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.f\rt. 3. Postanowienia art. 7 ustawy skarbowej 
na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Ng 76 poz. 74;) mają odpowiednie zastosowanie 
przy wykonaniu art. 1 niniejszej ustawy z tą zmianą, 
że przeniesienie kredytów z paragrafu . na paragraf 
w obr~bie tego samego działu jest dopuszczalne 
z wyjątkiem przeniesienia na paragraf 1 i z para
grafu 1. 

Rrt. 4. Wymienione wart. 1 wydatki pań
stwowe mają być dokonywane na poczet konstytu
cyjnie zatwierdzić si~ mającego budżetu na rok 1925. 

.Rrt. 5. Upoważnia si~ Ministra Skarbu do po
krycia wydatków państwowych w okresie od 1 marca 
do 30 kwietnia 1925 r. dochodami państwowe mi, 
przewidzianerni w budżecie na rok 192-4, przy uwzgl~d· 
nieniu podwyżki dochodów, dochodami, opartemi na 
nowych tytułach prawnych, oraz wpływami z ope
racyj finansowych, przewidzianych wart. 3 ustawy 
skarbowej z dnia 19 grudnia r924 r~ o dodatkowych 
kredytach na rok 1924 (Dz. U. R. P. z r. 1925 N!210 
poz .. 75); . 

Rrt. 6. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

.f\rt. 7. Ustawa nInIejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z rnocą obowiązującą od 1 marca 
1925 r. 

Równocześnie zawiesza si~ na czas trwania ni
niejszej ustawy działanie przepisu o upoważnieniu 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do przenoszenia 
kredytów w obr~bie całego budżetu Kontroli Pań
stwowej (ust~p 3 art. 29 ustawy z dnia 3 czerwca 
1921 r. o Kontroli Państwowej - Dz. U. R. P. N!2 51 
poz. 314). 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciec!;owski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

160. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 
z dnia 14 lutego 1925 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych w sprawie zakładania, 
utrzymywania, użytkowania i spuszczania sta
wów, które nie są w połączeniu z zakładami 

o sile wodnej. 

Na zasadzie art. 258 i 266 ustawy wodnej 
z dnia 19 września 1922 r. (Dz.U. R. P. NI! 102, 
poz. 936) zarządza sie: co nast~puje: 

Zakładanie stawów. 

§ 1. Przy założeniu stawu należy mieć . na 
W'lgle:dzie istotny wpływ stawu nie tylko na sąsiednie 
grunty ale także na stosunki wodne powyżej i po
niżej stawu. 

W wypadkach, kiedy przy uwzględnieniu art. 36 
i 045 ustawy wodnej okaże siC; potrzebnem uzyskanie 

pozwolenia władzy na założenie stawu, należy w po
zwoleniu przepisać takie warunki, aby ani interesy · 
publiczne, . ani też cudze prawa nie zostały na szko
d~ narażo'ne, w szczególności, aby nie doznawały ; 
zabagnienia grunty używane do produkcji rolniczej, 
ani też nie doznawały szkody urządzenia publiczne 
lub prywatne, n. p. koleje żelazne, drogi i zakłady 
wodne. 

Pozwolenia należy udzielać na podstawie do
chodzenia wodno-prawnego, przeprowadzonego w myśl 
przepisów części szóstej ustawy wodnej. W razie 
sprzeczności interesów gospodarczych stron rozstrzy
ga o udzieleniu lub odmowie pozwolenia interes 
o większem znaczeniu gcspodarczem. 

Stawy winny być zakładane w takiem poło:tenfu 
wzgi~dem osiedli ludzkich, aby te nie były narażone 
na niebezpieczeństwo zalewu. 

Dopuszczalny najwyższy stan zwierciadła wody 
w stawie należy oznaczyć stałym znakiem wodnym 
urządzonym w sposób możliwie prosty, a celowy, sto
sownie do wskazań władzy. 

Staw winien posiadać urządzenia do spustu, 
do przepuszczania wielkich wód i do regulowania . 
stanu wody. 

Jeżeli przewiduje sięmOżliwo~ć potrzeby znie
sienia w przyszłości stawu w interesie dobra publicz
nego, należy w myśl art. 46 ustawy wodnej udzielić 
pozwolenia na założenie stawu na czas ograniczony. 

§ 2. Groble stawowe powinny być zbudowane 
według zasad wiedzy technicznej · w ten sposób 
i w takich rozmiarach, aby przy najwyżs,zyrn stanie 
wody odpowiadały wszelkirn warunkom stałości tak 
z uwagi na samą grobl~, jak i grunt tworz,\cy jej 

, podstawe:. 
Groble powinny być wykonane w takim odsŁE:

pie od granicy cudzych gruntów, aby było możliwem 
przeprowadzenie tam później rowu, celem odprowa
dzenia wód przesiąkających; odst~p ten nie powinien 
być mniejszy niż 4 rn. 

Korona grobli stawu o powierzchni ponad 5 ha 
powinna wznosić si~ przynajmniej 0,5 m. nad naJ
wyższy dozwolony stan wody w stawie. Szerokość 
korony należy oznaczyć zależnie od ważności grobli 
dla bezpieczeństwa publicznego, rodzaju materJału, 
z jakiego jest zbudowana, rodzaju podłoża i wyso
kości grobli. 

Szerokość . korony grobel zewnętrznych (obwo
dowych) powinna wynosić co najmniej 1.00 m. 

Jeżeli groble są tylko odarniowane i nie posia
dają innych szczególnych ubezpieczeń, stosunek po- . 
chyłości skarp winien być nie mniejszy, niż 1 : 1,5. 

Skarpy grobli, o ile nie posiadają innych szcze
gólnych ubezpieczeń, winny być wyłożone darnin" 
lub obsiane mieszanką traw. 

§ 3. Urządzenia do spustu rnogą być łączone 
z urządzeniami tak do p.rzepuszczania wielkich wód, 
jak i do regulowania stanu wody. 

O ile spust ma si~ odbywać za pomocą rury 
przeprowadzonej przez groblę należy kłaść szczegól
ną uwagę na uzyskanie należytej szczelności między 
ścianami rury a groblą, na należyte ufundamento
wanie rury i na zabezpieczenie wylotu rury od pod
mycia. 
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Kraty w miejscach · dopływu i odpływu powinny 
być tak urządzone, żeby powierzchnia otworów prze
wyższała powierzchnię przekroju rury o tyle przynaj
mniej, aby prędkość przeplywu przez kratę dorów
nywała prędkości przepływu przez rurę. 

Kanllły odpływowe powinny mieć takie wymiary 
I być tak urządzone, ażeby woda odpływająca nie 
Występowała na brzegi i nie powodowała szkód. 

UW!ldzenia do spuszczania wody winny być 
zabezpieczone w odpowiedni sposób przed otwiera
niem Ich przez osoby postronne. . 

§ 4. Urządzenie do regulowania stanu wody 
(mnich) powinno pozwalać na regulację tego stanu 
W granicech wywołanych zmianami w zwyczajnym 
dopływie wody. . 

Co do przeprowadzenia rur przez groblę, co do 
użycia knd i co do urządzenia kanału odpływowego 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 3. 

§ 5. Urządzenia do przepuszczania wielkich 
wód t. j. przelewy i śluzy, winny mieć takie wymiary, 
aby wystarczały do całkowitego przepływu nadzwy
czajnych wielkich wód. 

Urządzenia te powinny być założone ile moż
ności w naturalnym gruncie, li nie w grobli, li w razie 
konieczności umieszczenia ich w grobli, winno się 
wybierać na nie miejsca dla grobli najmniej szko
dliwe. Całe urządzenie należy ochronić w odpo
wie'dni sposób przeciw niebezpieczeństwu podmycia 
spodem I z boków, jako też podmycia u wypływu . . 

Wysokość stawideł śluzowych oraz wszelkiego 
rodzaju zamkniE;ć przelewu należy tak wyznaczyć, żeby 
górna ich krawE:dź w stawie zamkni~tym leżała dokład
nie w poziomie dozwolonego najwyższego stanu wody. 

Stawidła 1 wszelkie u~mkniE:cia otworów przele
wowych powinny być opatrzone takiemi przyrządami 
do podnoszenia względnie opuszczania, żeby czyn
ności te mogły być dokonywane przez J lub 2 ludzi. 

Co do urządzenia kanału odpływowego i co do 
zabezpiec·zenfa urządzeń przed osobami postronnemi 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 3. 

. O ile staw posiada wystarczające zabezpiecze
nia od wtargniE:cia do niego wielkich wód przez 
obwałowanie lub Inne urządzenia techniczne. można 
zaniechać wykonania urządzeń do przepuszczenia 
wielkich wód. 

§ 6. W wypedkach, gdy moiezagr2IŻać z powy
żeJ położonych terenów napływ wielkich wód na groble 
stawowe, należy dla zabezpieczenia grobel od uszko
dzeń i przerwania stosować kanały obwodowe, czyli 
burzowe. 

Jeżeli wskutek spi~trzenia wody w sławach za
graża cudzym gruntom zabagnienie, należy dla za
pobieżenia temu przeprowadzić rowy osuszające, 
o należytym odpływie, oddzielające stawy od tych 
gruntów; dla osiągnięcia tego celu mogą być rów
nież wykorzystane kanały burzowe. 

§ 7. W sławach o dopływie z rzek lub innych 
zbiorników wody wymiary i budowa kanału dopły
wowego i śluzy wpustowej winny być przystosowane 
do ilości doprowadzonej wody i tak urządzone, aby 
była wykluczona możność zalewu, zabagnienia lub 
jakichkolwiek uszkodzeń cudzych gruntów. 

Urządzenia do wpustu wody · winny być w od
powiedni sposób zabezpieczone przed otwieraniem 
ich przez osoby postronne. 

§ 8. Projekty dołączone do próśb o pozwole
nie na zatożeniestawu powinny zawierać dokładny 
szczegółowy plan sytuacji stawu, plan ogólny naj
bliższego dorzecza w podziałce w I : 25000 do 
1 : lf6000 z wykreśleniem 'położeni~ projektowanego 
stawu, przekroje grobel, przekroje kanałów dopły
wowych i odpływowych. projekty pomocniczych urzą
dzeń, jak: jazy, śluzy. przelewy i t, p. oraz uZ3sadnie
nie hydrologiczne przyj~tyc:h w proj;.;kcie wymiarów. 

§ 9. Władza winna ClllWZ!Ć , aby dla zabezpie
czenia interesów publicznych i praw osób trzecich 
były ściśle przestrzegane zasady praw idlowego za
kładania stewów. 

Utrzymy_anle, u:!ytkowenle i spuszczanie stawóW. 

§ 10. Urządzenia stawowe naleiy w takim sta
nie utrzymywać, aby nie powodowały szkód dla in
teresów publicznych I praw cudzych. Z tego po
wodu w pozwoleniu na założenie· stawu milj", być 

. zamieszczane dokładne przepisy co do utrzymania 
w dobrym stanie st21WÓW i urządzeń pomocniczych 
oraz co dO;,sposobu napełniania i spuszczania stawów. 

Spust wody winien być dokonywany w ten spo
sób, aby budowle wodne na kanale odpływowym 
i urządzenia meljoracyjne połączone z tym kenelem 
nie mogły być uszkodzone, oraz aby interesy pu
bliczne i prawa osób trzecich nie dOZllawały szkody. 

Zarazem zastrzec należy w pozwoleniu, . że wła
dza może wprowadzić zmiany w przepisach wyda
wanych przy udzielaniu pozwolenia, o ile to okaza
łoby sit:: potrzebnem do zabezpieczenia interesów 
publicznych i praw osób trzecich. 

Wmyśl przepisów zawartych w rozdziale III, 
części szóstej ustawy wodnej władza winna czuwać, 
aby dla zabezpieczenia interesów publicznych i praw 
osób trzecich przestrzegano ściśle zasad prawidłowego 
utrzymywania, użytkowania i spuszczania stawów. 

Zniesienie stawów. 

§ 11. Na zniesienie stawu nalezy uzyskać po
zwolenie władzy, w celu zabezpieczenia interesu pu
blicznego I prawa osób trzecich. 

§ 12. Jeżeli stawy zasilane wodą przez stoso
wanie urządzenia pi~trzącego wodę w rzece, ma)i:t 
być zniesione, to 'zniesienie urządzenia piE;trzącego 
wodE; w rzece może nastąpić w myśl art. 70 ustawy 
wodnej tylko za zezwoleniem władzy po przeprowa- . 
dzeniu dochodzenia, przyczem zezwolenia można 
odmówić. gdyby inni przez unieruchomienie lub znie
sienie urządzenia mieli ponieść szkod~; może jednak 
uprawniony domagać si~, ażeby zainteresowani 
w utrzymaniu urządzenia zwrócili uprawnionemu 
koszty utrzymania urządzenia, albo też sami je utrzy
mywali. 

Postanowienia końcowe. 

§ 13. Jeżeli chodzi o stawy mniejszego zna
czenia, można zaniechać ścisł ego stosow{:Inia prze
pisów podanych w poprzednich paragrafach, jeieU 
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nie wynikną z tego powodu szkody dla interesów 
publicznych lub praw cudzych. 

§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi vi ży
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy
pospoliteJ Polskiej z wyjątkiem województwa ślą
skiego. 

Kierownik Ministerstwa Ropót Publicznych: Rybczyński 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

161. 

Rozporządzenie Ministrów: Sk21rbu,Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych 

z dnia 3 marca 1925 r. 

w sprawie uzupełnienia taryfy celnej oraz czę
ściowej zmiany rozporządzeń: z dn. 11 wrześ
nia 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywo
zowych na niektóre towary (Dz. U. R . . P. Nl! 83 
poz. 796) oraz z dnia 6 października 1924 r. 
o zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dn . 

. 11 września 1924 r. (Dz. U. R. P. Ni 87 poz. 832). 

Na zasadzie art. 7, ustęp a) ' ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosu~ 
ków celnych (Dz. U. R. P. N!! 80 poz. 777) zarządza 
si~ co następuje: 

§ 1. Cło wywozowe, ustanowione w § 2 roz
porządzenia z dnia 6 października 1924 r. (Dz. U. 
R. P. N!! 87 poz. 832) na zboża, podwyższa się Jak 
następuje: 

Poz. tar. 
celn. Nazwa towaru 

Cło od 100 kg. 
żl. gr. 

247 Jęczmień. • • .•• •• 15 
248 Owies. . -'. . . • • "1 15 

§ 2. Pozycji 221 taryfy celnej nadaje się brzmie-
nie następujące: . 

Poz. tar. 
celn. 

221 

Nazwa towaru 

Otręby wszelkie . . . • 

,Cło od. 100 kg. 
zł. gr. 

15 

. '§ 3. Uzupełniejąc taryfę celną, ustanawia się 
do wywozowe na paszę sztuczną, jak nastl1puje: 

P'oz. tar. 
celn. Nazwa towaru 

251 Pasza sztuczna. • • • • 

Clo od 100 kg. 
zł. gr. 

15 

§ 4. ' Uchyla się cło wywozowe od słoniny 
i szmalcu (poz. 222 tar. celn.), ustanowione w § 1 roz
porządzeniaz dn. 11 września 1924 r. (Dz. U. R. P. 
N2 83, poz. 796). 

§ 5. ł\rtykuły objęte §§ 1, 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia, nadane do przewozu koleją lub drogą 
wodną, najpóźniej w przeddzień wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia, będą przy wywozie clone 
w ciągu dni 14 od dnia, w którym to rozporządze
nie wejdzie w życie, według stawek ostatnio obo
wiązujących. 

Przy wywozie otrąb jęczmiennych, w przypad
kach, odpowiadających ' warunkom, wymienionym 
w pierwszym ustępie niniejszego paragrafu, cło nie 
będzie pobierane. 

§ . 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo· 
wiązującą rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1924 r. 
o częściowej zmianie rozporządzenia z dn. 6 paź
dziernika 1924 r.·w sprawie ustanowienia ceł wywo· . 
zowych na niektóre towary (Dz. U. R. P . .N's 112, poz. 999). 

Minister Skarbu: W. a,.abski 

Minister Przemysłu i Handlu: J6zef KifUll'Oń 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

162. 

Oświ~dczenie rZłldowe 

z dnia 3 marca 1925 roku 

w sprawie stosowania Traktatu Handlowego 
I Nawigacyjnego pomi~dzy Rzecząpospolitą Pol
~łtą a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego 
w Warszawie dnia 26 Listopada 1923 roku 
(Dz. O. R. P. z 1924 r. NI 57 poz. 582), do tery-

torjum Palestyny. . 

Podaje się ninlejszem do wladomości, że na 
podstawie art. IX Traktatu Handlowego i Nawiga
cyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą -Polską" aZjedno
czonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 
26 Listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1924, Ni 57, 
poz. 582) Poseł Jego Brytyjskiej Mości w Wa.rsza
wie notą z dnia dziewiE;tńastego czerwca tysiąc: dzie
więćset dwudziestego czwartego roku zawiadomił 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o życzeniu Jego Bry
tyjskiej Mości, aby postanowienia powyższego Trak
tatu były stosowane do terytorjum Palestyny. 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia MInistra Sprawiedliwości. 82184 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dnościN!! 30110. Cena 25 groszy . 
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