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. § 41. Dodatkowe urządzenia przy stacjach te
lefonicznych (dzwonki, tarcze spadkowe, mikrofony, 
i~duktory, słuchawki) są dozwolone tylko w obrębie 
posiadłości stacji telefonicznej. Opłata wynosi: 

1. Za każdy dodatkowy dzwonek 
rocznie . • • • . . • • • • . . 40.000 mk. 

2. Za każdą dodatkową tarczę spadkową ro
cznie. • . . . • • . . _ • • • 40.000 mk. 

3. Za drugi mikrofon, rocznie. . 60.000 mk. 

4. Za każdy dodatkowy dzwonek innej kon
strukcji aniżeli używany przez Państwowy Zarząd Te
lefonów rocznie . . . . • • • . . 60.000 mk. 

5. Za dodatkowy induktor do aparatu telefo-
nicznego dla baterji centralnych rocznie 40.000 mk. 

6. Za przyrząd do chwilowego wyłączenia apa
ratu telefonicznego lub słuchawki rocznie 40.000 mk. 

7. Za urządzenie dzwonkowe dołączone do 
tarcz spadkowych i za drugą słuchawkę nie· pobiera 
się żadnych bieżących opłat. 

8. Koszta sprawienia i utrzymania dodatko
wych urządzeń od punktu 4 do 7 wraz z dodatko
wemi materjałami zwraca abonent Zarządowi Pań
stwowych Telefonów. Przedmioty kupione na rachu
nek abonenta stają się jego własnością. Dołączenia 
osobnych dzwonków, uskutecznione przez samego 
abonenta cJł, stacji telefonicznych, wykonanych przez 
Państwowy . Zarząd Telefonów, muszą odpowiadać 
wymogom technicznym przepisanym przez Państwo
wy Zarząd Telefonów. 

Należytość za każdy dzwonek wynosi rocz
nie • • • • • • • . . . . . • . 40.000 mk. 

Za wszelkie inne małe roboty przy stacjach te
lefonicznych, jak np. zdjęcie i ponowne założenie prze
wodu pokojowego, za naprawę uszkodzonego prze
wodu pokojowego albo doziemnego i t. p. świad
czenia, płaci abonent rzeczywiste koszta. 

Za wszelkie inne dostarczone i wykonane do
datkowe urządzenia, nie objęte tym paragrafem, 
ustanawia Państwowy Zarząd Telefonów od wypadku 
do wypadku warunki dostarczenia, przymocowania 
i utrzymania tych urządzeń. 

§ 42. Dołączony do aparatu telefonicznego dru
gi aparat telefoniczny ręczny uważa się za boczną 
stację (§ 36); opłata wynosi: 

1. Przy stacjach głównych i bocznych, urzą
dzonych przez Państwowy Zarząd Telefonów rocz
nie . . • • . . • . . . . . . 160.000 mk. 

2. Przy stacjach bocznych urządzonych nie 
przez Państwowy Zarząd Telefonów. . 75.000 mk. 

§ 43. Za używanie przewodów, których koszta 
budowy przekraczają zwyczajne wydatki budowy, po
biera się oprócz przypadających zwykłych opłat 70% 
dodatku do kosztów nadzwyczajnych. 

§ 44. Za aparaty, które są przeznaczone do 
umieszczenia w ubikacjach wilgotnych, płaci abonent 
80% kosztów ich sprawienia. Oprócz tego pokrywa 
abonent koszta naprawy uszkodzonego z powodu 
wilgoci aparatu. 

3. Różne opłaty. 

§ 45. a) Należytość za codzienne podawanie 
dokładnego czasu abonentom rocznie . 200.000 mk. 

b) Za wcześniejsze zniesienie urządzeń telegra
ficznych i telefonicznych za każdą stację główną 11Ib 
boczną • • • • • • • • • • • • 200.000 mk 

766. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych 

z dnia 25 września 1923 r. 

w przedmiocie numeracji domów na obszarze 
górnośląskiej części Województwa Śląskiego. 
Ziemi Wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasław
skiego oraz na przyłącZonej do Rzeczypospo
litej Polskiej części b. pasa neutralnego polsko-

litewskiego. 

Na zasadzie § 13 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 30 sierpnia 1923 r. w · sprawie przepro
wadzenia sp!su ludności w górnośląskiej części Wo
jewództwa Sląskiego, w Ziemi Wileńskiej z wyjąt· 
kiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do 
Rzeczypospolitej Polskiej części b. pasa neutralnego 
polsko-litewskiego (Dz. U. R. P. N2 90 jpoz. 707) za
rządza się co następuje. 

§ 1. W miejscowościach, w których numeracja 
nieruchomości (domów) jest już zaprowadzona we
dług pewnego systemu, naczelnik gminy (wójt, bur
mistrz, prezydent miasta) zarządzi, aby przed dniem 
1 pażdziernika 1923 r. numeracja . ta została spraw
dzona, a w razie potrzeby uzupełniona, tak aby każ
dy bez wyjątku dom mieszkalny był zaopatrzony 
w numer, według zastosowanego w danej miejsco
wości systemu. 

§ 2. W miejscowościach, w których dotych
czas niema numeracji nieruchomości (domów) lub 
jest ona prowadzona bez żadnego systemu, naczel
nik gminy przeprowadzi ją do dnia 1 października 
według jednego z następujących systemów: 

a) w miastach i miasteczkach, oraz ewentualnie 
w innych miejscowościach, w których to rada 
gminna uchwali - kolejnemi numerami we
dług ulic względnie placów, 

b) we wszystkich innych miejscowościach nume
racja winna być kolejna dla całej miejsco
wości, przytem każda miejscowość winna 
posiadać swoją odrębną w sobie zamkniętą 
numerację. 

Numeracja winna być sporządzona bez żadnych 
luk (przerw). 

Za odrębną miejscowość uważać należy każde 
osiedle ludzkie, to znaczy terytorjum zabudowane 
i zamieszkiwane, posiadające własną nazwę urzędo
wą, lub choćby nieurzędową, byleby w życiu stoso
waną, o ile to osiedle jest terytorjalnie wyodręb\ :Ine, 
to znaczy znajduje się w pewnej odległości od są
siedniego osiedla. 
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Za odrębną miejscowosc będzie uważane przeto 
nietylko takie osiedle jak wieś, miasto, folwark i t. d., 
lecz również np. leśnictwo, fabryka, cegielnia, młyn 
lub inne przedsiębiorstwo przemysłowe lub rolne, 
około którego skupiona jest pewna ilość domów, 
o ile przytem · taka grupa zabudowań nosi swoją 
nazwę i jest terytorjalnie wyodrębniona. 

Nie należy natomiast uważać za odrębne miej
scowości takich osiedli ludzkich lub kompleksów za
budowań, wprawdzie zaludnionych i terytorjalnie 
wyodrębnionych, które jednak nie posiadają własnej 
nazwy i określenia topograficznego jak np. samotnie 
stojące oddalone wille, leśniczówki, domki lub budki 
kolejowe i szosowe i t. d. 

Osiedla te winny być zaliczone do najbliiszych 
miejscowości (wsi, stacji kołejowych i t. d.) i winny 
mieć kolejną numerację tych miejscowości, do któ
rych zostały zaliczone. 

§ 3. Przy zaprowadzaniu numeracji nierucho
mości (domów) należy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) Nurr::,r J~ją winny być objęte wszelkIe nie~u
chomości (posesje), zabudowane budynkami 
mieszkalnemi. 

b) Jeżeli w obrębie jednej nieruchomości (po
sesji) należącej do jednej osoby fizycznej 
lub prawnej, ewentualnie stanowiącej wspólną 
własność kilku osób, znajduje się kilka bu
dynków mieszkalnych, i jeżeli nieruchomość 
ta stanowi przytem jedną gospodarczą całość 
t. zn. np. budynki otoczone są wspólnem 
ogrodzeniem i posiadają wspólne podwórze, 
ogród, studnie i t. p., wówczas budynki te 
otrzyrnują wspólny numer dla całej nieru
chomości. 

c) Budynki gospodarskie i inne
l
, znajdujące się 

przy domu mieszkalnym i wskutek tego na
leżące do jednej nieruchomości (posesji), jak 
np. stajnie, obory, spichlerze i t. d. gdyby 
były chwilowo zamieszkiwane, nie otrzymują 
oddzielnych numerów lecz obejmuje je nu
mer domu mieszkalnego. 

§ 4. W miastach, miasteczkach oraz wogóle 
we wszystkich miejscowościach, w których numeracja 
została przeprowadzona odrębnie dla każdej ulicy 
względnie placu, mają ponadto zastosowanie nastę
pujące przepisy: 

a) Przy numeracji nieruchomości, których front 
wychodzi na dwie ulice, otrzymują domy na
rożne o dwóch bramach i domy prześciowe 
oddzielny numer od każdej ulicy, t. j. dwa 
numery, co winno być bezwarunkowo uwi
docznione w wykazie nieruchomości. 

b) Sąsiednie budynki mieszkalne, wychodzące 
frontem na ulicę, winny otrzymać odrębne 

, 
numery, niezależnie od tego, czy należą do 
jednego czy kilku właścicieli. 

c) Numeracja winna objąć również niezabudo
wane place, znajdujące się przy ulicy w jed
nym szeregu z nieruchomościam i niezabudo
wanemi, w sporządzanych jednak wykazach 
nieruchomości (domów) należy koniecznie za
znaczyć, iż , na danym placu niema zamiesz
kiwanych budynków. 

§ 5. Numery bieżące, któremi oznaczono po
szczególne nieruchomości, winny być uwidocznione 
na odnośnych domach za pomocą tabliczek lub na
pisów. Numery te winny znajdować się na tej stro
nie domów, na której znajduje si~ główne wejście, 
i ll)uszą być utrzymywane w stanie czytelnym. 

§ 6. Po sprawdzeniu i ,uzupełnien iu względnie 
prz·eprowadzeniu numeracji zarząd gminy winien do 
dnia 15 października sporządz i ć i przesłać do odnoś
nej władzy spisowej wykaz nkruchomości (domów) 
według jednego z załączonych wzorów: w miejsco
wościach, w których numeracja została przeprowa
dzona dla poszczególnych ulic i placów - według 
wzoru A, w miejscowościach zaś, VI których nume
racja została przeprowadzona dla całej miejscowości
według wzoru B. Zarząd gminy może rozszerzyć te 
formularze przez wstawienie nowych rubryk, o ile 
uzna to za potrzebne. 

§ 7. Numeracja nieruchomości (domów) winna 
być przez zarząd gminy utrzymywana w stałej ewi
dencji i uzupełniana w dalszym ciągu. Przy wszyst
kich zmianach w numeracji należy przestrzegać za
sad systemu numeracji, jaki ma w danej miejsco
wości zastosowanie (p. 1, względnie 3 i 4 niniejszego 
rozporządzenia). 

§ 8. W tych miejscowościach, VI których nu
meracja zaprowadzona jest według systemu, różnią
cego się od zasad wyłuszczonych w punktach 3 ' i 4 
niniejszego rozporządzenia, władza administracyjna 
I instancji może po dniu 1 lutego 1924 roku zarządzić 
zmianę systemu numeracji w celu uzgodnienia tejże 
z przepisami zawartemi w wymienionych punktach. 

Przed dokonaniem spisu ludności zmiany za
prowadzonych systemów numeracji są niedopuszczal~ 
ne, i w miejscowościach, których to do tyczy, mogą 
być jedynie wydawane zarządzenia określone' w p. 1 
niniejszego rozporządzen~a. 

§ 9. Kto przeszkadza dokonaniu numeracji pod
lega ukaraniu w myśl § 4 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 30!VIII 1923 (Dz. U. R. P. Nz 90 poz. 707). 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
z dniem ogłoszenia. . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

, 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (DOMÓW) 

Ni 96. 

Załącznik do rozp. Min. Spr. Wewn. 
z dnia 25 września 1923 r. poz. 766. 

Wzór 1\. 

dla miejscowości, w których numeracja nieruchomości. (domów) została przeprowadzona według ulic i pląców. 

Powiat ,---------' Gmina _________ _ Mjejscowo~ć _________ _ 

-

NRZWISKO NP.ZWY Czy na obsza-
właściciela lub wła- ulic, placów I t. p. rze danej nie-N2Ng ścicieli lub nazwa , na które wychodzą ruchomości NF\ZWY nierllcho- instytucji, zakładu, nieruchomości (do- znajdują si~ ~ wag i 

ulk, placów i t. p. mości ' towarzystwa i t. p. my) narożne i prze- budynki z3ITlie-
(domów) b~dącego wlaścic\e- chodnie i odnośne szkiwane 

lem llieruchomości numery nierucha-
(domu) mości (Tak czy nie?) 

1 

1 ~ I 3 I 4 I 5 6 

~ 

Wz6r B. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (DOMÓW) ,j 

dla miejscowości, w których numeracja nieruchomości (domów) przeprowadzona została kolejno w całej 
miejscowości. 

Powiat __________ Gmina __ ......... _______ ' Miejscowo~ć _________ _ 

HtNe Nł\ZWISKO . 
NF\ZWY 

właściciela lub właścicieli lub nazwa 
UWf\GI Dieruchemo~~i instytucji, zakładu, towarzystwa i' t. p., uli!;:. placów 

(domów) 
bądącego właścicielem nieruchomości 

l t. p. (domu) / 

1 I 2 3 4 - "-

. 
, 

/ 

I 


