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kulturalną i ekonomiczną, na 
rzecz rozwoju stosqnk9w Polski 
z państwami i narodami obcemi. 

79 ' Wolne · są od opłat te czynności 
konsulatów, które według obowiązu
jącej ustawy o opłatach stemplowych, 
wolne S'l od opiat stemplowych. 

80 Wołne są od ' o piat na zasadach 
wzajemności wsze lkie tak zw. actes 
oe courtoisie w9bcc P?Histw o,ilcych 
i urzędników tych państw. 

403. 
Rozporządzenie l'vlinistra Przemysłu i Handlu 

z c1nią 28 m3ji:1 1925 r. 

o wysokości opłat pobieranych przez; at~wa- ' 
rzyszenie dozoru kotłów w ' Poznaniu za spraVl~ 

dzanie urząd~eń wymagających ~ozon,l. 

Na pOQstawie § 4 llstoWy z dn. 8 lipca 1005 r. 
(ZpiÓf ustaw pruskich str. 317) zarządza się co na
st@puje: 

§ 1. Za dozór niżej wymienionych urządzęń 
ustalą się opłaty w złotych w wysOhości: 

R. Warniki. 

Rodzaj badąnia 

a) Przyrządy nowe lup nOwo 
ustawione: 
1) zba9anie budowy i wy· 

. konania i pierwsza próba 
wodna. . . . ... 

·2) próbą odbiorcza W myś.l 
§ 12. . . . . . . . 

3) próba ocjbiorcza połączo
na z badaniem ' budowy 
i wykonania i pierwszą 
próbą wodną Uednego 
dnia) ....• 

b) Rewizje porządkowe: 
1) rewizja wewnętrzna _ . 

- 2) porządkowa próba wo
dna lub próba wodna 
w myśl § 16, p. III . . 

3) rewizja wewnętrzna po· 
łączona z próbą wodną. 

c) Próba wodna po znacznej 
nąprawie albo badanie nad
zwyczajne na zamówienie . 

Zą każdy ną· 
Z~ ~t~pny \>a-

pierwszy dany tego 
sa.rnego dnia 

złotych złQ\ych 

45 35 

40 32 

60 50 

35 28 

35 28 

50 40 

40 3~ 

B. Urządzęnia ą~ętylenowę. 

Rodzaj bąqania 

n l.a całkowite <!bąęąf\ię ur~ą
dzenia włącznie ~ę ~prą\Vdze
niem systemu przyrządów . 

2) Za . badanie cz~ściowe bez 
sprawdzenia systefł1u przy-
rządów _. • 

3) f:a sprąWdzenie ~pąfątl! do 
$pawani.a • • • • 

Za' każdy ńą~ 
Za stępny ' \>ą-

pie~wszy dany tego 
samego dnia 

85 

63 

45 

68 

52 

36 
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Rodzaj 

ł.BaQąnie odbior~zę (§ 35) łącz
nie zę ~prawq~ęn\ęm rysu n
~ów,. 0P~1:l i op.\ic~~(1 (§ 3311): 
1) ~ą pierw~~?\ pgdn.ośnicę. 75 60 40 
2) fą lq~~di\ ną~tępną n.ą\ę

żącądo tegoż właściciela 
w tem samem miejscu 
i zbadaną tegoż samego 
dnia. . . _ . . . . 60 45 30 

II. Badanie porządkowe (§ 36): 
1) za pierwszą podnośnicę. 45 35 
2) za każdą następną nale

żącą do tegoż właściciela 
w tern samem miejscu 
i zbadaną tegoż dnia . 36 28 .-

III. Egzamin przewodników (§ 32): 
1) pierwszego . . . . . 10 
2) każdego nast~pnego w 

tern s.~~ęl1l pr:ąeQs.i~bior-
shv.~e · ~ tego. s3,męgo d,nią 7.50 : -
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D. Urządzenia wód gazowych. 

Za sprawdzenie wytrzymałości zbi,orników włącz
nie z próbą wodną, sprawdzenie zaworów bezpie· 
czeństwa i zwrotnych 40 zł. 

§ 2. Właścicieli warników, . którzy są członkami 
Stowarzyszenia dozoru kotłów w Poznaniu, obowią' 
zują opłaty o 20% niższe od wymienionych w § 1 
pod lit. R. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obo
wiązującą rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 73 poz. 729). 

Minister Przemysłu i Handlu: C. Klarnel' 

404. 
;, Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 

w porozumieniu z Ministrem Sl<:arbu 

z dnia 28 maja 1925 r. 

o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, 
należących do właścicieli prywatnych, zlecony 
przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru 

kotłów w Pozmmiu. 
t _, \ 

Na mocy art. 4 ustawy z dn. 31 maja 1921 r. 
o nadzorze nad kotłami parowem i (Dz. U. R. P. N!! 50, 
poz~ 303) zarządza się co następuje: . 

§ 1. Opiaty roczne za dozór kotłów należą· 
cych do właścicieli prywatnych oraz kotłów dzierża· 
wionych od władz państwowych przez osoby prywat· 
ne w wypadkach, gdy właściciel lub dzierżawca nie 
są członkami Stowarzyszenia dozoru kotłów w Po' 
znaniu. a Stowarzyszenie wykonywa dozór na zasa· 
dzie zlecenia władz paftstwowych, ustala się w zło· 
tych w następującej wysokości od każdego kotła: 

przy powierzchni ogrzewalnej do 2 m2 35 zł. 
.. " " ponad 2 m2 do 20 m2 50 zł. 

" .. ,. 20 m2
" 50 m2 60 zł. .. " " . " 50 m2 
" 100m2 80 zł . 

." O> "" 100 m2 
" 200 m2 115 zł. 

" "" 200 iil~ za każde ' 
dalsze 100 m2 lub ich część 35 zł . • 

• 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 'życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla. się toz" 
porządzenie z dn. 8 sierpnia 1924 r, (Dz. , •. U. R. P.' 
N!! 73, poz. 728). 

Minister Przemysłu i Handlu: C. Klal'nel' 

Minister Skarbu: W. arabski 

405. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z, dnia 2 czerwca 1925 r. 

w sprawie zmiany niektórych morskich opłat 
portowych. 

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. 
o morskich opłatach portowych (Dz. U. R. P. N2 79, 
poz. 764) zarządza s!ę co następuje: 

§ l. Opłatę portową przewidzianą ustawą z dnia 
25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych 
(Dz. U: R. P. N!! 79, poz. 764), art. 3 dział l, od stat
ków zawijających do portu lub wychodzących, a przy
wożących do tego portu lub wywożących ilości 
ładunku nie przekraczające 10% ogólnej ich zdolności 
ładunkowej . .-: pobiera się za każdy m. 3 pojemności 
netto po 0,01 zł. . 

.. 
§ 2. Opłatę przewidzianą ustępem pierwszym 

P: 4 działu VII art. 3 ustawy wymienionej w § 1 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do holowników 
portowych. 

Za każdą godzinę pracy. chociażby niepełną. , ' 
holownika morskiego pobiera się opłat~ w wy
sokości 50 zł. 

fi 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w 14 dni po ogłoszeniu. 

Minister Przemysłu i Handlu: C. Klarnel' 

Minister Skarbu: W. arabskf 
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