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§ 5. Obowiązkowi legalizowania przed odda
niem do sprzedaży względnie do użytku podlegają 
również narzędzia miernicze roct;>;ajów wymieni,onych 
w § 1-ym, sprowadzone z zagranicy przez sprzedaw
ców i pośredników w sprzedaży tych narzędzi. 

§ 6. Narzędzia miern.icze, o kt0ry ch mowa w 
§ 5-ym, tych rodzajów, których legaIi/_ "lcja, w myśl 
ocln0śnych przepisów, 0db'ywa się nie na miejscu ich 
ustawienia lub stałego używania, powinny być zgło
szone przez importera do legaliza cji w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania ich z zagranicy i mogą być odda
ne do sprzedaży dopiero po ich zalegalizowaniu. Prze
chowywać na sprzedaż i sprzedawać takie narzędzia 
miernicze wolno tylko z nienaruszoną cechą legali
za'cyjną, choćby taką, której ważność wygasła. 

Jeżelt importerem narzędzi mierniczych jest 
przedstawiciel w Polsce tej fabryki zagranicznej, któ
ra te narzędzia wyrabia, to zamiast wyżej wymienio
nego 14-dnioweto terminu przysługuje mu termin 
sześciotygodniowy; jeżeli jednak dana fabryka za
gTani'czna posiąda w Polsce w,ięcej niż jednego przed
stawiciela, to prawo korzystania z ulgowego terminu 

, przysługuje tylko jednemu z nich. 

fi 7. Narzędzia miernicze, o których mowa w 
§ 5-ym, tych rodzajów, których legalizacja, w myśl 
odnośnych przepisów, odbywa się na miejscu ich 
ustawienia lub stałego używania, powinny być zale
galizowane przed oddaniem ich do użytku, przyczem 
do uzyskania ich legalizacji obowiązany jest dostaw
ca (importer). P.rzechowywać na sprzedaż takie na
rzędzia miernicze wolno tylko legalne w rozumieniu 
ad. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r . (Dz. 
U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz . 6(1). 

§ 8. Przepływomierze (wodomierze) wodocią
g,pwe wolno przechowywać na sprzedaż i sprzedawać 
bez ich legalizacji, lecz tylko legalne w rozumieniu 
art. 11 dekretu o miahch z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz . 
U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661) . 

§ 9. Termometry wyrabiane w kraju oraz spro
wadzane z zagranicy wolno przechowywać na sprze
daż i sprzedawać nie1egalizowane, lecz tylko takie, 
które wzorcowane są w legalnej jednostce tempera
tury (art. 7 dekretu o miara'ch z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661), t. j. posia
dają tylko skalę stusiopniową (Celsjusza). 

§ 10. Od obow,iązku, ustalonego w §§ 1 i 5 ni
niejszego rozporządzenia, mogą być zwolnione na'rZę
dzia miernicze, rodzajów wymienionych w § l-ym, 
których wygląd zewnętrzny wyróżnia się dostatecz
nie 'od narzędzi miernic zych powszechnie stosowa
nych w obwcie publicznym, lub takie narzędzia mier
nieze nieoclpowiadające ściśle przepisom o warun~ 
kach leg'alizowania, kt6rych przeznaczenie umożli
wia zwolnienie tych narzędzi od ich legaLizowania. 
Zwolnienia takie mogą być uzależnione od wypełnie-
nia pewnych warunków. I 

§ 11. Liczniki energji elektrycznej i transfor
matory miernicze, które w dniu wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia znajdowały się na składzie 

u sprze'dawców tych przyrządów, mogą być pne<;ho
wywane na sprzedaż i sprzedawane bez uprzedniej 
legalizacji do dni,a 1 lipca 1929 .r., o ile :są leg,alne 
w rozumieniu art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lu
tego 1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661). 

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodZIi w ży
ciez dniem ogłoszenia z wyjątkiem postanowień 
w §§ 5 - 7, które wchodzą w życie po upływie 
dwóch tygodni od dnia ogłoszenia, i postanowień 
§ 9-go, które wchodzą w życie z dn~em 1 stycznia 
1931 roku. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

281. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 22 kwietnia 1929. r. 

o pueniesieniu sied~iby wydziału hipotecznego przy 
sąd~ie grodzkim w Aleksandrowie Kujawsldtn z Nie

szawy do Aleksandrowa Kujawskiego. 

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Przenosi się siedzibę wydziału hip(),Łeez
nego przy sądzie grodzkim w AJe'ksandrowie Kujaw
skim z Nieszawy do Aleksandrowa Kujawskiego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w :liy .. 
cie z dniem 1 lipca 1929 r. 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

282. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRóW SKARBU I SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 25 kwietnia 1929 r . 

o lichwie pieniężnej. 

Na podstawie §§ 2, 4, 5, 8 i 10 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 
1924 r. o lichwie pieniężnej (Dz. U. R. P. Nr. 56, 
poz. 574) oraz a·rt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1926 r., 
dotyczącej przedłużenia mocy obowiązującej tego 
rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 372) zarzą
dza się co 'llas·tępuje: 

§ 1. Przedsięhiorstwa trudniące się czynno
ściami bankowemi, obowiązane 'są sporządzać na 
31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każ
dego roku, wykazy:-

a) najwyższych wymawianych l pobieranych 
procentów i prowizyj: 




