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dokładniejsze.

B. Wagi

Granice uchybień obiegowych przy największem
dopus;:czaJnem obciążeniu wynoszą:
dla wag o nośności 10 gramów i mniej-2 miligramy 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 obprzez niego wody, wymierzonormalnych, przy największem
dąpuszczalnem obciążeniu wodomierza, jego połowie
i dziesiątej części nie powinna być większa od 4%
wymierzonej objętości.
jętością przepuszczonej
nej za pomocą wzorców

.

§ 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 nierzetelne, jeżeli choć jedna z tych granic jest przekroczona.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na
'całem terytorjum Państwa i wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Równocześnie tracą

moc obowiązującą w b. zaborze rosyjskim wszelkie dotychczasowe przepisy
w przedmiocie granic uchybień obiegowych dla narzędzi 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. '

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

O

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 rozporządzenia 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 ustawy 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 administracyjnych II instancji przekazuje się w granicach województw:
.
a) białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, · tarno,polskiego, warszawskiego, wołyńskiego, obszaru Ziemi Wileńskiej i m. sto Warszawy,
oraz powiatów ' bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego-stowarzyszeniu dozoru
kotłów w Warszawie;
b) poznańskiego i pomorskiego~stowarzyszeniu
dozoru kotłów w Pozn"niu".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ogłoszenia; równocz eśnie traci moc: obowiązującą rozpQrządzenie Ministra Przemysłu i Handlu

§ 2.
z dniem

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 wł adze 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 notowań giełdy pi e ni ę żnej w Warszawie za ubiegły tydzień, 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

