
Dziennik Ustaw Nr 1 . 2 - P 01. 1 i2 

l) epidemią. lub szczególnymi zdarzeniami losowymi, tów, ·zakład pracy pokrywa różnicę z funduszu pJa,c,pne.l'e-
2) innymi obiektywny uli przyczynami niezaleznymi od za- . wając ją w terminie określonym w § 8 ust 1 na rachunek. 
" k:ładupracy. bank()wy organu ubezpieczcll ' społeq.llych, o któryro mowa 

§ 7. Jeż.eli wydatki na, zasiłki limito·wane wyniosły Vi w § .3. ' ' . . 
zakładzie pracy w ciągu roku mniej niż 0,5% funduszu plac, 3. Nie wpłacona w terminie przez zakład pracy kwo.ta 
stanowiącego' podstawę . obliczenia , składek na ubezpieczenia prz.e~raczająca wysokość kredytów na lirilitowarie zasiłki jest 
społę€Zne, można odstąpić od ustalenia wysokości łtIedytów pokrywana i rachunku zakładu pracy w tryhie przew:idzia-
na zasiłki limitowane ' w, roku· następnym. '· nym dla r,ealizacji administracyjnych tytułów egzekucyjny~h. 

§ 8. 1. W. termi~ie ' zapłaty składek na ubezpieczenia § 10. Zasiłki limitowane " wypłacane z powodu gruźlicy 
lipoleczne za ostatni mie~ąclcaidego kwartału~ z,akład pracy za oktesy powy.ż.ej 1.82 dni niezdolności do pracy potrącane 
obowiązany jest składl\ .ć ofq.ano'\~i· ube'.zpieczeń, społe~znych, .są z kwoty prwkroczenia kredytów 'Ustalonych n-a ·wypłatę 
o którym .mowa w§ 3 , kwartalne sprawozdani,e- o wydatkach zasiłków łimitQwanych ; pokrywane są z funduszów ubez-.. ; 

. na zasiłki .limitowane, . piec zenia społecznego. 
2,. Kwartalne. sprawozdanie o wydatkach na usHkt '1imi- . § 11. l. Jeżeli zakład pr{lCY nie wyk<}Tz,,;,sta w kwartale 

towane powinno zawierać: Kredy!ów . na' :)j:nit(}walle~,asilk;i. w '':lstaiOn~j ·. wysol~ości, nie . 
1) W~yso~pść funduszu , plac, stanowi.ą{),ego podstawę oblicze- wy korzy.stan.ą k w?tę ' ,z a l..i,cYl slę na PJze)uoczęnłe k,{edytó,w 

.J nia sldadek na ube.zpie.czenia społeczne ; . w innydi 'kw artała~11 .danego roku. ." 

.?) wysokość . kr,edyt~ na zasiłki ,limitowane 'wYfi\kając.ą 'ze 2. Jeżeli nie"vykorzystąnie krooytów naozdsiłki limito-
wskaźnika ' jHocentowego ' ustalonego na ' kwartał ' spra- wane n~stąpiło w danym Toku . po uplywie kw~ntałów,. w któ-
wozdawczy, '. rych miały miejsce prz.ekroczenia tych kredytów, organ ubez-

3) '~ otę wydatków na zasiłki ii m it,')wan-e, pieczeń spoJe<:znych, ,o którym mo ..... ", . w .§ a, zwraca zakła-
. 4) r9,żnicę między wysokością kredytów na zasiłki limito- .(lo .... 'i Pl'<lcy" kw()ty, o'kreśloae w § '9; usl. 2 cJo wysokości, nie 
''-4 w,ane ~ kwotą wydatk ów na te zasiłki. wykotzYstapych. kredylów, " 

,§ 9. 1. Wypłata 'w:szy~tkich zasiłk,ów 'naleinydt z tvtl1- ,§ ' 12, ;KwolV nł€ wykprzvsta~ych w c1:ągu f<oicu k~edytó W' 
lu ~ł:>,e,zpiec;zenia. społ€czI).ego jest ,dot onywana przez zakla- na zasiłki ł fmitowane Centralna Rada ' Związków Zawodowych 
dy p{acy . w ,ciągu k~ar'tału ~ funduszów ubezpieczenia s 110- w .porozumienlu Z 'M,n1 ste:rstwem~dró'W;a przeznaćza :na pod- ... 

~ leczn,ego .bez względu J:Vi ~f~kość kredytów u:stal.onyeh ~rli.esjellle stanuzdr.bwotnb,śd. 
ltasił.~}iW>~R:,'Y.~.~' .'. . fi 13. Rozporz~u~.nie we~odzi ON .życie z .dniem ogłosz,e-

~):h~~~~~~~Rt~ fYłW,ł;it~9.tW;f'~'ł .:w ;~ ~)\Yflft~l~i .lł~itQ\'i,anych nia z mocą od dP la·1 sty~zma 1900 r. 
Zasiłk?w przekr,a.cza w'ysokośćustalonych na ;, ten ,.cebl\.f,eGlYi', fi ·Prezes '.Rady . Ministrów: J. ' CyfQrrkJewićz 

• ~J ': /1.~ • ';- . . '.~\!:" "I'{.\,.-#. ~_r: 'l:. ) ... ... : ~ ;) .,. 

.' 2 
ROZPORZĄDZENIE Mli'JISTRA " G,OSPODARKI ' KOMUNALNEJ 

% dqi~9 gr.u.clrria 1959 r. 

~ Wndwi'eravaiunł\'ów,:1aKlln' ipdwin1iy .odpowladać · ifrządzeniado 9Io.ad:zenia; ,u suwania '1 unieszkodliwiania nieczystości, 
. t -'i ;16 i d Ó2P ' JJ:;oV/~n'ł • '~l':> ' .y. :! " (Śt.az· [sposobił kór~ystan:jd i tych urządzell. 

Na podstawIe art. 10 usta'~y Z dnia 22 kwietnia 1959 'f. 

o utrżymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach 
,(Dz. U. Nr 27, PQz. Uił~ ' 'żaaądza się"co następuje : 

r-;" . 
'§ ,1. L 'Zbio.rniki do gromadzenia nieczystości stałych 

na terenie nieruchomości powinny być zamykane i szczelne, ' 
, wykonane oz maieria1ów trwałych. i odpdrnych na wilgoć 'orilZ 
, posiadać gładkie powierzchnie. Zb~orniki metalowe ~nalezy za-
i bezpieczać przed korozją zarówno na powierzchni wewnętrz-
, nej, jak i zewnętrznej. 

; 2, Zbiornils:i, o których mowa';' ust. 1, mogą być prze
I nośne lub stałe .. Należy w ~asadzię stosować zbiorniki prze
r nośne , Stosowanie zbiorników stałych dopuszczalne jest przęj
ściowo. vi razie braku zbiorników przenośny,ch. Lik\VidacJę 
zbiornil.<ó\V, stały ch pa ter.enie ctanej ni.eruchomo.ści zarządza 

.' orgaI\ą,o spraw gospodarki komunalnej prezydium właściwej 
: rady ·~afodowej. . 
t 3 . . Pojemnoś .ć zbiorników przenośnych nie powinna prze-
; krD,czaó ,-UOli1rów, o ile transport ty,ch zbiornikówi · wo/ładu- " 

nek nieczystości z t)'chzbiorników nie ,odbywa,się lmechil-
nicznie. 

4: Zbiorniki stałe ,(śmłe~niki)powinnv orlpi)wiada,ć na-
i 6tępującym warunkom: . l' dni) zbiornika pow~:nno posiadać spadek, 

2~ wo/s«)koM:zb.iornij{a nie ~-owln~a byŁ większa nii 1,20 m, 
3) ·otwór " do wsypywania " nieczystości ' powinien być nie 

mni'ejszyniż 0,25 m.2 " ł , pQwiniiem być umieszczony ,przy ; 
kirawę.dzi zbiornika, ,a , ponadto powinien posiadać szczel
ne '<o!lwierane ·na bok · zamknięcie 'zabezpieczające przed 
p..rzedostawaniemsię dozb~omika zwierząt, a . zwłaszcza 
gryz<mi i owadów, ~,. _. 

, 4) :zbiomikpowinien być zabezpieczony przed przedostawa
niem się do niego wody 'atmosferycznej, 

5) zbiornik powin1elJ, b,/ć wypcisażony ' w skanali'lowany od
p~yw dht gromadzącej się vi nim cieczy pochotlzącej 
z ni,eczyswśd, . 

6) w górnej części zbiornika pow!nt€ll być 'tlmleszczony 
olw,ór wentylacyjny ' zabezpieczcmy gęstą 'siatką, 

1) 'Zbiornik powinien posiadać otw-ór do wybierania n/eczy'" 
s toś ci na p~iomie dna zbiomti ka ,o wy1łliar.a.ch:sz.ero. 
ko.Ść ~ co na'1mnief 1/2 sz.€rokoŚc.i -ściany ·zbiQrlłik.a, w 
której znaid:uje si,ę otwór, OHlZ wysoKOŚć - co najmnJe.ł 
50 cm; otwór do wybierania nieczystości p~winien mleć . 
szczelnę 'Zamknięcie, ' :zabezpieczające przed przedostawa
n iem ' s:i-ę do zbiornika \ zwierząt, a zwłaszcza gryz<oni 
~ owadów. / 
5: Zbi.orniki puenotne, stan.owiące w łasność miejskiego 

przedsi.ęblO-rstwa (Ulkla.duj oczyszczania, -oddawane są w dziet'-
żawę właśdciełom {zar.7-ądwm1 nieruchomości,; .' " 

6. Włakid,ele (zarządcy) nieruchomo śc.i <lbowiąz:an1 s4 
utrzymywać zbiorniki w .czystośc i, dezynf,ekować je oraz do
konywać potrzebnych napraw, 'w okresie od 1 kwietnia do 
31 pgżdzier.p.ika mycie i d~zyoI.ekow,aJlle ·zbiornikó w powinno 
odbywać się" .cp najmnie} ra~ 19 miesi.ącą Obowiązek .d.o~o
nywania napraw zbiorników przenośl1ych stanowiących wła~ 
sność miejskiegoprzeclsiębiorstwa (zakładu) ocZyszczania ' na~ 
leży do tych prz.edsiębiorstw (zakładów). . , . 

1. Koła wózków do wywoż.enia zbiornik.ów przenośnycb ' 
powinny być ogumione. . ' , . 

§ 2 . • 1 ... Zbiorniki do gromadzenia nięl;zy~tości stałych . . ; 
powinny być 'umieszczane przy zachowaniu' następującycb , ; , 
:warunków. r' ' J" 

./ 
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Ustaw Nr f 

l ) ,zbi miki nie mogą być umieszczane w miejscach, na któ -
ryc 'fi czasie opadów gromadzi się woda, . 

2) po oże, na którym ustawione są zbiorniki, powinno być 
' gła kie i nieprzepuszczalne, .. 

3) zbi~r~iki powinny. być ~mieszczane w od ległości co naj
nm ej 10 m od okien IHleszka]nych oraz 20 m od studni; 

. od tępstwa od tej odległości uzależnione są od zgody 
or anu Państwowej Inspekcji Sanitarnej; zbiorniki nie 
po I. i~ny : być umieszcza.Ile w zasadzie w większej odle
gło CI lllZ 50 m od wyjścia z k latki schodowej, przy któ
rej położone są mieszkania, dla których przeznaczone są 

' ibi miki, 
4) mle'sca, w których znajdują się zbiorniki stałe lub p.rze-

no ne, należy osłaniać zielenią lub , \'1 inny sposób, 
5)zbi rniki~ przenośne należy w zasadzie grupować n ie . wip,
, "cejniż <>-po ' 10 sztuk \,"f jednym miejsCti, zapewniają€ la-

" ".' .tw~' . ą.ostęp. do. h .. ich.' dla pracowników zatrudnionych przy 
. , us waniu nieczystości, ' 
• 6)' scwKi ' i pomieszczenia 'na zbiorniki przenośne powinny 

by łatwo dostępne dla mieszkańców i ohsługi, dobi'ze 
os -ietIon~, posiadać dobrą wentylację i być zabezpieczo
ne przed przedo!!tawaniem się do nich zwierząt, azwłasz- , 

gryzoni ,i owadów" ' 
ieszczęnia na , z)Jiorniki w budynkach . powinny hyć 
naIizowane:i powinny mieć doprowadzoną wodę. 

/ 

, Poz. 2 .. 

5. Usuwanie nieczystości stałych z komór zsypowych 
powinno odbywać s ię regularnie w ods tępach cZaSU uniemo

. żliwiających gnicie nagromadzonych nieczystości. 

6, Odpowiedzialność za p rawidłowe działanie, ob5 ług~ 

i utrzymanie w czystośCi urządzeń zsypowych ponoszą 'wła~ 
ścicie!e (~arz ądcy) nieru chomości. 

§ 5. 1. Domowe spalarnie nieczystości stałych powinny 
być bu.dowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie 
powietrza przykrymi zapachami i pyłami spalinowymi. Pro- , 
jekty spalarni powinny być uzgodnione z organem Państwo
wej InspękcjiSanitarnej oraz komendą straży pożarnej. 

, 2. Regulaminy korzystania z urządzeń domowej spalarni 
nieczystości stałych oraz obsługi tych urządzeń podlegają za
twierdzeniu przez organ Państwowej InspekCji Sanitarnej' oraz 
komendę straży pożaraej, 

§ 6.1. Zbiomiki do gromadzenia, njeczystości ' stałych 
na ulicach ' i placach powinny być wykonane <z materiałów 
trwałych i zabezpieczone od korozji. 

·2. Utrzymywanie w czystości, konserwacja , i hapraWił. 
, zbio~ników, o który ch mowa .'w ust. l, należy do ' przedsią- ' 
biofstw (zakładów) ' oczyszcz'ania. , 

3. Zbiorniki na ulicach i placach powinny być czyszczo
,ne i dezynfekowane zgodnie z obowią:wjącymi przepisanii or-
ganów sanitarnych. . ' 

2. Utrzymywanie schowków i pomieszczell w czystości § 7. 1. Tabor do wywozu nieczystościpClwinien posiadać ! 
do właścicieli , (Zflrządców) , nierucbomości. ' specjalne nadwozie o budowie uniemożliwwjącęj · zanieczysz-

. ' . ' ' , ' '. .." , . ;, ,. . , .. , : czą.nie powietrza i miejsca ładowania oraz trasy przejazdu. 
. .§' . ~a tereme m.eruchomoscl me ~odłączonych d~ ml~J: Tabor ten powinien być myty i poddawany . dezynfękcjl~ w'e- " 

sklej , s eCI kanalIzaCYJne] .~O\'l lllny byc b.udo~v~ne zbló~mkl ,dług obowiązujących ' pJzepisóv.r,j li,a~fHi~iiYCh ~Wt~ ';be~pre"Czę~ 
d~~~0r.adz~nla n~eczystoscl plynn~ch. Zbl\)rnlkI te pov/ muy:, ! i;twa 1j "'hlgieI1Y 'pracy. I · ' " ' '',' ·'d',.';,) Ó l '" ń>::Jb IJl ~j:\:1(J w r"Ilr>, 

llilec d Qrą IzolaCJę- \. ~'odosz.czelną , l zabezpleczeme przed do- 2 O ' d ' d k' k " l ' . d '" t . '. . tł " '. '. . ' . . .. ' . . ' '. rgany o spraw gospo ar 1 omuna neJ prezy lOW 
sępem .zwlerzą ,a 'l,W aS,zcza ~ryzom l owad~w, Jak,. ~0:Vfll.ezrad narodewych mogą zezwalać na stosowanie do wywozu 

, ,zapew I??Y ~ost::~. do nIch, m.ezbęd~yprzYI~~ opr?zmamu. , nieczystościstałych, zwykłych,vozów ciężarowych, które Zao-
Odlegl sc zblOrnIkow od studm okresla]ą przepISy prawa bu-' . t ' . ' t k ' h dk h . . . d . 

, do~lan o. ' pa fU,le SIę v: .,~ IC przypa. ac w napls~ "w~z ~ .w~~o-
g , zu meczystoscI oraz zabezpIecza osłonamI umemozlIwliiJą-

_§ ' '',~ . / r . . J~rządzenJia h zsyp~we Ido-:~ U51!JJwa·nia "-:- Diieozysl-oś'ci . ~ c y,In L 1 \~·~.~ię~zy§;s:~-p,~~} · .,pr~~.lwo.(Ż(~nyJ)1Hshi.el.!'t,,~-śsVanfil~IIfrDł"· \Ił. 
, , stałych w budynkach powinnY cbyć 'szczelne i w,ykQnane z rna- - :g.rzejazdu. U1JYiW4nie"tąk.ich wo'?ów do przewozu osób i art y
teriałó trwałych, ognioodpornych, nienasiqkliwych oraz od- , kulów śpożywczych jest zabronione. 
pornyc na destrukcyjne działanie zsypywanych nieczystości: § 8. 1. Nieczystości stałe powinny by,ć unieszkodliwiane 

2. Przewody zsypowe powinny . {>osiadać powierzchnie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na wysy-
gładki ; przewody te , powinny być budowane -w -sposób: piskach bądż spalane; w miarę występowania zapotrzebowa-

1) uni możliwiający zanieczyszczenie bezpośredniego oto- nia na nawozy organi€zne należy przerabiać je na nawóz or-
cz nia zsypywanymi nieczystościami, ganiczny. 

2) uni możliwiający wydzielanie się woni do wnętrz bu- 2, Wysypiska nieczystości stałych należy lokalizować w 
dy ku, takich miejscach lub wyposażać w takie urządzenia, aby wo-

3) uni możliwiający zamarzanie nieczystości, dy opadowe spływające z ich terenów nie były źródłem ' za-
4) za obiegający powstawaniu ~akłóce-ń akustycznych w bu- nieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. 

dy ku, 3. Wysypiska i zakłady przerobu nieczys tości na nawóz 
, 5) za ewniający właściwą wentylację, organiczny powinny być zakładane poza strefą zabudowy 

6) za lew~iając.y możliwość czyszcz,enia 1. dezynf~kcji, mieszkalnej. Miejsca na wysypiska i zakłady' przerobu nie-
7) za~ezpleczaJąey przed pr.z:dosta~atliem się do nich zwie- czystości powinny być w miarę możności tak wybrane, aby 

rząt, a zwłaszcza gryzom l owadow, ' najczęściej spotykane w tym miejscu wiatry wiały od tere-
8) zap,ewniający łatwe opadanie nieczystości. nów mieszkalnych w kierunku tych wysypisk (zakładów) , 

3. Otwory i aparaty wsypowe powinny mieć konstrukcję a ponadto zlokalizowane w odległości co. najmniej 500 m od 
zapew iającą bezpylność i ochronę przed wydzielaniem siEI budynków mieszkalnych bądż użytkowanych ' na szkoły, za-
woni z przewodów ' kanałowych przy każdym położeniu apa- kladywychowawcze. lecznicze lub opiekuńcże oraz od obiek:-
ratu w ypowego. tów przemysłu spożywczego. ,Wl-aściwe organy sanitarne mo' 

, 4. Komora zsypowa, w kt6Fej gromadzą się nieczystości; 
powinna być łatwo dostępna dla obsługi i powinna znajdowaĆ 
się w ~oziomie terenu przylegającego do' nieruchomości. Je- ' 
żeli. ko'flOra znajduje się poniżej poziomu terenu, na którym 
wzmes ony jest budynek, powinna być wypctsażona w urzą

dzenia transportujące nieczystościpozllkomorę. Pojemność 
komory powinna być dostosowana do przewidywanej ilości 
gromadzonych nieczystości i częstotliwości ich wywozu. Ko
~ory t ' powinny , byćc zaopatrzone w , installlcję wodociągowlI 
~ ,kana izacyjną~ 

.. -
c 

gą zezwalać w uzasadnionych przypadkach na źmniejszenie 
tej odległości. Wysypiska i zakład y przerobu nieczystości na 
nawóz organiczny powinny być oddzielone pasem wysokiej 
zieleni od strony miasta (osiedla). 

4. Codziennie po zakończeniu zwózki na wysypiskach 
nie,czystości powinny być przykrywane warstwą izolacyjną 
o grubości zapewniając.ej dostateczną izolację od otoczenia. 

5. Wybierar..ie odpadków użytkowych na wysypiskach 
',dozwokme jest tylko przez specjalnie, zorganizowane zakłady 
sortownicze, w których praca" ręczna powinna odbywać się 
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Dziennik Ustaw Nr 1 . Poz. Z f ·.,. 

przyzastosov/~riiu urządzeń przeciwpylnych sprzętu ochro- tereny równ.e (bez spadków) o glebie piaszczystej t pozio-
ny osobistej ula pracujących. Ińie wód gruntowych n ie mniejszym niż r,5 m. Pola aseniza-

6. Lokalizacja wysyp iska, zakładu przerobu nieczystości cyjne i zaorywane p owinny być usytuowane w odlegto~ct 
Tia nawóz orgćmiczny, zakradu sortowania odpadków użytko- co najmniej 1.000 m od budynków mieszkalnych bądź użyt
wych łub spalarni powinna być uzgodniona z organem Pań- kowanych na szkoły , zakł,ad'y wychowawcze, lecznIC/re hrb 
stwowej Inspekcji Sanitarnej, a w odniesieniu cIo wysyp isk opiekuncze oraz od obiektów przemysłu spożyv/czego. Wła
rÓwF .. ież z' właściwym. organem administracji gospod.arki wod- ścfwe organy sanitarne mogą zezwalać 'w uzas~an:ionych 
n ej . przypadkach na zmniejszenie . tej odleglosc i. MIejsca na pola ' 

7, Organ ' dO spraw . gospodarki kornunałnejprezydium asenizacyjne i zaorywane powinny być w mjilrę możności -. 
właściwe} mdy nClIooowej ustara , do kog9 narei:y obowiązek tak wybrane, aby nil j czGściej sp otykane w .tym miej ścu wia
założenia, utrzymania-i prowadzenia wysypiska, zakładu prz·e- tfy wiały od terenów - mjeszkalnych w k i'erunku tych pól. 
r()hu -nieczystości na ; nawóz organkzny, zakładu sortowania Pola asen izacyjne i zaorywane powinny być otoczone waleli 
od padków użytkowych iub spala rni : ziemnym i pasem wysokiej zi'elent. 

8. Odprowadza,n ie nreczys~ośd ·stałych do kanalizacji mo- 6. Lokalizacja pola as~nizacyjnego !l1b zaorywanego .po-
że odbywać się za zgodą i : na warunkach określonych przez winna byc uzgodniona Z właściwym organem administracji 
miejscowe plzedsiębioIstwo (zaklad) wodociągów i kamili- gospodarki wodnej i Pań stwowej Inspekcji Sanitarnei. ' 
ZiiCji. § 10. r. vv miejscowościach skanalizowanych, zasady bu-

§ 9. 1. \V mi ejscowośc.iach, w których istnieje pubHcz- dowy us tępów- publicznych oraz ich warUllki techniczne okre-. 
n,a 's~eć kanahzacy}n a, ni eczystości płynne wywożone z nie- ś Jałą przepisy szczególne. 
ruCh01l1ośc i pow itmy być odp.rowadzane do kanalizacjI albo i ' W miejscach nie posiadających kanalizacji ustępy 
p rzez punkty zlewne, tj, odpowiednio urządz~lIle studzienki powinny być wykonane na dołach kJ'oacznych, szczefnych 
k a:nalizac:yjne umożliwiające bezpośrednie odprowadzanie nie- i przysfosowanych do wypompowywania i wywożenia fekalii~ 
czys tości z pojazdu do .kańahzacji, albo przez stacje zlewne, 3. Ustępy ptlbliczn€ powinny być podzi e lone na oddziel
tj. specjalne urządzenia, w których nieczystóści zostają wstęp- he części dla kobiet i dra mężczyzn (wypósażone w kabiny 
nie . oczysz1:zone przed odprowadzeniem .ich do kanalizacji. klozetowe i. pi suary. 

'2. Punkty zle wne wyznacza miejscow,eprzedsif;biorstwo 4 . . Ppmies;zcze'Ji\;ia usl'ępowe powinny być my te. codzi·en- · 
(zakład) wodociągów i kdl1aJizacji w ,uzgodnieniu z organem nie wodą z dodatkiem śmdków dezyptekS"~j.lly cb . .okna uslę.
Państwowej lnsp.ekc ji Sunf~arnej. Nawierzchnia,. przy punk- p,ów. należy zaopatrzyć w sia.tki uniemożliwiające przedosta-

·- !łłl o:\! otJle~Jl{Yp.h ; 1 p.ól"li?\fliI . ,.Qvó .>JW o,do:p; c z.ę lpa z odpowiednimwanie s ię owadów .w czasi e wietrzenia . . . 
,t·sj:nuf19iembIW .;kiempx,u SP:USt~l . . rNaw,j~rZi,~hnijl J1.rz.y sppścte po- . 5. Ustępy pubTi.czrre powinny być j'(:;kaIizowane w miel-

winna być zmywana. \ ... ...... A""" ' '' ' / "U" 'c, ;_.~ .. sc(lch' !.atwo d'osfępnych .dJ il' Public:ż..ności, a zwłaszcza w miej_O 
3. Stacje zlewne powinny byt położone v~ odległości co scaćh <J 'duiY·ffi-, nasiJe\1itl. JI,i,c::ll.lJ, pieszego. . . 

najmniej 51)0 metrów od obiektów przen:!ysłu SpO'lywczego. § 11. Urządzenia do gromadzenia, usuwania i unfeszko-
4. Nieczystości płynne, których ni'e odprowadza się do. dliwiRnia nieczy!!to~ki istniej ące VI dniu weJści~ , w tycie ni- ' 

kanalizacji, należy wywozić na poła asenizacyjne lub pola Fl iejszego rozporządzenia, a nie odpowiadające jego. przepisom. 
_ za0'ĘYwarre·. Poł~ a;;!"nizacyjrre ~łużą; , ?o w~~ewania D reczystośd -,.mpgą;rby,ć ;. u:by,wane. nau.al ,, -jezeli .organ Parlstwowej insp'ekcjł 
'l~,f,-rfinx~r{{r{if"vhyą ' Pc'łfT J H}\.!szl(9{t}'H\,mhiif, -' 3 ' n'ast~pnie cło wy- Sanitarnej' temw się .nię sprz,eciwL " : " 

-;1i:.Ó/ ttsl an'{iI'\>g:Wfiy' II ptr!!l l ('iiimiWyr "rośłłri: ' ''N'u'')p,oIach · zaorlwa- §12. Rozporządzenre wchodzi w życie · z dniem fig}&<, 

nych następuje· wyłącznie uń:reszkoolh~;j'anie nieczysto.śd. 52';e.Jl~a. 
5. Na pO}aI <łselliz<l'(yjne ) zaorywane należy przezna.czyć KieItJ:wmik Ministierstwa . GoS~diiillki Komu.nalnej: St. SlO.ka 

3 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA f1NANSÓW 

z dnia 9 października, 1959 r. 

w sprawie gos}1odarowanl.a niektó.rymi wy robami użytkowymi' ze złota i· platyny. 

Na pods~awie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 
2~ październikil 1952 r. o !jospodaro-waniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopd trzenia (Dz. · U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 
i z 195.6 r. Nr54, poz. 244} oraz w związłw z § 3 zarządzeniiJ 
Przewodniczącego Komisji Planowania plZy Radzt e MinIstrów' 
z dnia 14 futegO' HJ57 r. w sprawie przekazania uprawnień 
do. wyclaw~ia vrzepisów Q gospodarow'anfu: stałą, metal a mi 
nieżelaznymi ora,z n teMórYJJl t metalamI szlachetnymi (Monitor 
Polski Nr 15, poz. l tS) zarządza ' się, co następuje: 

l. Pn.epis wstępny • . 

§ l. Rozporządzenie dotyczy n1ezdiłtnych wskuteli: uszko
dzenia dO' użytku ~z zmi.anY' ich postaci - wyrobó..w lfIIżytko

wyrh ze złata łub platyny oraz cz ęści tycIn wyrobów, ZWil.

nych dalej "wyrobami użytkowymi ze złota lub platyny". 

2. GÓSpo.ddfowanie wyrobami użytkowymI' ze zlota 
lub: platyny. 

§ 2. 1. Zabronione jest nabywani.e., zbywanie oraz, od
dawani,e i pFzyymow3nie do przero.bu· wyrobów uŻlitkowyc:n 
:ze zlola luh pla tyny , jeieli nab,ywcą, zbyw€q hib pnet.w.ó r,Cć} 

nie są jednostki wymienione w §§ 3, 4 i 5, ' 

Z. Przepis ust. 1 n ie dotyczy oddawania, i pJzyjmowanfa 
do przerobu na cele gospodarki narodowej wyroąów użytko
wyEh ze złata i platyny, posiadanych przez jedHostIU uospo-' 
darki llspofecznionej. . I 

§ 3. 1. Powierza się · skup i przerób wyro!Jów użytko
wych ze zlota: 

1) panstvlOwym przedsiębiorstwom przemy~łu i handlu j~- 
oHerskiego, 

21. od'działom Przedsiębiorstwa Produkcji' i Handlu D'ewocjo
nafiami "Veritas" oraz vddzialom Centrali 'Wytwórczości 

. i Ha,ndlu Dewocyjnego "ATS Christiana", które określi 
Minister Finansów. ' 
Z. Czynności, o k tó rych mowa w ust. r, mogą: być wy

konywane przez przedsiębiorstwa wymienione w ust. ' I 
tyłko w granicach zakreślonych przedmiotem dziafarnośd 
tych przedsiębiorstw. -

§ 4. Prz.€IObu powierzonych wyrp,bów użytkowych zei 
zlota, z wyjątkiem p rzerobu na półfabrykaty używane w 
prak tyce dentystycz'l1ej, mogA równieŻ. dok.onywać: . 

1.) zaldady rzemieśln i cze spółdzielni pracy zrzeszonycl). Wi 

Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, za:rej,estrowa- , 




