OZlenmK Ustaw. Poz. 101, tUL.
"Za czynnoś ci ni,epołączone ze stemplowaniem
urzędy pobierają następujące opłaty:
1) Za 1 próbę złota . . . . .

.
.. srebra drogą ogniową
..
..
"mokrą·
"stopu złota
srebra
drogą ogniową • . .
5) za topienie złota
srebra
do 100 gr.. • • . . . . .
6) za każde następne 100 gr. • •
'2) ....
3) ...
4) ""

d) wydawanie , zarządzeń, dotyczących sposobu
prowadzenia spraw w urzędach miar i wewnętrznej organizacji urzędów.
§ 2. Personel urzędów miar . okręgowych lub
miejscowych składa się z naczelnika okręgu legalizacji narzędzi mierniczych, urzędników legalizacyjnych,
kasowych i biurowych i funkcjonarjuszy ' niższych.

10.000 mk.
5.000 "
10,000 "
15.000

•

§ 3. Do naczelnika okręgu legalizacji narzędzi
mierniczych należy nadzór ogólny n~d wykonywaniem w obrocie publicznym i wogóle przez osoby
prywatne ustawy o miarach w okręgu, zwierzchni
zarząd miejscowemi urzęd ami miar w okręgu, nadzór nad dokładnością używanych przez nie wzorców
normalnych i bezpośrednie kierownictwo urz~dami
okr~gowemi.
'
Nacze!nik okręgu ma prawo wyznaczać I odwoływać odpowiedzialnych zastępców do wykonywania poszczególnych swoich funkcji z pośród . urz.;:dników legalizacji narzędzi mierniczych nie niżej VIII
stopnia służbowego, każdorazowo zawiadamiając swą

2.000 "
1.000 mk."

§ 3. Rozpoa'ządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem ogłoszeni'a.
Jednocześn ie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Przemysłu i Hand lu w porozumieqiu
l Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektó rych opiat probierczych (Dz.
U. R, P. N!! 72, po z, 563),

z

Minister

Przemysłu

I 103.

i Handlu: W. Kucharski

Minister Skarbu: H. Linde

władz~ przełożoną.

Rozporządzenie

Ministra

Urz~dnik6w stopni służbowych V - VII
mianuje Minister Przemysłu i Handlu na
. wniosek DyrektorZ'J G łówneg o Urzędu Miar, pozostałych Dyrektor Głównego (Jrz~du Miar. Do niego
należy równ ież przyjmowanie urz~dników kontrakto-.
wych. Funkcjonarjuszy niższych mianuje, względnie
przyjmuje naczelnik okręgu. '

§ 4.

, 702.

włącznie

Przemysłu

i Handlu
z dnl21 29 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie organizacji urzędów miar na
ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Na mocy § 1 p. 3 rozporządzenia Rady Ministrów L. dnia 28 lutego 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r.
o miarach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej , str. 349) i rozporządzenia Królewskiego z dnia 19 lipca 1912 r.
(Dz. Urz. Pruskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu
str. 401)-(Dz. U. R. P. N!~ 28, poz. 166) zarządza sl~
co nast~puje:

. § 1. Urz!,:dy mIar na ziemiach górnośląskich
Województwa Sląsk!ego podlegają w III Instacji Głów
nemu Urzędowi Miar w Warszawie, do którego .
należy:

a) ogólny nadzór nad wykonywaniem na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego
ustawy tam obowiązującej o miarach i odnośnych przepisów wykonawczych;
b) zwierzchni zarząd okręgowemi urzędami miar
na ziemiach górnośląskich Województwa Ś lą- .
ski ego, nadzór ogólny nad działalnością
. wszystkich urzę dów miar I rozgraniczanie
okręgów ich działalności,
zaopatrywanie urzędów miar we wzorce normalne i wogóle wszelkie pomoce do czynności legalizacji;
c) przedstawi an ie do zatwierdzenia Ministra
Przemy~łu i Handlu wniosków o utworzenie
na ziem'ach g órnośląskich Województwa
Śląskiego nowych urzędów miar lub zamykanie istniejących;

§ 5. UrzE::dy miar wykonywuJą te czynności legaIizowania i uwierzytelnia nia narzędzi mierniczy~,
które im są przekazane przez Główny Urząd Miar.
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszen ia. Jednocześnie uchyla si~ wszeJkie rozporządze nia wydane w tym przedmiocie,
sprzeczne z niniejszem.
Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski

703.
Rozporządzenie

Ministra' Skarbu

z dnia 24 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1922 r.
Na podstawie , art 3 ustawy z dnia 26 września
1922 r. o opłacie za nadzór Jnad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. N!! 89, poz. 810), oraz zgodnie
z rozporządzen ie m wykonawczem Ministra Skarbu
z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 112,
poz. 1021) zarządza się co następ uje:

#~~-

•

§ 1. Stop~ opłaty
ubezpieczeń za rok 1922

za nadzór nad zakładami
ustala si~ w wysokości 70/00
(siedem pro mille) zbioru składek brutto za 1922 r.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: H. Llnae
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