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Od tego samego terminu obowiązuje w tych 
sieciiJch podział Obszaru sieci miejscowych na strefy 
wedłuJ § 4 i podzlał s'eci na grupy według § 15 po
wobnej tMyry. 

§ 2 . . Stosownie do tego opłacać będą abo
nenci od powyższego terminu należytości abonamen
towe przepisane w rozdziale II B. powołanej taryfy, 
względnie według późnięjszych zmian uzupełnień tej 
taryfy, a nie należytości według rozdzału 1Il §§ 34, 
35 i 36, które się niniejszem uchyla. 

§ 3. Rbonenci telefoniczni mogą wypowiedzieć 
abonament przed 25 grudnia b. r. z terminem waż-
ności od 1 stycznia 1924 r. " 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłqszenia. . 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyńskl 

978 • . 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 15 listopada 1~23 r. 

w przedmiocie granic uchybień obiegowych dla 
narzt;dzi mierniczych, używanych w obrocie 

publicznym. 

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N~ 15 poz. 211), roz
porządzenia Ministra b. Ozielnicy Pruskiej z dnia 
28 maja 1921 r. w przedmiocie miar (Dz. Urzęd. 
M·stwa b. Dz. Pr. N2 20, poz. 138), rozporządzeń 
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 f_ (Dz. U. 
R. P. N!2 100, poz. 716) i z dnia 16 czerwca 1922 r. 
(Dz. U. R. P. Ng 52, poz. 470) oraz § 13 ustęp 2 
Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarac.h z dnia 30 maja 
1908 r. (Dz. U_ Rzeszy Niemieckiej sIr: 349) j § 1 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lu
tego 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! ?..8, poz. 166) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Ustanawia si~ nash:pujące granice uchy
bień obiegowych dla narzędzi mierniczych, używa
nych w obrocie publicznym. ' 

I. NRRZĘDZIR DO MIERZENIR DŁUGOŚCI. 

R. Przymiary bła\Vatne. 

Granice uchybień obiegowych wynoszą: 
1. Dla długości ogólnej: 

przymiarów wielkości O, 5 i 1 rntr 3 mi\im. 
2. Dla podziałki : \ 
a) dla odległości dowolnego ograniczenia od obu 

końców przymiaru-jak dla długości ogólnej; 
b) dla dwuch działek sf!siednich dopuszczalna 

różnica wynosi 1,5 milimetra. 

B. ' Suwaki miernicze zwyczajne. 

Granice uchybień obiegowych wynoszą,: 
l. Dla całej dłu;:Jości podziałki: 

a) suwaków metalowych 
2 do 1,6 metra włącznie 3 milimetry 

1,5 "0,6,, lO 1,5 " 
0,5 metra i mniej " 0,75 " 

b) suwaków z innych materjałów 
2 do 0,6 metra włącznie 6 milimetrów 

1,5 "0,9,, " 4,5 " 
~8 "~5,, " 3 " 
0,4 "0,3,, .. 1,5 " 
0,2 " 0,1" " 0,75 " 

2. Dla odległości pomiędzy mackami w po
równaniu z długością, odczytaną na przymiarze: 

a) dla suwaków z drzewa-potrójne uchybienie, 
dopuszczalne dla całej podziałki; 

b) dla suwaków z innych materjał6w-podwójne 
uchybienie, dopuszczalne dla całego przy
miaru. 

3. Dla podziałek: 

a) dopuszczalne uchybienie od dowolnej po
działki do początku (zera) podziałki r6wna 
siE; uchybieniu dla c~łkowitej długości po
działki; 

b) granica r6żnlc:y długości mi~dzy dwoma s~
siedni-emi centymetrami lub półcentymet· 
rami .. . . . . . • . . 1,5 milImetra. 
między dwoma sąsiedniemi mi-
limetrami lub półmilimetrami 0,3 milimetra. 

,II. p'OJEMNfKI. 

1\. Pojemniki zwyczajne. 

Granice uchybień obiegowych wynosz,,: 

Pojemniki wą- Pojemniki 
Wielkość ski e i średnie drewniane 

pojemnika z wyjątkiem i pojemniki 
drewnianych szerol<ie 

100 litrów 600 cms 1200 ems 

50 
" 

300 " 600 
" 25 

" 
150 

" 
300 " 20 

" 
150 lO 300 " 10 

" 
75 

" 
150 

" 5 
" 37,5" 75 " 4 litry 30 

" 
60 

" 2 
" 

15 
" 

30 
" 1 litr 7,5 cms 15 lO 

l/S litra 7.5 " 
15 

" 1/, .. 3,75 " 7,5 
"' 1/8 .. 3,75 D " 1/16 

" 1,88 .. "' 1/32 
" Oi94 .. • 

B. Menzury zwyczajne 
(rnenz\.Jry do mleka, cylindry miernicze do mleka). 

Granica uchybienia obiegowego wynosi dla każ· 
dej objętości, wyzna,zoncj przez pod2iałk~, trzy dwu Eh· 
setne najwiElkszaj pojemności. 

III. PRZYRZF\DY MIERNICZE DO MLEKł\ 
ZE SKf\LF\ Pt YWRKOWf\. 

Granica uchybienia obiegowego wynosi dla każ
dej obj~tości, wyznaczonej przez podziałkę, trzy dwu ch
setne największej pojemności. 

/ 

.. 
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LV. ~ZORCE OBJĘTOŚCI NIEWŁF\ŚCIWE. 

1\. Beczki. 

Granice uchybień obiegowych wynosząl 
1. dla beczek do piwa 

pc>jemnośd do 10 litrów włącznie 0,2 litra, 

" 
powyżej 10 litrów 1/60 pojem-

ności beczki, 
2. dla innych beczek 

pojemności do 30 litrów włącznie 0,2 litra, 
Ił powyżej 30 litrów 1/1óo pojem-

noś ci. 

B. Wzorowane bańki "(konwie) d.o pr:zewozu 
mleka. 

Granice uchybień obiegowych wynoszą: 
dla beniek o pojemności do 10 litrów włącznie 0,15 litra 

D • D " .. 20.. .. 0,3 ot 

" • wi~kszych........ 0,75 .. 

V. OOWf\ŹNIKI. 

H. Odważniki użytkowe zwyczajne do szalek 
normalnych. 

Granice uchybie!) obiegowych wynoszą: 
1. dla odważnika 5 mirjagramowego 15 gram. ~ "" 

• .. 2 .. 12 .. 
lO .. 1 .. 7,5 " 
" .. 5 kilogramoweso 3,75 " 
" .. 2 .. 1,8 .. 
" . " 1 " 1,2 " 
" Ił 50 dekagramowego 750 mi1igr. 
.. .. 20 .. 300 .. 
.. .. 10 .. lSĆ .. : 
" .. 5 to 150 to 

" .. 2 .. 90" 
.. ,,1 " 60" 
" ,,0,5 " 45" 

2. dla odwainików wialkości, nie pomieszczo-
nych w tablicy powyższ~j,-tyleż, ile wynoszą dla od
ważników bezpośrednio większych , znajdujących się 
w tablicy. 

B. Odważniki użytkowe zwyczajne do szalek 
specjalnych. 

Granica uchybienia obiegowego dla danego od
ważnika równa sil": griltlity takiegoż uchybienia dla 
odważnikf.'i użytkowego zwyczajnego do szalek nor
malnych l kt6tego Wielkość: równa jest masie rzec;~y
Vłistej danego odWażnika. 

C. Odwainiki dokładniejsze. 

Granice uchybień obiegowych wynoszą: 
1. Dim odważnika 5 mirjag ramowego 5 gramów 

.. .. 2 " 4 gramy 
" " 1 " 2,5 grama 
.. .. 5 kilogramowego 1,25 " 
.. " 2 ,,600 miligramów 
" " 1 ,,400 lO 

" " 50 dekagram. 250 .. 
" .. 20 .. 100 .. 
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dla odwainil~a 10 dekagram. 60 miligramów 
.. fi 5 ., 50 

" 
" lO 2 lO 30 .. 
.. .. 1 

" 
20 . .. 

.. .. 5 gramowego 12 .. .. .. 2 .. 6 
" 

Ił " 
1 .. 4 miligramy 

.. n 500 miligramowego 2 
" .. lO 200 

" 
2 .. 

100 
, 

2 lO .. " " 
" " 50 

" 
1 miligram 

.. .. 20 .. 1 .. .. .. 10 
" 

1 
" .. " 

5 
" 

0,5 m.iligrama 
.. .. 2 .. 0,4 

" 
Ił " 

1 
" 

0,2 
" 2. dla odważników wielkości, nie pomieszczo

nych w tablicy powyższej,-tyleż, ile wynoszą dla od
wnzników bezpośrednio większych , znaj dujących si~ 
w tabl icy; 

3. dla odważników, których wielkość wyrażona 
jest w karatach,-tyleż, ile wynoszą dla odważników 
o tejże masie, których wielkość wyrażona jest w mi
ligramach, gramach lub dekagramach, w myśl punk
tów l i 2. 

VI. WF\GI. 

fi. Wagi handlowe zwyczajne. 

Granice uchybień obiegowych są nastąpÓjące: 
1. Czuł(j)Ść wagi pOWinna być taka, aby przy 

największem dopuszczalnem jej obciążeni1.l nizoj W1~ 
mienione obciążenia dodatkowe wywołały stałe 00-
chylenia (WSklllzówki, strzałki i t. p.) od położenta 
równowagi, wynosz~ce nie" mniej nii 2 milimetry: 

a) dla wag przenośnych-3 gramy na każdy ki
logrem nośności, 

b} dla wag fundamentowanych - 2 gramy n. 
każdy kilogram nośności. 

2. Przy obciążeniu wagi jedną dziesiątą noś
ności powinna piąta elęśt obcictżenia dodatkowego, 
obliczonego według punktu l, wywołać stale odchy

,lenia (wskazówki, strzałki i t. p.), wynos-ząclt I'lie 
mniej niż 2 milimetry. 

3. Uchybienia obiegowe wskazarf wagi pray 
pełnem obciążeniu i 1/10 teQoż nie powinny przekra
czać wymienionych w punktach 1 i 2 dopusz~ulnycłJ 
miar czułoś ~i. 

4. Granica uchybienia obiegowego prily innych 
obciążeniach wynosi: 

21) przy obciążeniu w granicach od 1/10 do l/r. 
nośności: l / G granicy uchybienia obiegowego 
dla n<.'Ijwie:kszego obciążenia ; 

b) przy obciążeniu powYżej 1/ .. nośności: 3 gra
my na l~aidy kilog["am rzeczywistego obci~
żenia -dla wag przenośnych i 2 gramy - dla 
wag fun damentowanych. 

5. Powyższe warunki powinny być zachowa
ne przy każdej p07.ycj i obciążenia szalki lub pomostu. 

6. W wagach z wyłąćmikiem wshazanie wagi 
obciążonej , po kilkakrotnem wyłączeniu (odciążeniu) 
i pOllownem włączeniu mechanizmu dźwigniowego 
nie powi nno wykazywać uc.hybie!l wil;:kszych od wy" 
mien,gnyl.:h w punktach l, 2, .3 i 4. 

/ 

/ 
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B. Wagi dokładniejsze. 

Granice uchybień obiegowych przy największem 
dopus;:czaJnem obciążeniu wynoszą: 

dla wag o nośności 10 gramów i mniej-2 mili
gramy na każdy gram nośności, 
powyżej 10 gramów do 20 gramów-20 miligramów, 

20 ,, ' ,,100 " ~ 1 miligram na 
każdy gram nośności, 

powyzej 100 gramów do 200 gramów-100 miligramów, 
" 200 " " 5 kg. r wyłącznie-O,5 mg. na 
każdy gram nośności, 

5 kg. i 10 kg. - 2 gramy, 
10 kg. i więcej - 0,2 miligrama na każdy gram 

nośności. 

VII. WODOMIERZE. ' 

Różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza a ob
jętością przepuszczonej przez niego wody, wymierzo
nej za pomocą wzorców normalnych, przy największem 
dąpuszczalnem obciążeniu wodomierza, jego połowie 
i dziesiątej części nie powinna być większa od 4% 
wymierzonej objętości. 

. § 2. W wypadkach, kiedy postanowienia § 1 
niniejszego rozporządzenia przewidują dla jednego 
i tego samego narzędzia mierniczego dwie lub kilka 
granic uchybień obiegowych, narzędzie to jest nie
rzetelne, jeżeli choć jedna z tych granic jest prze
kroczona. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
'całem terytorjum Państwa i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Równocześnie tracą moc obowiązującą w b. za
borze rosyjskim wszelkie dotychczasowe przepisy 
w przedmiocie granic uchybień obiegowych dla na
rzędzi mierniczych, używanych w obrocie publicznym 
zaś w b. dzielnicy pruskiej wszystkie przepisy 
sprzeczne z niniejszem. 

Minister Przemysłu i Handlu: Szyd/owski 

979. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 listopada 1923 r. ' 

O zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 
1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad 

kotłami parowemi. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 maja 
1921 r. o . nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. 
N~ 50, poz. 303), art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
1921 r.-Dz. U. R. P. N!! 108, poz. 786), oraz rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia' 7 sierpnia 1922 r. 
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską 

' mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. 
o nadzorze nad kotłami parowemi-w brzmieniu usta
wy z dnia 6 grudnia 1921 r.- (Dz, U. R. P. N!! 69, 
poz. 621), zarządza się co następuje: 

§ 1. § 2 rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie 

wykonywania dozoru nad kotłami parowemi (Dz. U. 
R. P. N!! 10, poz. 80), otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Bezpośredni dozór nad· wszystkie mi kotłami 
poddanemi w myśl § 1 nadzorowi władz administra
cyjnych II instancji przekazuje się w granicach wo-
jewództw: . 

a) białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lu
belskiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogródz
kiego, poleskiego, stanisławowskiego, · tarno
,polskiego, warszawskiego, wołyńskiego, ob
szaru Ziemi Wileńskiej i m. sto Warszawy, 
oraz powiatów ' bielskiego i cieszyńskiego wo
jewództwa śląskiego-stowarzyszeniu dozoru 
kotłów w Warszawie; 

b) poznańskiego i pomorskiego~stowarzyszeniu 
dozoru kotłów w Pozn"niu". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia; równocześnie traci moc: obo
wiązującą rozpQrządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 30 gru dnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1923 roku 
N.2 5, poz. 32). 

Minister Przemyłu i Handlu: Szydlowski 

980. 
. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 22 listopada 1923 r. 

O z~ianie rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 
1923 r. w przedmiocie opłat za dozór ' kotłÓw 
zlecony stowarzyszeniu dozoru kotłów w Po-

. znaniu przez władze państwowe. 

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. 
o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. 
NI! 50, poz. 303) zarządza się co następuje: 

§ 1. § 2 rozporządzenia Ministra ' Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 
6 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat za dożór 
kotłów zlecony stowarzyszeniu dozorów kotłów w Po~ 
znaniu przez władze państwowe (Dz. U. R. P . .Ni 43, 
poz. 294) otrzymuje brzmienie następujące: \ 

"Opłaty ustalone w § 1 w złotych polskich mają 
być przy wnoszeniu ich przerachowywane na marki 
polskie według średniego kursu franka złotego z no
towań giełdy pi eniężnej w Warszawie za ubiegły ty
dzień, poprzedzający datę uiszczenia ppłaty, przyczem 
1 złoty polski równa się 1 frankowi złotemu": 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

) 

Minister Przemysłu i Handlu: Szyd/owski 

Minister Skarbu: W. Kuc/)al'ski 


