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. ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYStU CHEMICZNEGO . ' 

z dnia 30 sier}W1ia 1961ii 1. , 

w; Ilprawie ZiłSU atoseWiiDia mandatów kaEuydł puez członków resortowej służby przeciwpożarowej w jednostkach 
oFganizacyjnych resortu Ministra Przemysłu Chemicznego. 

Na ' podstawie art. 28 usL 3 ustewy iclnia 15 grudnia 
,', (, li~l r. e orzecznictwie 'karno-ałlJninistracy jnym (Dz. U. 
,'. ' .21959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69 poz. 434, z 1961 r, Nr 7, 

~z. 46 waz :z 1966 r. Nr 23, poz. 149) i § 2 ust. l, 2 i 4 za
::, '- ·l2;ądzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 pa:Mzier
:' f. ':,Nka 1%1 r. W sprawie nadania niektórym organom admini
.,-,', :,l,wacji paiistwowej, uprawnieI'i do nakładania i ściągania 

~;'''"~' '§f.i.ywi€n ,w . rlrod1le mantlatu karnego (Monitor Polski 
""';;, ':i-l%l r. Nr 7B"poz. 327 i z 1963 r. Nr 68, poz. 338)zarzą-
< &Za się, co następuje: ' 

§ : 1. Do nakladania i ściąyaniagrzywien w ·drodz.e man
': .. (Jatów karn)lch uprawnieni są człon,r;.Qwie resortowej służby 

'1 'pIZeciwpoża'rowej zatrudnieni w jednostkach organizacyj-
/ '_ ' Dych \Ii resorcie Ministra Przemysłu Chemicznego. 

, § 2. Nakł-adanie i ściąganie grzywien w drodze manda
... ' ftu "karnego może być~tosowan.e tylko na podstawie imien
. \· · ,negó upoważnieriiawydanego na piśmie przez. przełożoną 
;,, ' , ' 1władzę służbową i tylko za oznaczone w upoważnieniu wy
~. "kre'czenia przeciwko przepisom o ochronie , przeciwpożar 0-

;."--y wej. Wykaż wykroc:z.eń przeciwko przepisom o ochronie 
,:k~ " przeciwpożarowej stanowi zaląt:znik do niniejszego zarzą-
,i,;; ,dzenia. . '. . ' 

" . j' 

.~ 3. Przeloż,oną ,władzą służbową, llpowazmonąct.o wy
dawania imiennych upoważnień do nakładania i śdągania 
9.lzywien w drodze mandatu karneg,o, jest Główny Inspek
tOJ Ochrony Pueciwpożarowej w Ministerstwie Przemysłu 

Chemicznego. ~ 

ł ł. ledl1@stki ()r~aaiza~yjne re501tu Mini$-tra Przemy,
słu C~micznegQ, Wi lltÓ1iych zittmdllUeni 54 · €złOł!lk.iit\&tłe rę

smtowej słuihy przeciwpożarowej . uprawnieni do. nakła9.a
nia i ściągania grzywien w drodze mandatu karnegO'. po
wi-nny przekazywać wpływy z mandatów kamych na .d-Gcho
dy budżetu terenowego właśch"'ych terytorialnie pre~ydiów 
powiiitowych(miejski.ch \Ii miastach stanowiących powiaty 
lub wyłączonych z województw) rad narodowych oraz skla
dać im miesięczne sprawozdania opisowe z przebiegu wy
blierzania kar mandatowych. Sprawozdania obejmować po
winny liczbę mandatów nalożonych, wykroczenia, za jakie 
je nałożono, i globalną kwotę ściągniętych mandatów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Chemicznego: A. Radiiński 

Załącznik dOZi!fządzenia, Ministra' 
Przemysłu Chemicznego' z .' dnia 
30. sierpnia 1966 r. (po~ 236.). 

''i:' , i , . WYIfROCZENIAPRZECIWKO PRZEPISOM O OCHRONIE · PRZECIWPOŻAROWEJ, ZA KTORE CZł.ONKOWIE 
;' ',' :RESORTOWEJ SŁUŻBY PRZECIWPOŻAROWEJ UPOWAŻNIENI SĄ DO NAKŁADANIA I SCIĄGANIA GRZYWIEN 

W :DRODZE MANDATU KARNEGO 

~ I,\,..~ 

',: ';";,1. Wyk-rocxen.la przeciwko przepisom o zapobieganiu po-
ffii .... 
!,i.',:., .' i.ucmw, bucłynkacII i na budowach: 
t€~ .~ ~~ ~~;~. -. . ~ <~ '\~ . • .- ~ 
:~~,~'-lr ~ie.u..tr'~YIIł.Y\\(i!.~ie ,: prze~ , użytkowników i _zarządza.Ją-, 
~i-':~,-.- ' . ~)\th , nltfiucllp~e..~i'lln.i vllilaleiyt}im steni,e . Ś~)H..ę;tU · po
~V;ą , .~ ~~~ni:E:ze~(,~J:Ii~zeń wOłilnych~Hi.Z s.v.oeod~ dosrę
~'';:','' .: tiu P{} nióii, ' ~~:.budynków; 
tf<':' ·, ' , ~' '.:;' ;'~ ,~ . , 
t,.::~,.'::;2~ :..~~echow'YX:ali!~ i §TornadzPIlie na strychach oraz in
~;>~,' , - :~'łfh nle ' p,rie1inaczfm)'eh do zilmies.zk"niOl- n:ę;ści~h 
iii .,; : ':, l)Uil-y~ów " mie-szkalny€h posiadających. nieoYJli{)tJ;wał-ąi 
~ ~i :;'~--~' " IWI'1'tegę ,hlb-:s~rop i !tonstrukcj,ę d'achową Jakichkolwiek 
2~;, ';-' , ': 'puedmiotów i maleriOilów liitwopalnych;. , 
~1?';~ , 
f;r.;/ >3) , ' !!j.IIilIlłilQ.z.eRiew korytarzach F'iwnic:mych. OHIZ n;a, " lda.t
:',k: 
to:.. .~: 

I:'~'---

k.a~h sdletlowy€h jakichkolwiek puedmi€ltów Wf spo
, sób utrudniający przejście; 

'g;fumadzenie pod zewnętJ;zRymi 
m a.Łeri4łó;w:' łatwopalnychi 

śeiaaami 

~!':/. ' 5) wySypywanie popiołu l'ub iarząęycb. sił!' wę~li w odle
głości mniejszej niż 30 m od budy~ków "d;ewnianychi 

f, 
~. '. / " 

6) )lilIenie ognisk. sp,i.il.ani e 
))tlu-Yflkow Grewni·anyc-h 
w.OfJalnycb; 

śmieci i odpadków w gbrębie 

lub w pobliżu materiałów ł'at-

&r'.l ~ - 7) .. pozostawianie w zakładach pracy czyściwa doma~zyn 

" 

oraz natłuszczonych szmat bez zabezpieczenia kh 
w szczelnie z.a-mykanychnaczyniach blaszanych; 

8)gromadzeni:a w tar.takach, stolar,niach i innych zak!a
,rl.a~li oł)ró.bJd drewnawióró,w trocin ponad prOduk.cję 
il.z.ielólną. 

Sł, p.a.].i>nie ty,tmi!.i.Y. ~łJ,;I; lWży.w,iloniJl. cyniil o-tWil-Ft~g.(). ·w 
s,hY;fChaeh l w )li:w,nit:a.di Ol'il:ł . w łych zamldowuniru:h 
gospodarskicb. w k,tpfych is,tnieje możliwość S!łPWfilfl0-

. w6W.iap.QżaJ;\li .... d ~twóu;le90 o-gJ;!.ia •. lak Iówni"ż w za
k:ł!ada.ca.wra~y wlt~jscal;:h usta1t.myca. fH'zez kie-towni" 
ctWt>- zakłath:l!. 

10) .l'Z'tl€al'lie <nie 29as:r.onych nietłepałków papierosÓW łza
pałek ~ d.Q koszów na ooparlki; 

Hl u)-z~new"Flj;ł!' SID~y ~ ólS-fa.1tU 'W ko-tł4łf:a Hi.e- zae-pa-tno
nych .... ł poltrywę oraz łopatę, l!lez irgrz'en'ntego p:'rz-ygo
towania piasku do gaszenia. i w młleg lośc~. mniejfi7.ej 
IiI.ii 10-, m, ełl· l;moyJlkó\V \oyni0trwalych, a 30 In 00 bu-
dynków ilr ewru.any Chi ' 

12) pozostawianie dzieci w okolicznościach. umożliwiaj'ą~ 

cych im wzruecenie pożaru;, 

13) zawi"sza.n-ie )lnewodó"" elektrycz~ycb bezp@śretłnio na 
hakach lub gWt~żdziach, owijanie ż.ar6wek papierem 
lub tkaniną oraz dokonywania napraw i prxerQbek in-
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Monitor. Polski Nr 47, 4G8 
:>Or-

p m. 2_!!6 ~~4~ł 

sta lacji urządzeń elek trycznych przez osoby nie po-
siadające do tego właściwych uprawnień oraz napra
wianie- korków (bezpieczników) i stopek; 

14) niezaopatrzenie budynków przez zarządzającyah i użyt

kowników w odpowiedni sprzęt ułatwiający zwalczanie 
pożarów. 

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 20, poi. 120) oraz §§ 1, 2, 3 i 4 roz
porządzenia Ministra ' Gospodarki Komu
n alnej z dhia 28 sierpnia 1951 r. w spra-

. \'Iie zapobiegania powstawaniu 1 rozsze
rzaniu się p~rów w budynkach i sa 
budowach (Dz. U. Nr 49, paz: 360). 

Ił. Wykroczenia przeciwko przepisom o zapobieganiu po
żarmp lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk: • 

1)' porzucanie na terenie lasów, ' wrzosowisk, suchych łąk 
i torfowisk oraz w . odległości do 100 m od nich nie 
ugaszonych zapałek i niedopałków papierosów; 

2) rozniecanie na terenach . wymienionych w 'pkt 1 OgniSI<; ;,~;:~~ 
p07o,SLawianie lub przenoszeniepalącycb się iub tlą~ ~:}~ 
.cyeh przedmioló\\(, kcirzystanie z otwartego plomieni,a, " .r~ 
jak również spalania pokrywy gleby i pozostalościro- '''~ 
ślinnych; . . /;~ 

r ... -..~ -. 
3) przejazd przez wymienione w pkt l ' tl"r(>ny - ciągnikiem -.~ 

bez zabezpieczenia rur wydechowych iskrochronami; ' -j~ 
_. I ~~~ 

4) gromadzenie materiałów łatwopalnych w sąsiedztwie ';j 
torów kolejowych w odległości do -SO · m od pasa.){~ 
ochronnego przeciwpożarowego lub od . dróg pi.lblicz-:'::--'i! 
nych. !, . .-~.~ .... 

.... i~ 

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 13 'kwietnia . 1960 ·i •. :t~ 
o ochronie przeciwpożarowej (Oz: ' U,).\~ 
Nr 20, poz. 120) oraz § 1 rozporzą-clzenHi ~~~f 
Ministra Gospodarki ' Komunalriej zdri~~'~-'.;lrl· 
]4 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegan:r<i ;,;I 
powstawan-iu i rozszerzaniu się' pożaró?f:}t~~ 
lasów, łąk, torfowisk i . wrzosowisk}:Ji 
(Dz. U. ' Nr 40, poz. 3(3). . .. :)~ 

. . .. ~~~ 

. ~-~.:.. 
.... ,J'. }>: 

• <. 

" ·'~~L~-;~ 
_- _..:.: _: . :,:~ .. ..~ i"> .'":i 
• ł . _4 • .4 ?:~ _ . '-. '- . ~! I:-~ ,---::;~ 

Reklamac j'e z powodu niedoręczenia . poszczególnych numerów' wnósi~ należy do A-dministracjl Wyda wnict .w . [lr~ę~ o.;'Rć(d ... :· .MITu- ·'O:::::w" ;' 
stró\v (Warszawa 36, ul. Powsińska '69/71 ~ skrzynka pocztowa nr 14; w terminie 10 do -15 -dni po · otrzyma~m'fri~fstępneg·o,'- ko- i~;~ 

Opl,I" " p"n,i .. ,,,, MnnUn" PO;'k::::':y:::~'::"n" 75,- , ,I p"""n" 45-' ,, <~;t:;~,:" ~~>~~ 
. Pienumeratę można zgłaszać tylko ,na okresrocwy ' (ód 1.1, lub na okres półroczny (od t.I i od I VII): OPtala - pciw;:nił~ ·. byĆ " 6(~?:'::.);':~ 

czona J:O najmniej na mieąiąc przed,ohesem' prenum~raty; . a więc za okres roczny lub za I półrocze - dedma ... jO·, listopada. -n.d"- r~,;;~,. 
II półrocze - do dnia 31 maji1~ Do ~abóinentów, któr'zy . op'lacą 'prenumeratę po tych terminach. wJ::s.yłka pier.w'iiycb nlJlTlerpw , do- ~:~~~~ 
konana zostanie z opóżnienie~. · . Oplata za · prenum.eiatę ppwinna być dokonana przelewem "J b trzyodrinkowym pr7.eka7em ,poe'i- ,: ~ •• ?~ 
towym na konto Narodowego Bilnku Polskiego;' Oddz(a,ł' IV . Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 05, dz. 40, § 52:,.Rarh\ln'ków :. ":'}~i 
za prenumeratę nie wysfawia się. Na oq<:inku .. ~.p'łaty ':należy podać dokl,adną nazwę instytucji (bez skrótów), na zwę i numer .dorę- .. ~L~ '.~ 
czaj.ącego urzędu pocztowego (jak Wars~awa !{l, Poznań 3 itp." powiat, ulicę •. nr domu, nr skrytki poqtowej'oraz ilość zamawianych .... '~<; .. 
egzemplarzy Monitora Polskiego; Prenumel'atę możilll. zgłaszać również -bezpośrednio. ,w Plmkcie sprzedaż,! w Wa~5zawle. przy ,Al. . ,"' " 

. I · Mmii . Wojska .Polsklego 2/4. . . , 1.".~ 

Pojedyncze' egzemplarze Monitora PQIskicgo na 'bywać mo;na w punktach sprzedaży w Wars2awle: Al. J ·Armii W'oiska PoLsk"le- . J:~ 
go 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Prawnó-Ekon'Omiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk ,.Domu Ksi1l7ki" w qmllchu SlIdów - al. Gen. -7'~ 
Swierc7ewskieg.o 127, w kasa'ch Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi. Olsztynie, -Opolu, 

,:Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądó·w Powiatowych w: Bydgoszczy, ' Bytomiu, Cieszynie, ' Częstochowie, 
Gdańsku. Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkl1., Poznaniu, Przem-vślu, Raciborzu, Rado-

______________________________ . __ ~--_m-i-u-,--S-z-cz-e-c-i-n-ie-,-·-T.-a_r_n_o_w_i_e_,_T __ o_ru_n_I_·u __ i~. 7._, a_m_. _o_ś_cl_·u_. ____________________________________ ' 

f<edakcja: Urząd Rady Ministrów ' - Biuro Prawne, Warszilwa. al Ujazdowskie 1/3. 
Adminlstrilcia' AdmInistracja Wydilwnictw Urzędu Rady Ministrów, Wars7~wil 36, ul. Powsiliska 69/71 Iskr7ynkil porztowlI nr 14). --~·· . .{(: 

. '. 
Tłoczono z polecen ia Prezesa Radv Ministrów w ZakladC!rh . Graficznych .. Tclmka. ... lilkł . "nr 1 Wllrszdwa, ul Jilmka 3 . I ;,:,,~ 

----------------------------------~ .. ~------------------------~----------~-------------------------------.-------- ~~ 
Zam. , 1502. Cena 1,60 zł ·-M 
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