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238 ,pziennik Ustaw. Poz. 141 i 142. Nr; 17. 
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Art. 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
,w życie · po upływie trzech miesięcy od .dnia ogło
szenia. I 

Prezydent Rzeczypospolitej:· l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spra~ Wojskowych: 
J. Piłsudski 

Minister: 'K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrztlych: Sławoj Składkowski 

Minaster Spraw Zagranicznych: August:?,aleski 

Minister Skarhu: G. Czechowicz 

Mjnister Sprawiedliwości: A. M eysztowicz 

Minister Wyzn~ Religijnych i Oświeceni~Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowśki 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Ministe·r Komunikacji: Rorriocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister, ~racy i Opieki Społ~cżnej: Dr. ' Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz · 

Minister 'Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

142. 
ROlEporządzenie -' 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 
z dnia 15 lutego 1928 r. 

o przymusie połączeń nieruchomości zabudowanych 
z kanalizacją i wodociągie,m miejskim w miastach: 
Lublinie, Radomiu, Piotrkowie, Częstochowie, Kiel

cach, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. 

, "N"a podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r .. o upowaihieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy (Dz. U. R. 'p. Nr. 78. poz. 443) postanawiam 
co następuj.e: ; 

Art. 1. W miastach: Lublinie, Radomiu, Piotr
kowie, Częstochowie, Kielcach, Dąbrowie Górniczej 
i Sosnowcu obowiązany jest każdy właśc.ieiel iabu-

, dowanej nieruchomości, I' położonej przy ulicach, ' 
w których otwarty został wodociąg miejski - połą
czyć , nieruchomość tę z wodociągiem miejskim, o ile 
wodociąg żostał dop-rowadzony do wymienionej nie-

. ruchomości. 

Art. 2. W wyszczególnionych wart. 1 .mia
stach obowiązany jest każdy właściciel zabudówa
nej nieruchomości. położonej przy ulicach, posiąda
j-ących miejskie kanały uliczne - wybudować kanał ' 
domowy ,lub w razie potrzeby kilka kanałów i. połą
czyć je z kanałami ulicznemi, o ile kanały uliczne ' 
zostały doprowadzon.: do tej nieruchomośt;i. 

Art. 3. Wymienione W.art. 1 i 2 połączenia: 
winny być wykonane w terminie dwuletnim od daty 
otwarcia przy ulicy wodociągu miejskiego. względ
nie daty otwarcia kanału tilićżnegą ; W razie' wznie
sienia budynków na nieqlchomościach, niezabudo
wanych w' chwili wejścia w, życie niniejszego rozpo
rządzenia, nieruchomości te powinny być połączone 
z wodociągiem, względnie kanałami __ ulicznem~ przed 
oddaniem . budynków d~ użytki.J.~· . , '.' .'r, 

Art. 4. ,W razie niewykonania ' przez właśc'i~ /r 
cieli nieruchomości wyżej wymienionych robót'.:: ':f 

i W określonym wart. 3 terminie, magistratowrkażd~-- '; 
go z wyszczególnionych mia~tprzysługuje prawo 
wykonania tych robót na koszt właściciela. 

Art. 5. W wypadkach, zaslugującyćh "· ri~,; 
uwzględnienie, może magistrat według swego użna,;; - ;' 
nia odroczyć określony wart. 3 termin wykonania 
połączeń z wodociągiem miejskim bądź też· z miej
skim kamiłem ulicznym. lub zwolnić od obowiąz~u,;~ 
wykonania tychpołąci~ń. .' . ' _ .~. 

Od decyzji magistratu, odmawiającej odrocz.e-:'l, ~; 
. nia lub zwolnienia, przysługuje prawo odwołaniac;ł9,i: 

wojewody. . .0;.- :' ;; 

Art. 6. Szczegółowe · przepisy, dotyczące 
przeprowadzenia połączenia nieruchomości zabudó .. -
wanych z kanalizacją i wo'dociągiem miejskim, okre- i 
ślające jaką część tych połączeń ma wykonać gn'li-: " 
na ·kosztem właściciela nieruchomosci i ustalaj4ce' j 

warunki korzystania z urźądzeń wodociągowych<': ~ ' 
i kanalizacyjnych - uchwalą Rady Miejskie: Prze
pisy te obowiązywać będą po zatwierdzeniu pr,zez:-, ,, 
Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Mini~ Cli 

stremSpra w Wewnętrznych. 

Art. 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza. się Ministrowi Rob6t Publicznych w poro .. 
zumieniu , z Ministrem Spraw , We~nętrznych. 

Art. 8. . Rozporządzenie niniejsże wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Piłsudski _ i 

Minister: K. Barfel , 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski < ::.) 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski ,J . 

Minister Skarbu: G. Czechowicz .. _ .. 1. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowii::~ . 
, . ~ . .•. ;. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia PublicznegOl' '" 
Dr. Dobrucki · . 

Minister Rolnictwa: K. Niezahytowski 

Minister ~rzemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski- J( u 

Minister Komunikacji: Rórrlocki~ 

.Minister Robót Publicznych: Moraczewski . 

Ministe~ Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewici 

Minister .Poczt i Ieleg;~fóV{; BQgusl~w Mi_-edziński 


