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279. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 3 kwietnia 1929 roku 

w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Mie,dzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu 
używania na wojnie gazów duszących, trujących lub pod'obnych oraz środków bakterjologicznych, pod

pisanego w Genewie 17 czerwca 1925 r. 

Podaje się n/niejszem do wiadomości, że, w wykonaniu postanowień Międzynarodowego Proto
kółu, dotyczącego zafcazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków 
bakterjologicznych, podpisanego w Genewie 17 czerwca 1925 r., dokument ratyfikacyjny powyższego proto
kółu w imieniu Polski złożony został w archiwach Rządu Francuskiego w dniu 4 lutego 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

280. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 29 marca 1929 r. 

o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, na
prawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi 
mierniczych niektórych rodzajów przed przeznacze-

niem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. 

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 
S lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Obowiązkowi legalizowania przed prze
znaczeniem do sprzedaży lub oddaniem do użytku 
podlegają nowe (nowowyrabiane) narzędzlia mierni
cze wyrobu krajowego następujących rodzajów: 

1) przymiary bławatne, 
2) suwaki miernicze zwyczajne (do mierzenia 

średnic okrągłego materjału leśnego), 
3) przyrządy do mierzenia wzrostu ludzi i zwie-

rząt, 
4) przyrządy do pomiaru powierzchni skór, 
5) pojemniki zwyczajne, 
6) pojemniki dokładniejsze, 
7) menzury zwyczajne (cylindry miernicze), 
8) przyrządy do odmierzania płynów, 
9) przyrządy miernicze do mleka ze skalą pły-

wakową, . 
10) posiadające oznaczenia miary (wzorcowane) 

bańki (konwie) do mleka, 
11) odważniki użytkowe zwyczajne, 
12) odważniki użytkowe dokładniejsze, 
13) wagi dźwigniowe z wyjątkiem a) wag dosto

sowanych do celów, wymagających dokładności wyż
szej ·odprzepisanej dla wag handlowych dokładni ej
szych, b) wag uchylnych do listów i chemikalij 
o udźwigu do 50 dkg. włącznie i c) wag automatycz
nych (przepływomierzy, np. typu "Chronos", "Libra" 
i t. p.), 

14) wagi sprężynowe pomostow 
15) gazomierze do gazu sztucznego, 
16) gęstosc.iomierze zbożowe (przyrządy do mie

rzenia masy właściwej czyli gęstości zboża w stan~e 
zsypnym), 

17) licznik i energji el~ktrycznej, 
18) transformatory mlermcze. 

§ 2. Narzędzia miernicze, wymienione w 
§ l-ym, tych wdzajów, których legalitacja, w myśl od
nośnych przepisów, odbywa się nie na miejscu ich usta
wienia lub s·tałego używania, powinny być zalegaHzo
wane przed oddan iem ·ich do sprzedaży, przyczem 
do uzyskania legali zac ji obowiązany' jest wytwórca. 
Wypuszczenie takich narz ędzi mierniczych z wy
twórni przed zalegalizowaniem może nastąpić tylko za 
zezw oleniem władz lega lizacyjnych. Sprzeda·wcom 
wyżej wskazanych narzędz i mierniczych wolno je 
przechowywać na sprzedaż i sprzedawać tylko z nie
naruszoną cechą legalizacyjną, choćby taką, której 
ważność wygasła . 

Jeżeli nabywcą liczników energji elektrycznej 
wyrabianych w kraju jest elektrownia uprawniona 
do legalizacji liczników energj i elektrycznej, to licz
niki te mogą być przez wytwórcę dosta/rczone elek
trowni niezalegalizowane. 

§ 3. Narzędzia miernicze, wymienione w 
§ l-ym, tych rodzajów, których legalizacja, w myśl 
odnośnych przep isów, odbywa się na miejscu ich 
ustawienia lub stałego używan ia, wolno prze chowy
wać na sprzedaż nielegalizowane, lecz tylk o legalne 
w rozumieniu art. 11 dekretu o miarach z dn. 8 lu
tego 1919 r. (Dz. U. R. P. z r . 1928 Nr. 72, poz. 661). 
Narzędzia te powinny być zalegaJ,izowane przed od
dani em ich do użytku, przyczem do uzyskania legali
zacji tych narzędzi obowiązany jest dostawca. Legali
zacja wag fundamentowa/nych może być uzyskana za
równo przez dostawcę, jak i przez ,nabywcę wagi. 
W wypadku, gdy dostawca nie przyjmuje na siebie 
obow.iązku uzyskania legalizacji wagi fundamentowa
nej, winien bez zwłocznie zawiadomić o tern właściwy 
okrę .~owy urząd miar, podając miejsce ustawienia wa
gi li dokładny adres nabywcy, a w razie zbrakowania 
wagi przy le galizacji pierwotnej obowiązany jesi do
prowadzić ją do stanu godnego legal izowania. 

§ 4. Obowiązkowi legalizowania po naprawie, 
a przed oddaniem do użytku podlegają . narzędzlia 
miernic ze rodzajów, wymienionych w § l-ym, oraz 
przepływomierze [wodomierze) wodociągowe. Do 
uzyskania legalizacji obowiązana jest osoba lub za
kład, który dokonał naprawy. 




