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Instrukcja dla kancelarji. 

§ 46. Zakres działania, podział czynności i spo
sobu urzędowania poszczególnych działów kancelarji 
(biuru prezydjalnego, oddziału rachunkowego i kan
celarji sądowej) określi instrukcja, którą wyda Pierw
śży Prezes. 

Komisja Dyscyplinarna. 

. ' § 47. Przy Najwyższym Trybunale F\dministra
cyjnym powalana będzie przez Pierwszego Prezesa 
Wyższa Komisja Dyscyplinarna, dla orzekania w spra
wach dyscyplinarnych członków sekretarjatu prawni-

'_,czego, urz~dników kancelarji i funkcjonarjuszów niż-
szych. -

Ferje. 

§ 48. Ferje Najwyższego Trybunału f\dmini
stratyjnego trwają od 15 czerwca do 15 września. 
W tym cząsie w miejsce izb czynne będą dla spraw 
nieci~rpiących zwłoki komplety ferjalne wedle uchwały 
Zgromadzenia Ogólnego. 

Postanowienia końcowe. 

§ 49. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu 
mogą być dokonane tylko w sposób określony wart. 32 
ustawy. 

631. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 

z dnia 25 kwietnia 1923 r. 

W przedmiocie kształtu znaków wodnych dla 
zakładów wodnych i urządzeń piętrzących wo

dę oraz sposobu ich ustawienia. 

Na mocy ust. (3) art. 65 ustawy wodnej z dnia 
19 września 1922 r. - (Dz. U. R. P. N2 102, poz. 936) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Znaki normalne, wskazujące wysokość do
puszczalnego najwyższego względnie najniższego sta
nu wody, tudzież znaki kontrolne ' winny być urzą
ązone i utrzymywane przez uprawnionego w ten spo
sób, aby były zabezpieczone od zmiany przypadko
wej lub umyślnej, tudz ież od zniszczenia wskutek 
działania wpływów atmosferycznych, przez karę, przed
mioty płynące, urwanie się brzegu i t. p. 

Znaki normalne należy ustawić w miejscu, sdzie 
wysokość . wody ma być unormowana, w ten sposób, 
aby woda dotykała ich bezpośrednio, aby dla inte
resowanych były dostępne i każdego czasu z łatwo
ścią mogły być observ,!owane. 

Jeżeli urządzenie do piętrzenia wody leży wod
ległości większej niż lh klm. od zakładu wodnego, 
lub też gdyby wykonanie niwelacji między urządze
niem do piętrienia wody a zakładem było bardzo 
utrudnione, wtedy należy ustawić jeden znak wodny 
przy urządzeniu do piętrzenia wody, a d rugi przy 
zakładzie wodnym. Jeżeli z jednego kanału robo
czego korzysta kilka zakł21dów wodnych należy dla 
każdego zakładu założyć: osobny znok. 

Przy jazach stałych nie mających urządzeń do 
regulowania wysokości spiętrzenia wody, należy znak 
normalny tak ustawić powyżej jazu, aby oznaczał 
dozwoloną wysokość korony jazJl i wznosił się do 
równej z nią wysokości. ' 

Przy jazach ruchomych i przy jazach stałych 
przelewowych . ze - śluzami gruntowemi, górna po
wierzchnia znaku normalnego -winne: równać się wyso
kości wody, po której przekroczeniu mają być ot'war
te śluzy lub części ruchome jazu . 

§ 2. Znak normalny dla oznaczenia najwięk- 
szej dozwolonej wysokości wody na leży urządzić w je
den z następujących sposobów: 

a) Jeżeli brzeg jest skalisty lub nad brzegiem 
stoi mur ciosowy na zaprawie wapiennej lub cemen
towej, można osadzić na nich jako znak poziomą 
klamrę metalową, przynajmniej pięćdziesiąt centy
metrów długą, przyczem górna krawędź klamry ozna
cza dopuszczalny stan wody. 

Przy klamrze należy umieścić pionową podział
kę centymetrową o długości kilku decymetrów w ten 

-sposób, aby zero tej podziałki znajdowało się w rów
nej wysokośc,i z górną powierzchnią klamry. Po
działka ta będzie służyć do odczytywania przekroczeń 
dozwolonego piętrzenia wody. 

Jeżeli niema w pobliżu gruntu skalistego, ani 
muru ciosowego na zaprawie, a zakład wodny lub 
urządzenie piętrzące wodę jest wykonane z materja
łów trwałych - można znak wodny osadzić na sa
mem urządzeniu, a jeżeli piętrzenie wody dotyka 
w bardzo małym stopniu interesów dobra publiczne
go lub praw cudzych można osadzić znak wodny na . 
urządzeniu, chociażby było wykonane z mniej trwa
łego materjału n. p. na słupie drewnianym śluzy. 

b) Jeżeli niema ani gruntu skalistego, ani mu
ru ciosowego na zaprawie i nie można osadzić zna
ku na zakładzie wodnym lub urządzeniu do piętrze
nia wody, należy urządzić znak wodny w następują
cy sposób: 

Wykopuje się, jako wcięcie w brzeg, dół o głę 
bokości zależnie od stanu zamarzania gruntu 1.0 do-
1.5 m. poniżej stanu wody, który ma być unormo
wany i zabija się kafarem aż do zupełnej stałości, 
grubszym końcem w dół pal dSbowy lub z innego 
również trwałego drzewa, impregnowany, poterowa: 
ny lub opalony. Pal powinien być gruby conajmniej 
25 cm" a długi zależnie od stałości gruntu najmnie] 
21/2 m. i okuty u dołu żelaznym trzewikiem. 

Pal należy uciąć poziomo w takiej wysokości, 
aby górna powierzchnia płyty metalowej, którą na
leży osadzić na głowie pala, równała się dokładnie 
z dozwoloną wysokością piętrzenia wody. Pod płytą 
n a l eży umieścić 2 wstęgi metalowe 40-60 mim sze
Toki e, a conajmniej 4 mim grube, wpuszczone na 
krzyż w głowę pala, . wygięte na brzegach głowy, po
prowadzone wzdłuż bocznej powierzchni pala aż do 
dna dołu i tu odgięte poziomo na długości conaj
mniej 30 centymetrów. Wstęgi te mają być przybite 
gwożdzi?lmi do bocznej powierzchni pala. Płyta po
winna być conajmniej 6 do 10 mim gruba, nakry
wać całą głowę pala i mieć 4 wystające paski, które 
zagina się i przybija gwoźdZiarni do bocznej po
wierzchni pala. Na końce wsteg od gięte poziomo 
na dnie dołu nale ży polożyć .podwójny krzyż z ezte-
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rti!lih me€~yGh I trWałyth bf:!lek t3i"~wniaftyth . impre
gneWaftyeo, pot:erówariych lub tlpah::lfiych tlbejtftl..ljąty 
pal .. p@tz@ifi nale2y Wyj;lełfllć ei6ł Det~nem tltJ wy~6-
Ke~@i Hj €fił: J>dniteJ · płyry rft,~taló\IJej, lub przy ffifilej 
ważhych zakładach ciężkiemi Raffil@hlamL 

Prżekrój pionowy. 
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. ,. ZamiMt \3al~ dr~włilanego ~fj:!M lliy~ pala 
g~lliJetGWegg z letbelbhdwaną h!1. vJierzć!1U ~łytą ft1e
ud~wi!t. Vi miejsc@ Wspóiflftlahych Wy:tt':!j wstęg me
t!łI~Wyt;n naleJty wtedy wykbhac w wy~okti~GI dna 
tlelu na Palli nclsaazkę, na kt6rej ma spbczyl.>Jać 
\{rzy~ fHJ9wejf1y; E1lbo płyta hetMoWa lub zelb~towa. 

Jeżeli gruftt jest wytrzymały mali'!:;! ł:ąmiast p6-
Wyi~j óplgany~h kóhStrUl<ejl Użyć bloku betdhowego 
f1ilIleiyGIE! głęl30kó \Jfut1doW6ri~go i \II hlm tabetof1ó
Wa~ i'lEI WI€lfłehU boleć tileUilt'll,Vy t ~ł5Wf\ Iwlbtą 
OHpOWleatHo zal{otwióny. 

ć) Władza może zezwolić na urządt(:ml~ zn1lkLi 
Vłgdtl~go w inhy, ale G.ot1Cljmni!łj t~ksaft1Q pewny 
sf>o~ób; Jak wyżej opis6he. R6\vhlez l1ill~ty pe~g~t€i
Wi~ znakI WodIie {)sagzone według dbt)ithtitalli;>\vy<1h 
ptz~Pl!!ó\vJ j@teli 5ą żtuóWt1Ó pewnej jak przepiSflfte 
W f'Iiniejsz:em rglpbrząt;;b;~r1ibl. . . 

, § 3. Je2eli W Qtl~~tefliu władzy zastrt~zOilO 
łtild6!, z~ stan wódy łfla być utrzymany na pewnym 
ftBjfjil~iyffi pOZiÓl'ni~, nal~zy ótlpowl~dl1io zażliacz)lć 
dozwolbfiY ftl3.jf1i~szy shm wody na , Urządzeniu slu
ii\C::Eim dCl Q:i!naGzeilia rtajwyzszago ~ta!1\J dozwolonego 
lub teł za pomotią ósobheglj r;t1I:1~U flOi'm~IMgó, 

PthhiEiłkę GorttymgtrQwą f1al~zy tla t~I~Ift1 zftaku 
timlęs~i€ w tart sp\;Isób, aby t11bl M byłij ótlti!ytać 
t)p~diHętie zwl~rciatlła WQdy poniżtłj stanu d!jiwo
łon ego, 

!t 4. Dla kąhti'6li naltazy :mak wodny nawiązać 
ptlyrtajtflfji~j do dwu ptlhkt6W stałych (zn<lkÓw !toi;
ttt)ffiYGh), osatli6rlycli ńietalelfii~ jeden od rlrugh~fl? 
\Ił ten sposób, aby fia nich mOżna było postawić 
iatt:: fiIWela~yjhą. , 

Pt.ifikty kóntroine mają być tak obrane, aby je 
ffitrtrla było łatwo i ile rtlolności z jedfiesó shH1b
Wlski1i liilliiwelówac wraz ze zni3klern wodnym I waż
fiitjjsZE!fni {;z€:stlarńi takładu wodnego, tudzież lIW~
tiitp.hła ,mi at) plehżetlią wódy. 

Do pala ftfijei:y f.>tzybi~ póclmd!tą centymetro
wą o wysokQŚGi kiiku- d~Gytn@.trów, aby t11oif1~ było 
G.lloaGzye pr~elust~eriie e9iw9lene~9 sj3i-ęttłehisl 

W)lksnartie wyjaśrtia Elół~Gtgrjy rysW1~k! 

WidoK z g6ry. 

Jako punkt taki powinien służyć z reguły bole'; 
metalowy o głowie kulistej umieszczony na cokole 
budynku murowanego, lub iN bloku betonowym na
leżycie osadzonym w gruncie lub też reper żelazny 
\vkriłGorty VI ~I@mię przyt1BJtnhl~j g rtl. gl'lbgko. 

Jeżeli piętrz~ilie wody ł?ardzo tJieznacznii:! dó
tyka interesów I~Hłbłiei!:flyćh lug praW E:udzych, może 
władza zezwolić na osadzenie w ~ierni pala z twar
dego drzewa z gWQZE:lziem wbitym VI !;ltQWEl pala, 
jako znaku I,óflholheijb. 

Władża mbże zezwoli ~ na urządzenie zhaków 
kontrolnych w inny, ale cortajinniej taksainQ pevłny 
sposób, jak wyżej gpiSaho. , .. 

Zna~U konh<;>lne.(naw~t jE!deM~1 ?sadzOtu! ~~d!ug • 
poprzednio oQowlązu)ących pl'zeplsow I . ztH::hoWah€: 
vi fial@~ytym stahie; mogą pOlGsta(;, . jeżeli trWałość 
ich ni@ jest gorsza gd hwałos{;;j ~rtGków kOfitfQltlyth j 

przeplsBnych w hlf1laj~t;el1i tozporii'!dl:ehlu , lei~1i 
pierwGtny żnak normalny ma pm:ost€lć. 

a 5. Prży udzieianlu pozW~lenii1 ha bu(jaw~ 
zlakl~Ju WOcltte~o I urządletl do pl€ltrtenla Wódy f1a.' 
leży już podczas aOChbclzenia wbćlno-pfi1Yttt~gO ~bi':l
dać, jąk mają by~ llfządzb.he ~ftaki wddne i 6clpo
wlatide rÓ!itanowieńial zati1le!itit W otZećzef1ll.i j :ił O He 
\.vła~Glci@ tych ufZądżen tamie.tla ur~~tłzłe zrHlki 
Wodne i kontrbltle W SfjOSÓD odmieMy tld ptzłi!pl
sartego vi ust. 2 I 4 niniejszegó' tOEp~tząrlz~ftia, wl- · 
nien przedłożyć władzy \)rbjekt ufząQżefila ::lńakóW 
wodnydi, t@lem Uży~kfilJia jej :zgody. 

Właśekie l zakładu wódi1ego I ui'i:ądteń dl) pl~. 
trzehicl wódy Wirllel'1 taWcżasU dOnieśĆ władzy, która , 
wydała ortecz-enle W I instlmtji, w jakim etasle :l1:1-
ml~rża przystąPić dó ustawh:!hitl zhf1kóW wodl'lyth. 
Władt.a oznacty według swego uti1l:mia W rftll1r~ 
w~żnó8ti żakładu dla interesów publicillyeh i praw \ 
cudzych sposob, w jald będzie kontrolów~~tj~ad!ef1le 
znaków wodnych i kontrolnych, a po ukgń~zefllu 
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osadzenia sprawdzi znaki przy udziale znawcy tech
nicznego, interesowanych i miejscowej władzy poli
~yjnej, -p~zyczem ma być spisany protokuł. 

Protokuł ten ma zewierać: 
1) stan urządzeń i zakładu w czasie ustawienia 

znaku wodnego, 
2) opis kształtu, rodzaju i połoienia znaków 

wodnych . i kontrolnych, 
3) różnice wysokości znaku wodnego w odnie

sieniu do znaków kontrolnych, tudzież, o ile 
to jest możliwem bez nadmiernych ~osztów, 
w odniesieniu do niwelacji wody publicznej 
I niwelacji ogólnej kraju. 

Do protokułu należy dołąc::zyć: ' szkic sytuacyjny 
uwidoczniają<;;y urządzenia 00 pi~trzenia wody i za
kład. lnak wody i znaki kontrolne z wpis.anemi wy
sykościami i odległościami znaku wodnego i znaków 
kontrolnych między sobą i od kilku pobliskich punktów 
trwałych, celem ułiltwienia odszukania tych znaków. 

Protokuł mają podpisać biorący udział w ko
misji. 

Dane z protokułu należy wpisać do księgi wodnej. 
Jeżeli władzą kompetentną do osadzenia znaku 

wQdnego jest urząd wojewódzki, może on na -ząsa
dzie art. 190 ust. wodno poruczyć wykonanie tej czyn
ności władzy wodnej niższej instancji lub miejsco
wemu zarządowi technicznemu. 

§ 6. Zezwolenie na użytkowanie urządzeń słu
iQcych do piętrzenia wody nie może być udzielone 
przed ustawieniem znaków wodnych i kontrolnych. 

Urządzenia piętrzące wodę należy opatrzeć zna
kiem wodnym, chociażby nie służyły do wyzyskania 
siły wodnej, o ile w myśl art. 66 ust. wodno nie są 
wolne od tego przepisu. 

Postępowanie wyżej przepisane dla założenia 
znaków wodnych należy stosować także, gdy zajdzie 
potrzeba zmiany, odnowienia lub odbudowy znaków 
wodn'ych, wreszcie przy osadzeniu znaków na istnie
jącem urz~dzeniu do piętrzenia wody lub zakładzie 
wodnym (art. 66 ust. 1 U. w.). 

Wogóle osadzenie znaków wodnyc.:h jest czę
ściowem wykonaniem zezwolenia władzy na budowę 
ur~ądzeń służących do użytkowania wody i może być 
pr1:ed~ięwzięte, gdy nIe zachodzi iadna wątpliwość 
co do prawomocności, co do rpzmiarów i wąrunków 
danego uprawnienia. To też jeżeli uprawnienie jest 
spornem, a zwłaszcza Jeżeli zachodzi spór co do wy
sokości piętrzenia wody, należy wstr~yma~ sie; z osa
dzeniem znaku wodnego, aż do rozstrzygnięcia sprawy 
w przepisanej drodze w sposób stanowq;y, lub też 
tymczasowy w myśl art. 228 ustawy wodnej. 

§ 7. Rozpor?ądzenie niniejsze nie obowiązuje 
w Wojęwództwie SI(tskiem. 

Mi!1ister Robot Publicznych: l;OpUSŻUllSki 

632. . 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicz
nych 

z dnia 25 kwietnia 1923 r. 

w przedmiocie oznaczenia stanu zwyczajnego 
(średniego) wody i linji brzegu. 

Na podstawie art. 5 ust. (3) i art. 266 ustawy 
wodnej z dnia 19 wrześn ia 1922 r. (Dz. U. R. P. N21 02, 
poz. 936) zarządza s ię co następuje: 

§ 1. Stan zwyczajny (średni) wody należy 
wyznaczać w sposób poniżej podany w nastąpują. 
cych wypadkach: . 

a) na publicznych wodach płynących przy od
graniczeniu własności prywatnej od publicz
nej (art. 6 ustawy wodnej); 

b) na prywatnych wodach płynących przy ozna
czeniu granicy mi~dzy gruntami nadbrzeżne
mi, leżZ\ceml obok siebie lub na przeciwnych 
brzegach (art. 5 ust. 2 ust. wodn.); . 

c) na jeziorach, które nie należą do wód pły
nących , o ile własność w inny sposób nie 
została uregulowana (art. 5 ust. 5 ust. wQdn.). 

Jako stan zwyczajny (średni) należy uwążać 
ten stan, który woda w dłuższym szeregu lęt 
równie cz~sto przekracza, jak cz~sto go nie dochodzi. 
Ustalenie zatem stanu zwyczajnego polega na wy
znaczeniu dla danego wodowskazu tego odczytu, któ
ry dzieli zsumowany czas trwania wszystkich odczy· 
tów wodowskazowych w danym okresie na dwie rów
ne częśCi. Potrzebne do obliczenia stanu zwyc;~aj· 
nego zestawienie czasów trwania poszczególny~h gd
czytów wodowskazowych należy wziąć z roqn!ków 
hyd ograficznych lub wykonać je w sposób podany 
w polskich rocznikach. . 

Z uwagi na cel wystarczy oznaczenie stanu 
zwyczajnego na podstawie stopni 10 cęntymę-
trowych, przyjmując środkowy odczyt stopni!' 
(piątki w . cm.). . . 

W wypadkach, w którycą stosowanie wytęj PQ
danego sposobu natrafia na trudności, można pę?: 
ujmy dla dokładności wymaganej dla niniejszego ~eh,.! 
przyjmować zamiast wysokości stanu zwyczajnęgQ 
(średniego) wysokość stanu odpowiadającego śred
niej arytmetycznej z codziennych odczytóy.r wodQ
wskazowych w danym okresie. 

Jako okres czasu dla obliczenia średnięj naleiy 
przyjąć 15 lat ostatnich, w ciągu których nie byłQ 
większych zmian łożyska rzeki. O ile niema odc~y· 
tów wodowskazo~ych z takiego czasu, można przy
jąć mniejszą ilość lat, jednak należy wtedy wy~hJ
C'l.yć te lata, w których przepływ wody był zna<;~nię 
różny od przeciętnego (lata wybitnie m9kre lub ~u
che). Jeżeli łożysko w przekroju wodowskaz9wym 
ulegało zmianom, można do obliczenia wziąć tylko 
okres obejmujący lata od ostatniej zmiany do chwili 
obliczenia. 

Jeżeli są do dyspozycji odczyty tylko z kilku 
lat, lub tylko z jednego roku, możn/ł ich użyć do 
wyznaczenia stanu zwyczajnego, o ile opady w da
nym roku co do ilości i rozkładu zbliżaly sit: do nor
malnych. 

./' 


