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957. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 listopada 1923 r. 

O utworzeniu miasta Tuszyna w powiecie łódz.1dm. 

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 19, poz. 92) w przedmiocie 
zaliczania osad wiejskich w poczet 'miast oraz zmiany 
grank miast na obszarze b. zaboru ·rosyjskiego za
rządza si~ co następuje: 

§ 1. Osad~ Tuszyn wyłącza si~ z gminy wiej
skiej Górki pow. łódzkiego i tworzy z nJeJ gmin~ 
miejską Tus2:yn z siedzibą własnego z!lrządu miej
skiego w Tuszynie. 

§ 2. Na utworzoną w ten sposób gmin~ miej
ską Tuszy!'l rozciąga się moc obowiązującą dekretu 
z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. 
P. P. P. N!l 13, poz. 140), \,łzupełniajqc jednocześn ie 
wykaz miast, dołączony do tego dekretu, jak na~t~pllje: 

,,169 Tuszyn". 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenią -po
wierza si~ Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporząd~E1:,ie niniejsle uzyskuje moc ' 
obowiązującą z dniem 1 styGnia 1924 r. 

Prezes Rady f\linistrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kieł'l1ik 

958. 

Rozporządzenie Ministra Przęmysłu 
i Handlu 

z dnia 29 pażdziernika 1923 r. 

w przedmiocie lmqawy, ustawiania i dQzQru kQ
tłów parowych na staUm~h. 

Na macy ąrt. 2 lIstawy z dnia 31 maja 1921 f.' 
O naaZOf?C !ląd kotłami pąrowemi (Pz. (J . R. P . . N2 50 
pqf . 303) w brzmieniu LJstaw~l z dnia 6 gruqni~ 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 108 poz. 786) zarządza się co na
stę,puje: 

I. ZHKRES I PR2EDMIOT. 

§ 1. 1. Wszystkie ~otly parowe, ustawione 
clla \.,li:ywania n~ statkąch żeglugi ~\fewn~trmej. i n:lOr
sl-i€j, p rywatne I rządowe, podlegają poS~anQWłemOnl 
niniejs?ym z wyjątki e m: 

a) kotłów na statkach wojennych i 
b) kotłów na statkach, które należą do Państw 

opcych i chwilowo przebywają na wodach 
Polsl<ich. 

2. Przez sta tek, IN znaczeniu niniejszych p rze
IW'iOW, n2l1eiy roZl~miet le~kł"d (~on~trukcj€j) uno
szący się na wodzie, na którYłn jest u~ywany kocioł 
parowy. 

Oznaczenia ogólne. 

§ 2. 1. Za miarę ciśnienia pary przyjmuje si~ 
.<;:iśniema robocze". wyraione w Gltmosferach i rów-

. . 

nające się nadwyżce qsmenia pary w kotle ponad 
ciśnienie atmosferyczne. 

2. Za ciśnien ie odpowiadające jednej atmo
sferze przyjmuje się ciśnienie równe jednemu kilo
gramowi na jeden centymetr kwadratowy. 

3. Powierzchnię ogrzewalną kotła stanowi ta 
cząść powierzchni ścian kotła, na któiej ściany sty
kają się z jednej strony z wodą, a z drugiej z ga
zami spalinowemi. Wielkość powierzchni ogrzewal·. 
neJ oblicza się w metrach kwadratowych i ściśle we
dług wymiarów ścian po stronie omywanej wodą. 

II. BClDOWF\. 

.lViaterjał kotłów. 

§ 3. 1. Ściany kotła mają być wykonane 
z żelaza zlewnego lub zgrzewilego w wyborowym 
gatunku. . 

Prlez ściany Kotła rozumie się całkowitą po- . 
wierzchnię, zawierającą objętoś,: kotła między zawo
rami dlą wypuszczania pary i wypróżniania kotła 
z wody, z w~ljątkiElm uzbroj€mia połączonego z kotłem. 

Miedź maie by<! używanp na paleniska zaś 
mosiądz tylko w postaci rur bez szwu, których śre
dnica nie przekracza 65 mm. w świetle. 

Dla nasac :rłączonych bezpo~ni!dnio ze ścianami 
kotła może być używana still lana, o i1€ forma prze
kroju tych nasad jesc okrągła lub owalna i prześwit 
ich względnie dłużS;Ul oś owalu nie przekracza 
250 rnm . . 

Wymaganie to nie dotyczy cylindrów maszyn 
parowych ustawianych na kotle. 

Linja ogniowa i wodna. 
§ 4. 1. Pjzez Iinję ogniQwą nąleży rozumieć 

najwyższą grąnicę wysokq~ci, jal~ą o~iąga ogrzewana 
spalinami powierzchnią l~otłii pr?y ppprzecznem po
chyleniu statku o cztery stopnia. 

Nie wchodzą tu w rachubę powirsrzch!li~ my
wąne częściowa purą! które z drugiej' strony ogrze
wają się spalinami UprzedłliO pstudz0nemi przez 
pr+ejście powi@rzclmi . Qgrl~wąlnej! ?ąnim osiągną 
powjer:c: chnię olllywaną parą, wynp&2ą~ej aQ-krotną 
PQwier<!cnnj'l rus<ltą 

2. Unja wodna czyli najniższy dopuszczalny 
poziom wody w kotle, kieqy jest pod parą, powinna 
się wznosić ponad linję ogniową: 

a) w kotłach ustawiany.ch na statkach pływają-o 
cych na Vlocli3c\1 wewn~trzl1ych pq:~l1ajmniel 
100 miliinetrów lub nie mniej jak 150 mili
metrów \\! kotłElch, których powierzchnia I~-' 
stra WOQY nie pfi!ekrąqa 1,3 krotnej PO" 
wierzchni rusztll. 

b) w kotłach ustąwjan,ych na ~tatk?1~h meTskkh
p.rzynajmniej l 15Q milimetrQw. 

c) UJ l'i:otłach pionQwych Iinjil wodną pę>Wif111g 
leżeć przynajmniej na PQliomie l/~ Wys.pk~$d · 
między podniebieniem pC!leni~ką ą deflfliqą 
kptła. . 

Przy kotłach nie posiądający~h rusztu w Illięjsq~ 
ich powierzchni przyjmuje się w powyts~yc;h Pl:lIiC4€~ 
niach c~te:roKrotn)f· przekrąj pierws~egQ l-\i3In~ł~ spą
linowego . 


