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Zaznajomiwszy się z powyższym Układem uzna
liśmy go za słuszny zarówno w całości jak i każ
de z zawartych w nim postanowień, oświadczamy, 
że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przy
rzekamy, że . będzie n~zmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 15 lutego 1929 r. 

f-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-) K. Barlei 

Minister Spraw Zagranicznych: 
f- ) Augusl Zaleski 

Apres avoir vu et examine ledit Accord, Nous 
l' a vons approuve et aprrouvons en toutes et chacu

. ne des dispo,sitions qui y sont contenues; declarons 
qu'il est accepte, ratifie et confirme et promettons 
qu'il sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi Nous avons donne les Presen
tes, revetuesdu Sceau de la Republique. 

Varsovie, le 15 F evrier 1929. 

f-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique, 
Le President du Conseil des Ministres: 

f-) K. Burlei 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
f-) Augusl Zaleski 

455. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 5 lipca 1929 r. 

w· sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, 
dotyc:zącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w War

szawie dnia 18 grudnia 1926 roku. 

Podaje . się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. VI układu między Rządem Polskim 
a Rządem Włoskim, dotyczącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, pod
pisanego w Warszawie dn. 18 grudnia 1926 roku, dokumenty ratyfikacyjne powyższego układu wymienione 
zostały w Warszawie w dn. 5 lipca 1929 r . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

456. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT PU
BLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM 

SPAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 2 lipca 1929 r. 

o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) 
robót bu. wlanych i o trybie postępowania przy 
wydawanIu pozwoleń na budowę i na użytkowanie 

budynków. 

. Na podstawie art. 381 rozporządzenia Prezy~ 
. 'denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuje: 

§ L Projekty (plany) robót budowlanych, wy
szczególnionych wart. 333 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz . 
U. R. P . Nr. 23, poz. 2(2) o prawie budowlanem i za
budowaniu osiedli, składane władzom w celu uzy-

skania pozwolenia na wykonywanie tych robót mają 
dokładnie przedstawiać i określać rodzaj i zakres ro
bót zamierzonych, konstrukcje przy nich stosowańe, 
tudzież materjały, jakie mają być użyte, w szcze
gólności powinny czynić zadość wymogom podanym 
niżej w §§ 2 - 9. Wszelkie wymiary w planach ma
ją być podane w miarach metrycznych. 

§ 2. Projekty robót, wymienionych wart. 333 
punktach aj, h) i c) rozporządzenia powołanego 
w § 1 powinny zawierać : 

1) plan orjentacyjny w skali nie mniejszej jak 
1 : 10000 (1 cm. = 100 mtr.), zorjentowany na pół
noc , wykazujący położenie działki względem przy
ległych ulic; 

2) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej jak 
1 : 500 (1 cm. = 5 mtr.j,ze wskazaniem stron świat~ 
uwidoczniający: 

a) położenie, wymiary i granice działki wzglę
dem ulicy i sąsiednich działek, z podaniem 
nazwisk właścicieli tych działek, względnie 
ich numerów hipotecznych, 

t 
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b) położenie i wymiary danego budynku, 
c) położenie, wymiary i odległość sąs iednich 

budynków na danej działce, 
d) położenie i odległość s tudzien, dołów kI J 

acznych i t. p . urządz ell i s tniejących, 
względnie projektowanych na działce; 

3) rzuty poziome wszystkich kondygnacyj, or az 
rzut więżby dachowej w skali 1 : 100 (1 cm. = 1 
mtL), w wypadkach przewidzianych wart. 333 p. a) 
lub tak i e ż rzuty właściwych kondygnacy j względnie 
więźby dachowej, w wypadkach, przewidzianych 
wart. 333 p. b) i c) rozporządzenia powołanego 
w § 1; .. 

· o'. 4) przekroje w skali 1 :100 (1 cm. = 1 mir.) 
w ilośc i : dostatecznej dla wyjaśn i enia układu piono
wego budynku oraz wy s okości poszc zególn ych jego 

· ~ ondygnacyj; 
5) widoki (elp-vacje, fasady) od strony ulic 

oraz podwórzy w skali 1 : 100 (1 cm. = 1 mtL) w wy
padku przewidzianym wart. 333 p . a) rozporz ą dz e
nia powołanego w § 1. ora z w tych wypadkacp, prze
widzianych wart. 333 p . b) i c) tegoż rozporz ądz e
nia, gdy wygląd zewnętrzny budynku, jego czę ś ci 
lub szczegóły architektoniczne ulegają zmianie ; 

6) obliczenia statyczne wszelkich waż niej
szych konstrukcyj. 

§ 3. Projekty (p\.any) robót budowlanych wy
~zczególnionych wart. 333p.a), b) , c) rozporządz e
n~a ' powołanego w § 1, " dotycząc yc h parterowych 
Budynków mie szkalnych, ewentualnie z mie szkal nem 
poddaszem, tudzież budynków go spodarskich w 
dzielnicac h miast, które zachowały wiejski charak

~tęr zabudowania, określonych uchwałami rad miej
~kich. względnie gminnych, powinny zawierać: 

1) pla n sytuacyjny c zyniący zado ść wymogom 
§ 2 p. 2) niniejszego rozporządz eni a, 

2) rzut poziomy parteru a ew entualnie i mie sz-
kalnego poddasza w skali 1 : 100 (1 cm. = 1 mtr .), 

3) przekrój budynku w skali 1 : 100, 
4) widok od strony ulicy w skali 1 : 100. 
Właściwe władze mogą jednak zażądać uzu-

· pełnienia powyższego pro jektu w myśl wymogów 
§ 2 niniej sz ego ro z porządz enia, o ile okaże się to ko
'nieczne ze względu na zdrowie lub bezpiec z eństwo 
,pu)Jliczne. 

§ 4. Projekty robót, przewidziane wart . 333 
p . d) rozporządzenia powołanego w § 1, z wyjątkiem 
projektów ogólnych domowych urządz eń wodocią

:~()wych -i kanalizacyjnych, powinny zawierać pla.n 
.sytuacyjny, czyniący zadość wymogom § 2 p. 2) m
niejszego ro zporządz enia, oraz rysunki techniczne, 
n,iezbędne dla należyteg o wyjaśnienia zamie rzonych 
tlrząd z eń lub zmian w tych urządzeniach, w skali 
dostatecznej dla jasnego ich przedstawienia. 

§ 5. Projekty robót, przewidzianych wart. 333 
p. e) rozporządzenia powołanego w § 1 powinny za- . 
wierać plany orjentacyjny i sy tt;.a cy jny, c zyniące za
dość wymogom § 2 p. p . 1) i 2) niniej szego rozporzą
uzenia , oraz ponadto rzuty poziome i przekroje pro
j'ektowanych ogrodzell, względnie robót ziemnych 
lub murów opórowych oraz widoki ich od strony 
ulic. w skali 1 : 100. 

§ 6. Projekty ogólnych domowych urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagane w myśl 
art. 333 p . d) rozporządzenia powołanego w § 1, po
winny obejmować : 

1) plan orjentacyjny dzielnicy, w której znajdu
je się dana działka, wykazujący położenie tej działk; 
względem przyległych ulic, w skali nie mniejszej jak 
1 : 2500 (1 cm. = 25 mtr.); 

2) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej, jak 
l : 250 (1 cm. = 2,5 mtL), a dla większych działek 
w skali co najmniej 1 : 500 (1 cm. = 5 mU-.), uwidocz
niający: 

a) położenie, wymiary i granice działki wzglę
dem ulicy i sąsiednich działek, 

b) wszystkie znajdu j ące się na danej działce 
budynki, ustępy, doły ustępowe, studnie, 
pompy, gnojowniki, śmietniki i t. p ., 

c) linję regulacyjną, względnie w braku tejże 
i s ttliejącą linję ulicy, 

d) położenie miejsca wprowadzenia wodociągu 
na działkę, 

e) położenie wejścia i wyjścia głównych prze
wodów kanalizacyjnych z działki i połwżenie 
złączeń z przewodami ulicznemi, 

f) położenie kanału ulicznego; 
3) plany szczegółowe urządzeń wodociągo

wych i kanalizacyjnych w skali co najmniej l : 100 
(1 cm. = 1 mtL), uwidoczniające w rzucie poziomym 
wszystkie szczegóły rozplanowania instalacji wodo
ciąg owej i kanalizacyjnej, mogące mieć znacze nie 
przy jej wykonywaniu a mianowicie: 

a) rzuty po ziome suteren, parteru i w miarę 
potrzeby innych pięter i s tniejących na dzial
c'e budy nków, 

b) projektowaną na działce sieć kanalizacyjną 
ze wszystkiemi przewodami odpływowemi, 
pionami spustowemi od wskazanych na pla
nach waterklozetów, pisuarów, umywalni, 
zlewów, wanien i t. p. urządzeń kanaliza
cyjnych , z rurami spustowemi wód deszczo
wych oraz wpustami projektowanemi w po
sadzkach i w podwórzach, 

c) główny przewód wodociągowy z wentylami 
do zamykania, 

d) przewody i wentyle wodociągowe, zbiorniki 
wody de szczowej, fontanny i t. p. wraz z pro
jektowanemi rurami doprowadzającemi 
i odprowadzającemi, 

e) poszczególne urządzenia wodociągowe i ka
nalitacyjne, zarówno domowe jaki podwó
rzowe, poł0żenie osadników tłuszczu, 

f) położenie kanału ulicznego i wpustów bocz
nych kanałowych, 

g) kierunki kanałów otwartych, a także stare 
istniejące kanały, 

h) wszelkiego rodzaju kształtki (kolana i t . p.), 
zamknięcia wodne, otwory rewizyjne, całko
wite uzbrojenie sieci wodociągowo - kanali
cyjnej, 

i) wszelkie inne szczegóły , mogące mieć wpływ 
na projektowaną instalację wodociągową 
i kanalizacyjną, a przedewszystkiem właści
wości gleby i stan wody gruntowej; 
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4) szczegółowe rozwlmęcie i profile podłużne 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w skali 1 : 100, 
uwidoczniające w widokach i przekrojach piono-
wych: I 

a) położenie pionów spustowych i profile po-
. dłużne wszystkich projektowanych rur od
pływowych, z oznaczeniem poziomu tere
nów wzdłuż tych rur, ich spadków i wyli
czonej głębokości tych miejsc, w których 
zajdzie potrzeba ułożenia kształtek, 

b) wysokość kondygnacyj i głębokość dna są
siednich piwnic, głównie zaś dna: naj niżej 
położonej sutereny, głębokość założenia 
fundamentów domp, poziom podwórza 

' i chodnika, 
e) wszelkiego rodzaju kształtki, zamknięcia 

wodne, otwory rewizyjne, redukcje i t . p., 
położenie i ewentualny poziom urządzeń 
kanalizacyjnych, 

d) połączenie urządzeń kanalizacyjnych z pio
nami spustowemi i sposób wyprowadzenia 
pionów ponad dach, urządzenia wentylacyj
nych rur odpływowych, 

e} położenie przewodów wodociągowych, 
f) formę i materjał przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz w raziz potrzeby de
tale tychże, 

,g) średnice i spadki poszczególnych przewo
dów, kąty załamań spadków i punktów wę
złowych, miejsc połączenia przewodów, 
przecięcia: się przewodów z murami budyn
ku, umieszczenia poszczególnych urządzeń, 
uzbrojenia sieci, odległości odnośnych punk
tów od początkowego punktu spadku dane
go przewodu; 

5) przy znacznych posesjach ponad 2000 m2 za
budowanej powierzchni obliczenie przewidywanego 
przepływu wód domowych i opadowych w poszcze
gólnych częściach sieci, oraz obliczenie na: te,j pod
stawie wymiarów i spadków przewodów podwórzo
wych, przyczem za podstawę do obliczenia odpływu 
wód opadowych, należy pn:yjmować opad: 

a) dla: dachów i powierzchni zabrukowanych---o 
150 litrów, 

b) dla pozostałych powierzchni - 50 litrów: 
wody z 1 ha w ciągu sekundy. 

§ 7. W razie gdy roboty, wymienione wart. 333 
p. p. a), b), c), d) i e) rozporządzenia powołanego 
w § l, dotyczą budynków, położonych w terenie za
lewowym rzeki - w projekc ie tych robót ma być 
wykazany najwyższy i najniższy stan wody. 

§ 8. Przy sporządzaniu projektów, wymienio
nych w §§ 2, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia należy 
stasować oznaczenia materjałów barwami jak na'
stępuje: 

a) przekroje murów istniejących z cegły, ka
mienia, żużla, gipsu i t. p. - jasnym karmi-' 
nem, murów istniejących z betonu, względ
nie żelazobetonu - barwą jasnofioletowąj 

b) przekroje części istniejących z drzewa lub 
innych materjałów nieognioŁrwałych, jako 
też widoki istniejących wiązań dachowych 
Z drzewa ...... sienąj 

c) przekroje części istniejących z żelaza - błę
kitem prus kim; 

d) przekroje murów na zaprawie wapiennej. 
projektowanych z cegły i materjałów wy~ 
mienionych wyżej w punkcie a) - cyno
brem; murów na zaprawie cementowej -
jak wyżej, z zakreskowaniem czarnym tu
szem; murów z betonu lub żelazobetonu -
barwą fioletową ciemną; murów z kamie
nia - neutraltintą; 

e) przekroje części projektowanych z drzewa 
lub innych materjałów nie ogniotrwałych -
sieną paloną; widoki projektowanych wią
zań dachowych z drzewa - gumigutą; 

f) przekroje z części projektowanych z żela
za - błękitem pruskim, zakreskowanym 
niebieskim tuszem; 

g) przekroje nasypów ziemnych - sepją. 

Części budynku przeznaczone do zburzenia, 
oraz wykopy należy oznaczać tuszem czarnym, roz
wodni~mym. 

W pr ojekcie ma być umieszczone wyjaśnienie, 
podające zapomocą prostokątów wypełnionych od
powiednią barwą znac zenie dane j barwy. 

Przy sporządzaniu projektów, wymienionych 
w § 3 niniejszego rozporządzenia' , stosować należy 
oznaczanie materjałów barwami w sposób analo
g~czny, z tem jednak, że zamiast farb wodnych mogą 
być użyte barwne ołówki. 

§ 9. Przy sporządzaniu projektów, wymienio
nych w § 6 niniejszego rozporządzenia, materjały na
leży oznaczać zgodnie ]l postanowieniami zawartemi 
w § 8 tegoż rozporządzenia. Ponadto materjały po
szczególnych projektowanych urządzeń wodociągo
wych i kanalizacyjnych należy oznaczać jak na
stępuje: 
kamionkę - sieną paloną, żeliwo - ultramaryną, 
przewody wodociągowe - kolorem zielonym. 

Urządzenia istniejące wodociągowe i kanaliza
cyjne należy oznaczać kolorem czarnym. 

Wody ściekowe, zanieczyszczone przy systemie 
rozdzielczym, należy znaczyć czerwono, wody zaś 
deszczowe - niebiesko. 

Istniejące lub proj.ektowane ścieki podwórzo
we, oraz istniejące instalacje kanalizacyjne, które 
mają być zniesione, powinny być uwidocznione linja
mi przerywanemi, przyczem kierunki spływu powin
ny być oznaczone strzałką. 

§ 10. Projekty (plany) wymienione w §§ 2 -
6, niniejszego rozporządzenia p'Owinny być przedsta
wiane właściwej władzy I instancji, względnie wła
ściwej władzy wyższej instancji za pośrednictwem 
władzy I instancji, w dwóch jednakowych egzem,. 
plarzach. 

. Projekty powinny być wykonane na trwałym 
papierze, trwałą techniką graficzną i składać 
się ze złączonych ze sobą arkuszy o wymiarze 
21 X 33 cm. naklejonych na sztywny (kartonowy) 
podkład. 

Gdy chodzi o projekty ogólnych domowych 
urządzeń ' wodociągowych i kanalifacyjnych, jeden 
egzemplarz projektu może być wykonany na kalce 
płóciennej. 
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Każdy egzemplarz projektu powinien być pod
pisany przez osobę, która go sporządziła, oraz przez... 
ubiegającego się o pozwolenie. 

Plany robót budowlanych wyszczególnione po
wyżej w § 3 niniejszego rozporządzenia, sporządzo
ne być mogą także na kalce płóciennej. 

§ 11. Rzeczoznawcy, których należy w myśl 
art. 387 i 388 rozporządzenia powołanego w § 1 po
wołać do wydawania opinji, mogą wydawać @pinje 
tylko o projektach takich robót, względnie o takich 
robotach, któremi uprawnieni są kierować w myśl 
art. 361, 362, 363 i 364 tegoż rozporządzenia. 

§ 12. Zatwierdzony projekt (plan) z adnotacją 
o zatwierdzeniu - otrzymuje wraz z pozwoleniem 
na budowę osoba, ubiegająca: się o to pozwolenie, 
drugi egzemplarz pozostaje w aktach władzy, powo
łanej do sprawowania nadzoru policyjno - budo
wlanego. 

Egzemplarz zatw'ierdzonego projektu, zwróco
ny \1biegającemu się o pozwolenie, powinien być 
przechowany na miejscu budowy w okresie jej wy
konywania. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wy
malfaiących wedle art. 358 i 359 rozporządzenia po
wołanego w § 1 technicznego kierownictwa, winien 
właściciel budowy spowodować złożenie władzom 
powolanym do , sprawowania nadzoru policyjno - bu
dowlanego deklaracji ustanowionego przezeń kiero
wnika budowy, stwierdzającej objęcie przezeń obo
wil\zku kierowania danemi robotami. Kierownik bu
dowy musi mieć upoważnienie do kierowania odnoś
nemi robotami. 

§ 13. Ubiegający się o pozwolenie na roboty, 
podpadające pod postanowienia art. 334 p. a) rozpo
rządzenia powołanego w § 1, powinien zgłosić na 
piśmie lub ustnie do zarządu gminy prośbę o pozwo
lenie na , budowę, w której należy podać: a) położe
nie działki z podaniem jej oznaczenia hipotecznego, 
gdy działka posiada urządzoną hipotekę, względnie 
jej numeru katastralnego, gdy taki istnieje, obszar 
i wymiary działki ; b) oznaczenie właściciela działki; 
c) szerokość przyległej ulicy; d) długość, szerokość 
i wysokość budynku ; e) oznaczenie przeznaczenia 
pomieszczeń, które budynek ma zawierać z poda
niem ich powierzchni; f) odległość budynku od ulicy, 
z podaniem jego położenia w stosunku do kierunku 
ulicy, tudzież odległość od granic działki do sąsied
nich istniejących budynków ; g) materjały, z których 
mają być wykonane zewnętrzne ściany, fundamenty 
i dach budynku; h) wysokości poszczególnych po
mieszczeń; i) ilości i wymiary okien i drzwi w po
szczególnych pomieszczeniach ; j) wzniesienie podło
gi nad terenem; k) ilość i rodzaj palenisk. 

§ 14. Poza przepisami, zawartemi wyżej 
w §§ 1 - 13 niniejszego rozporządzenia, przy wyda
waniu pozwoleń na budowę i na użytkowanie budyn
ków mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 341). 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

457. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNĘJ 

z dnia 1 sierpnia 1929 r. 

w sprawie przy2:nania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom przemysłu włóldennic,:o

go na terenie m. Łodzi. 

Na podstawie art. 3-go ustawy :z; dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia: 
(Dz . U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co na~ 
stępuje: 

§ 1. M'oc rozporządzenia z dnia 1 lipca 1929 r. 
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniGzegQ 
na terenie m, Łodzi (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 426) 
przedłużam na miesiąc sier'pień r. b. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty. 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Pry$tor 

458. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU 

z dnia 31 lipca 1929 r. 

w sprawie ustalenia wzoru rysunkowego Li.tu Po .. 
chwalnego, jako odznaczenia państwowego, nada

wanego na wystawą ch gospodarczych, 

Na podstawie § 3 ustępu 3 rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie 
rodzaju i formy odznaczeń państwowych, nadawa
nych na wystawach gospodarczyeh (Dz, U. R. p, 
Nr, 51. poz. 418) zarządzam co następuje: 

§ 1. List Pochwalny, nadawany na wysta
wach gospodarczych w zakresie działania Ministra 
Przemysłu i Handlu, zawierać ma wizerunek orła 
państwowego, litery !fR. P.", obramowanie ornamen
tacyjne i w czterech rogach obramowania emblema
ty przemysłu i handlu. 

Wzór rysunkowy Listu PochwalnQgo orazjQgo 
szczegółowe wymiary są oznaczone w załączniku, 
którego oryginał będzie pn;echowywany w Jrchi
wum Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
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