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~ 63. Dziennik Ustaw. Poz. - 445 i1446. 921 

445. 

Rozporządzenie M.inistra Przemysłu i Handlu 
z dnia 13 czerwca 1925 r. 

w sprawie granic uchybień obiegowych dla licz
ników energji elektrycznej, uiywany«:h w obro

cie pUblicznym. 

, Na po.dstawie art. 11 dekretu Q miarach z dnia 
8 ł\,ltego. 1919 r. (Dz. P. P. P. }fu 15 poz. 211}, raz
porządzenia Ministra b. Dzie lnicy Pruskiej z dnia 
23 maia 1921 r. VI przedmiocie miar (Dz. Urzęd. 

' M-stwa b. Dz. Pr. Me 20. Po.z. 138), rozparządzeti Ra-
dy Ministrów z dnia 17 listapada 1921 r. (Dz. U. R. 
P. N2 100 poz. 716) i z dni:':) 16 czerwca 1922 r. (Dz. 
U. R. P. N2 52 poz. 470) araz § 13 ustęp 2 ustawy 
Rzeszy Niemieckiej a miarach z dnia 30 maja 1908 r. 
(Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 3t19) i § 1 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dni~ 23 lutego. 
] 923 r. (Dz. U. R. P. N2 28 poz. 166) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następujące granice uchy
bień obiegawych dla liczników energji elektrycznej, 
używanych w obrocie publicznym: 

a. Przy średniej tempcreturze otoczenia 15°-;.-20°, 
ustalonej temp.eraturze o.bwodu napięciowego i nami
Oillnych napięciu j częstotliwoŚEi prądu uchybienia 
obiegowe wskazań liczników mierzących bez paśred
nictwa transformatorów, zarówno jak i uchybienia 
Q~iegawe wskazań zespałów, skbdających się z licz
nika i transformatora mierniczego, nie mogą prze- , 
kraczać granic, abliczonych na podstawie następu
jących wzorów: 

dla liczników do prądu stałego 

A PN 
± I.l = 6. + 0,6 P 

dla liczników do prądu zmient;ego 

± 11 = 6 + 0,4 P; + (2 + 0,4 t ) tg !p. 

We wzarach tych 11 aznacza granicę uchybienia 
w odsetkach rzeczywistego. zużycia energji elektrycznej, 

PN oznacza nominalne obciążenie licznika, 
P " dane obciążenie licznika, 
IN " nominalne natężenie prądu, 
I " dane natężenie prądu, 
tg <? " tangens takiego. kąta, którego. cosi-

nus równa się spółczynnikowi mocy; tg t? jest nie
zależny o.d kierunku przesunięcia fazy i przyjmuje 
się stale za wielkaść dadatnią. 

3)~ w licznikach jedno i wielafazowych - przy 
obciążeniu nie większem od 3°10 mocy no
minalneJ i spółczynniku mocy równym je- l 

dnaści. 
Dla liczników, wymienionych w punktach 1 i 2, 

a nie posiadający~h o~naczenia napięcia, dla oblicze- ' 
nia macy licznika przyjmuje się' napięcie 100 V. 

§ 2. Rozporządzęnieniniejsze obowiązuje na 
calem terytorium Państwa i wchodzi w życie z. dniem 
1 lipca 1925 r. 

Jednocześnie tracą moc' obawiązującą wszystkie 
dotychczas Qpo,wiąwjące przepisy a uchybieniach 
abi~gawych liczników energji elektrycznei i transfor
matorów mierniczych. 

Minister Przemysłu i Handlu: C. Klamer 

446. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 4 czerwca 1925 raku 

o dyzłokacji sądów powiatowych w powiecie' 
administracyjnym mieleckim w oltręgu sąpu 

okręgowego w Tarnowie. 

Na mocy § ? ustawy z dnia 11 czerwca 186' t. 
(austr. Dz. P. P. L. 59) zarządza si~ co następuje: ' 

§ 1. Tworzy się sąd powiatowy w Radomyślu 
Wielkim w okręgu sądu akręgowegowTarnowie. 

§ 2. Wyłącza się z właściwaści mIejscowej 
sądu powiatowego. w Mielcu miasto Radomyśl Wielki, 
oraz gminy Dąbie, Dąbrówkę Wisłacktą, Dul<;:zę Małą 
z przysiółkiem Mrówki, Dulczę Wielką z przysiółka
mi Po.dlesie i Paręby. Izbiska, Jamy z przysiółkami 
Jamy II i Przybysz, Janowiec z przysiółkiem Pniaki, 
Kawęczyn, Łączki Brzeskie z przysiółkiem Paręby, 
Par.tynię z przysiółkiem Schabawiec, Pień, Podborze 
z przysiółkiem Zgórsko, Podlesie ad Pad barze, Rudę, 
Wadowice Górne, Wadawice Dolne z przysiółkami 
Jipalinary i Kopaniny, Wampierzów z przysiółkami 
Przebentló\.v, Zabrnie i Budzyń, Wolę Wadowsk~ 
z przysiółkami Kasówka, Bór, Kądzielna i Wierzcho
winy, Wulkę Dulecką, Wyłów z przysiół~iem Ką- , 
działki, Zarówkę z przysiółkiem Podlesie Zarowskie , 
i gminę Zdziarzec j włącza się .... je do właściwości 
miejscawej sądu pawiatowega w Radamyślu Wielkim. 

§ 3. Rozparządzenie niniejsze uzyskuje 
obowiązującą od dnia ] września 1925 r. 

moc b. Zmiana napięcia a 5% napięcia nominalnego. 
nie powinna wywoły\'1ać biegu licznika przy przerwa' 
nym abwodzie prądowym. 

c. Rozruch licznika pawinien nastąpić: i Minister Sprawiedliwości: A lycbliński 
, 1) w licznikach prądu siałego do 2 I~ilowlltów -

przy abciążeniu nie '.viększem od 6% obcią-
żenia nominalnego, . 

2) w licznikach prądu stałego powyżej 2 kilo
watów - przy o.bciążeniu nie większe m od 
4,4% obciążenia naminalnego, 


