie urządzeń , melioracyjnych, a w szczególnoki: 
- w{lłów ochronnych, 
- budowli wodnych (przepustów, zastawek, śluz, stopni 

wodnych; mnichów itp ,), 
- umocnie!'! rowów przez przepędzanie dużych zwie,rząt 

gospodarskich, moczenie lnu itp ., 
- rowów przez ich zasypywanie . . ' 

Podstawa prdwna' :art. 11 ustawy oz dniil 
22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji w\Jdnych 
dla potrzeb rolnictwa {Dz. U. Nr 31, paz, 136}. 

D Z I A Ł VII, 

' Wykrocżenla przeciwko przepisom przeciwpożarowym: 

; 1) naruszanie na terenach objętych lasami i wrzosowiskami, 
jak również suchymi łąkami, torfowiskami oraz w odle
głości do 100 m od nich za,kaw:· 
- Hlzniecania ognisk, pozostawiania lub przenoszenia 

palących lub tlących się · przedmiotów ' oraz korzysta
nia z otwartego płomienia, jak również porżucania nie 

. ugaszonej zapałki bądż niedopałka papierosa, 
spalania be4. zezwolenia właściwych władz pOklyWy 
gleby i pozostałości roślinnych, _ . 

- używania ciągników bez zabezpieczenia lUr wydecho
wych iskrochronami; 

_ gromadzenia materiałów łatwopalnych . w sąsiedztwie 

torów kolejowych w odległoscl do 50 m od pasa 
ochronnego przeciwpożarowego lub od d'róg publicz
nych; 

2) nieutrzymywanie przez właś.cicieli, u~ytkowników i za
rżądzających nieruchomości w należytym stanie sprzętu 
pą.żarniczego, urządzeń wodnych oraz swobodnego dostę
pu do nich i budynków; 

:.3) przechowywanie i gromadzenie na strychach oraz w in
nych nie przeznaczonych do zamieszkiwania częścia ch 
budynków mieszkalnych posiadających nieagniotrwalą 
podłogę lub strop i konstrukcję dachową jakichkolwiek 
przedmiotów i materiałów łatwopalnych; 

';4} gromadzenie w korytarzach piwnicznych oraz na klatkach 
schodowych jakichkolwiek przedmiotów w sposób utrud-
niający przejśc ie; , 

. 5) gromadzenie pod zewnętrznymi ścianami budynków ma
teiiałów łatwopalnych; 

6) wysypywanie popiołu lub żarzących się węgli w odległo
ści m niejszej niż 30 m od budynków drewnianych; 

'''1) palenie ' ógnisk, spalanie śmieci i odpadków VI obrębie 
budynków drewnianych lub w pobliżu materiałów łatwo
palnych; . 

8) 'rozgrzewanie smoły i asfaltu w kotłach nie zaopatrzonycn 
.. , w pokrywę oraz w łopatę bez uprzedniego przygotc.wania 

piasku do gaszenia i w odległości ·-mniejszej niż 10 m od 
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budynków ogniotrwałych, a 30 m od budynków drew
n ianych; 

9) n iezaopatrzenie budynków przez właścicieli i użylkow- I 

ników w odpowiedni SP!Z~t ułatwiający zwalczani~ po-

10) 

11 ) 

12) . 

żarów; 

niezachowanie przepisowych odległości od zabudowań, 

lasów, dróg publicznych, torów. kolejo\vych, urządzell 
i p rzewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia, oraz 
między stertami przy ustawianiu stert, stoguw, brf.'gów 
i innych podobnych obiektów, nieoboranie w promie ·' 

.niu 5 m stert, stogów i brogów pozostawionych na ścier-
niskach; 
brak wczasie omłotów przy stertach, s·t091'ch i bre gach 
beczki z wodą o pojemności 206 l, wiadra, tłumnicy I bo
saka na każdą stertę, stóg l bróg; 
niezachowanie bezpieczeń.stwa prz-cciwpoiarowego pr.zy 
ustawianiU i używaniu traktora bądź rokomobili do omło-
tów przy stogu, brogu, budynku lub stercie; 

13) us tawienie silnika elektrycznEgo okapturzoneg.o w odle

14) 

15) 

. głości mniejszej niż 2 m. a nie okaptmzonego mniejszej 
niż 5 m od stogów, stert, brogów i budynków krytych 
nieogniotrwale; 
garalowanie samochodów i trakton?w w stodołach, przy 
stertach, stogach i , brogi'-Ch; 
rozpalanie ogniska w odległości mniejszej niż 100 m od 
stert, s·togów i brogów. 

, 

p o d s t a w a p r a w n a .: art. 29 i ~5 ust. 2 usta
wy z dnia 13 kwietnia 1960 L ci ochronie prłi0'ciw

pożarowej {D~ U. Nr 20, poz. 1201 w związku l: 
co do pkt l - r('zporządzeniem Ministra Gospo

darki Komunalnej z dni.a 14 lipca 1951 r. w · 
sprawie zapobiegania powstawan:u i rczsze
rzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzo- i . 
sowisk (Dz. U. Nr 40, poz. 303); 

co do pkt 2-9 - rozporządzeniem Ministr il Go
spodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. 
w sprawie zapobiegania powstawa~iu i rozsze
rzaniu się pożarów w budynkach oraz na bu~ . 
dowach (Dz. lI, Nr 49, .poz. 360); 1 

co do pkt 10-15 - rozporządzeniem Ministra· Go
spodarki Komunalnej z dnia 21 ma,rca 1952 r. 
o warunkach składowania niektórych artyku
łów produkcji rolnej i ochronie przeci ... -poża
rowej przy ombta.ch (Dz, U. Nr 34; poz. 244; 
zm.: z 1957 r. Nr 41, poz. 183). 

DZ l A Ł VIII. 

\\'ykroczenla przeciwko przepisom bi1do~laDym: 

ni euruieszczenie przy. wykonaniu robót budowla.nycb. bą(U 
rozbiórkowych prowadzonych pod nad::orem technicznego 
kierownika, 'VI miejscu widocznym przy ulicy, placu lub dro
dze, na wysokości około 2 fu wymaganej 'tablicy informa-" 
cyjnej. 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 399 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

·16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudo
waniu osiedli (Dz. U, z 1939 i . Nr 34, paz, 216; zm.: 
z 1939 r. Nr 77, poz. 514. z 1946 r. Nr 16, poz. 109, 
z 1948 r. Nr 35, poz. 240, z 1949 r. Nr 4, poz. 20 
i z 1958 r. Nr 31, poz. 138) oraz § 4 rozporząrlzenia 
Ministra Spraw v\iewnętrznych z dnia 14 wrze';nill 
1935 r. o nadzorze policyj no budowlanym ood wy
konywanymi robotami budowli'łnymi (Dz. U. Nr 70, 
p oz. 438) w związku z zarządzeniem Prezesi} Ko
mitetu do Spraw Urbanistyki i Arch itektury z dnia 
21 lipca 1958 J . w spi"i:lVlie szczegółowego okre~ 

. ślenia formy tahlicwformacy jnych w n;;ejscuwy'" 
konywania robót budowianych {Monitor Folski 

-Nr 63, poz. 367J. .. v • 
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DZIAŁ IX. 

Wykroczenia przeciwko przepisom o handlu: 

nieprzestrzeganie otwierania i zamykania sklepów za-
kładów gastronomicznych w godzinach u~talonych przez wła
ściwą radę narodową. 

p o d s t a w a p r a w n a : art. 10 l 16 rozporzą

dzenia Prezyp.enta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwar
ciazakładó-w handlowych i niektórych przemysło
wych (Dz. 'U. Nr 38, poz. 364; zm.: z 1928 r. Nr 57, 
poz. 545, z 1929 r. Nr 23, poz. 236 i z 1935 r. Nr 90, 
poz. 575) w związku z uchwałą prezydium właści
wej rady narodowej, ustalającą godziny handlu 
i godziny otwarcia zakładów , handlowych i gastro
nomicznych. 

DZIAŁ ' X. 

Wyk.roczenia przeciwko . przepisom o ochronie zwierząt: 

1) utrzymywanie zwierząt w stanie wybitnego niechlujstwa/, 
2) przewożenie, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w 

sposób, w pozycji lub w warunkach, powodujących zb~d
ne cierpienia ,fizyczne; 

, 3) używanie uprzęży, pęt, więzóW itp. powodujących ból al
bo używanie ich w sposób mogący sprawić ból lub uszko
dzenie cielesne; 

· 4) złośliwe straszenie, drażnienie zwierząt i wszelkie w ogo
'le zadawanie zwierzętom cierpień bez odpowiednio waż
nej i słusznej potrzeby; 

5) przeciążanie zwierząt pociągowych I jucznych ładunkamI, ' 
oczywiście nie odpowiadającymi ich sile lub stanowi 
dróg, albo zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego 
biegu, nie odpowiadającego ich siłom. 

p o d s t a w a p r a w n a : art.. rozporządz~nta 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1932 r. Nr 42, 
poz, 417), 

DZIAŁ XI. 

Wykroczenia z zakresu rybołówstwa: 

1) nieokazanie osobistego dowodu rybackiego na żądanie 

osoby powołanej do nadzoru nad rybołówstwem, utrzy
mywanie na wodzie sprzętu rybackiego (narzędzi połowu 
ryb, sadzy, do ich przechowywania, łodzi rybackich) nie 
oznakowariego w sposób umożliwiający rozpoznanie wła
śc iciela, przewożenie lub przenoszenie na wodach otwar
tych narzędzi rybackich nie opakowanych w sposób wy
kluczający bezpośrednie ich użycie (art. 80); 

~) wykonywanie rybołówstwa bez uzyskania osobistego do-
wodu rybackiego (art. 81). 

p o d s t a w li. p r a w no. : art. 80 l 81 ustawy 
z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie (Dz, U. 
Nr 35, poz . . 357; zm.: z 1934 r. Nr 110, poz, 916 

z 1951 r. Nr 14, poz. 11'0), 

D Z I AŁ XII. 

Wykroczenia przeciwko przepisom o ewidencji i kontrolt 
, ruchu ludności (meldunkowe): 

'I) niedopełnienie przez właściciela domu, dzierżawcę, ' kie
rownika zakładu (hotelu), głównego lokatora miesz:t.,.nia, 
pracodawcę udzielającego zakwaterowania pracownikowi 
obowiązku: 

a) prowadzenia przez właścicieli (kierowników) ,hoteli, 
pensjonatów, domów noclegowych itp. zakładów prze
znaczonych do przyjmowania osób na mieszkanie lub 
nocleg ksiąg (rejestrów) meldunkowych swego zakła
du i list osób tam przebywających, ·1 

h) zameldowania u prowadzącego meldunki osoby prze
bywającej w jego domu (mieszkaniu) dłużej niż ' 3 dni, 
przed upływem , następnych 24 godzin (w miejsco~o

' ściach uzdrowiskowych przed upływem 48 godzin) ód 
chwili przybycia, w stosunku zaś do cudzoziemców 
w ciągu 24 godzin od chwili przybycia, 

c) zameldowania osoby przebywającej w hotelu, pensjo'" 
nacie lub innym zakladzie przeznaczonym do przyj
mowania osób na mieszkanie lub nocleg w ciągu 
24 godzin od chwili przybycia oraz wymeldowania 
w ciągu 24 godzin osoby opuszczającej hotel (zakład), 

d) wymeldowania u prowadzącego meldunki . osoby 
opuszczającej mieszkanie w związku ze zmianą przez 
tę osobę miejsca zamieszkania lub pobytu przed upły
wem 48 godzin od chwili opuszczenia mieszkania, 

e) zameldowania o zmi1mach w stanie rodzinnym ' (uro
dzenie, śmierć, zaślubiny) osób zamieszkałych w d~
mu lub zakładzie (hotelu, pensjonacie, domu nocle
gowym), o ile zmiany dotyczą danych zawa,rtych -' 
uprzednio w zgłosżeuiu meldunkowym; 

2) niezawiadomienie w odpowiednim terminie przez osob~ ' 
podlegającą zameldowaniu lub wymeldowaniu o swym 
przybyciu bądż wyjeżdzie właściciela, (dzierżawcę) domu, 
glównegolokatora (kierownika zakładu) lub' zmianIe da
nych personalnych uprzednio zgłoszonych orąz nieu.Jzie
lenie mu danych potrzebnych do zatneldowania lub wy
meldowania z miejsca pobytu. 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 25 ust. 2 i 3 r~)II:

porządzenhi Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
' 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu .lud
ności (Dż. U, Nr 32, poz, 309; zm.: z 1932 r, Nr 36, 
poz, 390 i z 1951 r. Nr 55, poz. 382), a Vi śtosunku 
do cudzoziemców (pkt l lit b) art. 17 rozporzą-

, dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 ' sier- ' 
pnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz, U. Nr 6J" 
poz. 465). 

. r 
DZ lAŁ XII[. 

Wykroczenia przeciwko przepisom o dowodach osoblsty'di. 

l) niezameldowanie przez obywatela polskiego wyjeżdżają~ 
cego za granicę organowi ewidencji i kontroli ruchu lud
ności Vi miejscu zamieszkania o czasowej nieobecności 
(niezależnie od czasu jej trwania) w związku z wyjaz
dem za granicę; 

2) niedokonanie przez domowników zmarłego, a w ich bra
ku przez prowadzącego meldunki zwrotu, w ciągu trzech 
dni od chwili zgonu posiadacza dokumentu, właściwemu 
organowi administracji dowodu osobistego lub tymczaso
wego zaświadczenia tożsamości; 

3) niezawiadomienie w ciągu 24 godzin najbliższego poste
runku lub komisariatu Milicji Obywatelskiej o utracie 
dowodu osobistego, tymczasowego zaś.wiadczenia tożsa
mości lub zaświadczenia o złożeniu tych dokumentów, 

'4) niezłożenie w ciągu 24 godzin w najbliższym posterunku 
lub komisariacie Milicji Obywatelskiej przez znali\'Zcą 

znalezionego dowodu osobistego, tymczasowego zaswiad
czenia tożsamości lub zaświadczenia o złożeniu tych do
kumentów, \ / 

P o d s t a w a p r a w n a : art. ł 22 dekretu z dnia 
',, - -,,' '''''''' 22 października 1951 r, o dowodach osobistych 

(Dz, U, Nr 55, poz, 382; zm,: z 1956 r. Nr 6, poz, 29 
i Nr 21, poz, 101) w związku z rozporządzeniem 

, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Beżpieczeństwa 
Publicznego z dnia 15 grudnia' 1952 r, w sprawie I 

wykonania niektórych przepisów dekretu o dowo': 
dach osobistych (Dz. U, Nr 49, poz, 329). .. ; > 

! , Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zdkładach Gralicznych "Tamka", Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 135() Cena 1,60 zł 




