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T R E Ś Ć:
ROZPORZI\DZENIR MINISTRÓW:
Poz.: 325-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia

23 kwietnia 1929 r. o zmlame r~zporządze.
nia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrótu cła przy wywozie maszyn włókienniczych
326-Skarbu, Przem ysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 maja 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej
na nasiona drzew iglastych · .
.
327-RobóŁ Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przem ysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 7 maja 1929 r. w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu). • • • • • •

325.
ROZPORZĄDZENIE

PRZEMYSł.,U

Z

MINISTRóW:
SKARBU,
I HANDLU ORAZ ROLNICTW A

dnia 23 kwietnia 1929 r.

rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r.
~prawie ' zwrotu cła przy wywozie maszyn włó

o zmianie

w

601
601
602

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi' wży
cie S-go dnia po ogłoszeniu.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister

Przemysłu

i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Rolnictwa: K. NiezQ.bytowski

kienniczych.
Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. tJ. R . P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się c,o następuje :

§ 1. Paragraf 1 rozporz ądzenia Ministrów :
Skarbu, Przemysłu i Handlu or~lZ Rolnictwa z dnia
19 listopa,d a 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywlo zie maszyn włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 96,
poz. 851) ' otrżymuje następujące hrzmieni,e:
"Przy wywozie zagran icę maszyn włókien
niczych oraz ich części wytworzonych w kraju, zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za
sprowadz·one z zagranicy zużyte do wyrobu
tych towarów materjały, podług następu1ących
norm:
za 100 kg. maszyn. włókienniczych: tkackich
(krosien
mechanicmych),
przędzalniczych,
przygotowawczych OTa'Z do apretury, wymienionych w ·poz. 167 p. 20 h) i c}, 22, 23, 24 i 25
tar. celn., jak również części tychże ' maszyn
zł. 29",
.
l.

-

326.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A

z dnia 16 maja 1929 r.

o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew
iglastych.
Na podstawie art. 7 punkt b} ustawy z dnia
31 lipca 1924 r . w przedmiocie uregulowaniastosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:
i
I

§ 1. Przy przywozie z zagranicy .nasion drzew
iglastych (poz. taryfy celnej 62 p. 9a - Dz. U. R. P.
z 1924 r. Nr. 54, poz. 540) może być za ka!.dorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu stosowane
cło ulgowe, wynoszące 20% cła .normalne~o.

602

Dziennik Ustaw. Poz. 326 i 327.

W stosunkach z państwami, które będą podlepostanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz . U. R.
P. Nr. 9, poz. 66) , do ulgowe będzie wynos iło 20 %
cła Jllaksymalnego.
gały

§ 2. Rozporządzenie nmle)SZe wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 ma ja r. b. włącznie. Ma ono zastosowanie również do
przesyłek nasion drzew iglastych, . zgłoszonych do
odprawy celnej, począwszy od dnia 1 , maja 1929 r .
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Przemysłu i Handlu: E. KWlatkowski
Minister Rolnictwa : K . Niezabytowski

327.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRóW: ROBóT PUBLICZNYCH, SPRAW WEWNĘTRZNYCH, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 maja 1929 r.
w sprawie przechowywania

taśmy

celuloidowej

(filmu).
Na podstawie art. 327 rozporządzenia PrezJdenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządza slię co nast ępuje:

I.
Zakres

działania

przepisów.

§ l. Pomieszczenia, przeznaczone do przechowywania taśmy celuloidowej (filmowej) w i lościach, przekraczających 35 kilogramów, mianowicli e: 1) pracownie, 2) składy, 3) laboratorja filmowe,
powinny czynić zadość wymogom, podanym niżej
w §§ 3 - 29.
W wystawach sklepowych taśmy filmowej
umieszczać nie wolno.

II.
Pracownie.
§ 2. Pod pracowniami rozumiane są pomieszczenia, w których dokonywane są prace tylko nad
suchym Hlmem. Ilość taśmy, znajdującej slię w pracowni, w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 300 kg.
§ 3. Pracownie mogą być urządzane w domach
mieszkalnych, lecz tylko w specjalnych ,pomieszczeniach. O ile w pracowni znajduje się nie więcej, jak
100 kg. taśmy, pracownia znajdować się może na

Nr. 36.

każdej kondygnacji budpku; jeżeli więcej, jak 100
kg., jedynie na najwyższej kondygnacji.
U rząd z enie prac (\wpi . filmowych w suterenach
jest zabronione.

§ 4. Na k ażdeg o pracownika, zatrudnionego
w pracowni, powinno przypadać co najmniej 5 mtr.
kw. po wierzchni pracowni . Powierzchnia całej pracQw ni nie może być mn i ejszą od 12 mtr,. kw.
W yso ko ść pracowni odp o wiadać powinna przepisom a rt 242 powołanego na w s t ę pie rozporządzę
nia Pre zy denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego
1928 r.
§ 5.

Pracownia

powinna

posiadać

stropy

ściany o g niotrwałe.

Ścian y , sąs i a duj ące z pomieszczeniami mieszkalnemi lub p omieszczeniami, w których przechowy:'
ne są materjały łatwopalne, powinny posiadać
grubość co najmniej 27 cm. , gdy są wykonane z cegły , lub grubość, odpowiad a jącą takiej grubości pod
w z ględem statycznym i o d porności na ogień, gdy są
wykonane z irnnego materjału (np . betonu, żelaza,
żelazobetonu).
'
.
Inne ściany pracowni, nie sąsiadujące z wyżej
okre ś lonemi pomieszczeniami, mogą być wykonane
w kon strukcji ogniotrwałej lekkiej.
Strop górny pracowni' może być również wykollCWy z konstrukcji ogniotrwałej lekkiej, gdy pnicownia znajduje się na najwyższej kondygnacji bu~
dynku. W tym wypadku nad pracownią nie mogą
znajdować się żadne pomieszczenia użytkowe.

§ ' 6. Pracownia powinna być nal~tycieoŚwiei.
tlona ś wiatłem dzienneul. . Stosunek powierzchni
okien w świetle futryny do powierzchni podłogi nie
powinien być mniejszy, jak 1 : 8, z za;strzeżeniem
jednak że najmniej sza łączna pow1ierzchnia okien
pracowni wynosić powinna 1,5 mtr. kw.
Okna muszą mieć szyby matowe, niedopuszczają c e ognisko"Nych promieni słonecznych.
Pracow nia powinna posiadać otwór wentyla-O
cyjny, nie połączony z ,i nnemi przewodami, o powierzchni nie mniejszej, jak 350 cm. kw.
§ 7. Pracownia mo,źe być ogrzewana przy pomocy centralnego ogrzewarria, lub hermetycznych
pieców kaflowych, wyłożonych od wewnątrz cegłą
ognio'odporną o grubości co najmniej 6 cm. z paleni. ,
skiem, umieszczonem ' nazewnątrz pracowni.
Używanie jakichkolwiek innych pieców, w
szczególności żelaznych , gazowych, luh elektrycznych, jest wzbronione.
Poza godzinami pracy taśma filmowa nie
w praGowni. Film pozostawiony
w godzinach pracy poza stołem montażowym, powinien być zamknięty w żelaznem pudełku.

§ 8.

może znajdoIwać się

III.
Składy.

§ 9. Przechowywanie taśmy celuloidowej (filmowej) w ilości większej, jak 300 kg., może mieć
miejsce tylko w składach uf.\Ząclzonych w myśl postanowień niniejszego rozporządzenia.

