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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

23 sierpnia NQ 59. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
ROZPORZf\DZENlfl MINISTRÓW: 

Poz.: 459-Komunikacji z dnia 11 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojsko
wych, Spraw Wewnętrzn ych, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o lotn~zei. 
służbie łączności i meteorologicznej . . 

460-Komunikacji z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o lotniczej służbie radjoelek
tryc znej oraz o używaniu aparatów radjotechnicznych na pokładzie statków powietrznych . 

461-Komunikacji i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu o przypadkach, w których statki powietrzne mogą korzystać z lotLlisk, han
garów, urządzeń lotniskowych i materiałów pędnych oraz z pomocy odnośnego personelu lotni
czego, jako też o sposobie wynagrodzenia za to korzystanie. 

462-Komunikacji z dnia 11 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 
i Ministrem Spraw Wewnętrznych o systemie znaczenia statków powietrznych i sposobie umiesz
czania znaków na statkach . 

463-Komunikacji, Spraw Woj skowych i Spraw Zagranicznych z dn ia 15 maja 1929 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Skarbu o przylocie do Polski i przelocie 
przez Polskę obcych statków powietrzn ych 

464-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu cel 
przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych . 

465-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1929 r. w sprawie częściowej 
zmiany taryfy celne j z dnia 26 czerwca 1924 r. 

466-Skarbu z dnia 25 lipca 1929 r. w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Przemy
słu Polskiego 

467-Pracy i Opieki Społecznej w poro zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 
19 29 r. w sprawie zmiany § 15 rozporządze·nia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
11 czerwca 1923 r., wydanego w pOfC!lZumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie 
wykonania ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dl a pracowników zatrudnionych w prze
myśle i handlu . 

468-Spraw Wewnętr zn yc h z dnia 30 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Trzebinia w powiecie chrzanowskim, wo jewód ztwie 
krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 si erpnia 1923 r. o tym czasowem uregulowaniu finansów 
komunalnych, dotyczących gmin miej skich . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

14 marca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. 
Nr. 31, poz. 294) zarządza się co następuje: 

§ 1. Celem zapewnienia statkom powietrznym 
wogóle, a statkom komunikacyjnym w szczególności, 
bezpieczeństwa lotów ustanawia się pomiędzy lotni
skami, oŁwartemi do użytku publicznego i wojsko
wemi, służbę łączności zapomocą telegrafów i tele
fonów przewodowych, funkcjonujących na obszarze 
Państwa Polskiego. 

z dnia 11 kwietnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Woj
skowych, Spraw Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o lotniczej służbie 

łączności LaebuełegłeMlej. 

Na podstawie punktu a) ustęp 2 art. 8 i art . 85 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

Służba łączności lotniczej będzie się odbywać 
zapomacą: 
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906 Dziennik Ustaw. Poz. 459 i 460. Nr. 59. 

a) zawia,domień lotniczych "lotzaw" i I nie stacji . lub posterunku meteorologicznego, treść 
b) komunikatów lotniczo - meteorologicznych słowną lub szyfrQwaną, wreszcie nazwisko nadawcy. 

"lotmet". I 

§ 2. Za~iadomienia i komunikaty (§ 1) po
winny być bezwzględnie przyjmowane, nadawane 
i przekazywane dalej przewodami do lotnisk, otwar
tych do użytku publicznego i wojskowych, przez 
wszystkie urzędy telegraficzne i telefoniczne tak Za
rządu Poczt i Telegrafów jak i kolejowe. 

§ 3. Używanie urządzeń radjoelektrycznych 
państwowych do przesyłania i odbierania zawiado
mień i komunikatów (§ 1), tak w obrocie krajowym 
jak i w obrocie z zagranicą, będzie się odbywało na 
zasadzie oddzielnego porozumienia Ministrów Poczt 
i Telegrafów oraz Komunikacji. 

§ 4. Zawiadomienia "lotzaw" mogą zawierać 
jedynie wiadomości o przymusowych międzylądowa
niach, o nieszczęśliwych wypadkach statków po
wietrznych oraz. o niebezpieczeństwie grożącem stat
kom powietrznym, będącym w locie i powinny być 
kierowane do zaintere~owanych lotnisk 

§ 5. Do nadawania zawiadomień "lotzaw" są 
upoważnieni: zawiadowcy portów lotniczych, d9wód. 
cy statków powietrznych oraz organa służby bezpie
czeństwa publicznego. 

§ 6. Komunikaty ,,10twet" mogą zawierać je ... 
dynie wiadomości meteorologiczne dla lotnisk oraz 
informacje o stanie pogody dla statków powietrznych 
w locie. 

§ 7. Do nadawania komunikatów ,,10tmet" jest 
upoważniona służba lotnicz·o • męteorologiczna, do 
której należą meteorologowie, pełniący służbę na lot
niskach, oraz obserwatorzy stacyj iposterunków me
teorologiq:nych, wchodzących w skład sieci lotniczo. 
meteorologicznej. 

Wyżej wymienione osoby powinny posiadać od
powiednie laświadczenia, wydane pr:ze:l: Państwowy 
Instytut Meteorologiczny. • 

§ 8. .Zawiadomienia i komunikaty (§ 1), nada- ' 
wane w drodze telegraficznej lub telefonicznej zali
cza się do kategorii telegramów względnie telefono. 
gramów !!łużbQwych i przysługuję im pierwszeństwo 
w nadawaniu w myśl ohowiązujących w tym wzgl~
d:;de przepisów. W ruchu wewnętrznym telegramy te 
lub telefonogramy nie podlegają tadnej opłacie. 

§ 9. Meteorologowie urzę,dującyna lotniskach 
względnie zawiadowcy portów lotniczych oraz obser- . 
watorzy stacyj i posterunków meteorolo~icznych (§ 7) 
powinni prowadzić dziennik nadawanych i odbiera~ 
nych zawiadomień, i komunikatów, w którym należy 
wyszczególnić: czas (datę i godzinę) nadania względ
nie odebrania zawiadomień i kom.unikatów, treść za
wiadomień i komunikatów, nazwisko nadawcy i od
biorcy, wreszcie uwagi. 

§ 10. W s~elkie ~awiadomi0nia i komul1.ikaty 
(§ 1) powinny rozpoczynać się odpowiednio wyrazem 
1IIot~aw" lub "łatwet", a następnie zawiera.ć: adres, 
nazwę lub skrót nadającego portu lotniczego wzałęd-

§ U. 'Wykonywanie służby meteorologicznej 
odbywa się według instrukcji, wydanej przez Mini.;. 
ska Komunikacji w porozumieniu z Ministrami Spraw 
W ojśkowych i Rolnictwa. 
I Ponadto obowiązuje "InstrukCja dla Polskich 
Stacyj Meteorologicznych", . opracowana i wydana 
przez Państwowy Insty~ut Meteorologiczny. 

§ 12. Rozporządżenie niniejsze wchodzi w iy~ 
cie po upływie miesiąca! od dnia ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Sktadkowski 
I 

Min.ister Poczt i Telegrafów: Boerner 

M.inister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabl'towski 

460. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 8 maja 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Woj
skowych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu 
oraz Poczt i Telegrafów o lotniczej służbie radjoelek
trycznej oraz o używaniu aparatów radjotechnicz-

nych na pokładzie statków powietrznych. 

Na zasadzie art. 8 ust. 2 P.' aj, art. 20 ust. 2, 
art. 36 ust. 2 oraz artykułów 37 i 85 , rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. 
o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) za
rządza się co następuje! . 

§ 1. Statki powietrzne komunikacyjne, które 
przeznaczone są stale do wykonywania lotów na 
linjach międzyn.arodowej komunikaaji lotniczej oraz 
s/\ przystosowane do przewozu co najmniej 10 osób 
wraz z zało <i ą, obowiązane są, począwszy od dnia 
1 stycznia 1930 roku, uiywać na: pokładzie aparatów 
radjotechnic;.;nych nadawcżo - odbiorczych ~telefo
nicznych lub telegraficznych). 

§ 2. Statek powietrzny, obowiązany do posia
dania aparatu r.adjotechnicznego, powinieIl; mieć na 
pokładzie zezwolenie ,na posiadanie i używanie tego 
aparatu, wydane przez Ministra Poczt i Telegrafów 
po myśli art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 19 stycznia 1927 roku o ustanowieniu 
urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. p, 
Nr. 5, poz. 26) i art. art. 8 i 9 ustawy Z dnia 3 C:l::ę:rw. 
ca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telelonie(Dz. U. R. 
P. Nr. 58,poz. 584). 

O ile na statku ppwietrznym nieobowiązanym 
do pQsiadaoiG- aparatu fp.:diotechnicznego zajdzie po. 
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