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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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. Załącznik do rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 31 lipca 
ł'929 ~r . (poz. 458). 

LI tT POCHWALNY 
P12ZYZNĄNY 

J>IlZEZ 

MIN"TDĄ 
PDZEMV~tU' ""NDLU 

MIf\JIITEo. 

39,5 X 40 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 46S61 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zl. Urzędy i instytucje paastwowe opłacaj, 
li zł. Frenumeratę "iszezac; najeży najpóźniej na 2 ty god nie przed rozpoczęci~m kaźdego kwarta/u. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosic; do właściwych urzędów 
pO'cztowych niezwłocznie 1)0 otrzymaniu nas.tępnell.o ko!einelto numeru. 




