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Dziennik Ustaw. Poz. 989 i 990.

II.

Województwo

wileńskie:

Pow. brasławski - Jody, Miory, Opsa, N. Ponost, Słobódka, Turmont.
Pow. dziśnieński - Paraf janów.
Pow. posŁawski - Miadzioł, Kobylnik, Wołko
łata.

Pow. święciański - Łyntupy; Swir.
Pow. wilejski - Kościeniewicze, Wiązy t!, Wiszniew, Wojstorn, Żodziszki.

990.
ROZPORZĄDZENIE

NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA
DO SPRA W WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 1 grudnia 1934 r.

o korzystaniu z

urządzeń wodociągowych

i kanaliza-

cyjnych.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. c) ustawy z dnia
14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nad,z wyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami,
grożącemi Państwu klęską powszech-.lą (Dz. U. R. P.
Nr. 61, poz. 388) i rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 161)
zarządzam co następuje:
§ 1. Wszystkie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, znajdujące się w nieruchomościach, powinny być utrzymywane w stanie zdatnym do użytku.
§ 2. Zabrania się, o ile rozporządzenie niniejsze inaczej nie stanowi:
a) wyłączania urządzeń, doprowadzających wodę do nieruchomości,
b) rozbiórki i usuwania w całości lub w części
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
i ustępowych oraz doprowadzenia ich do
stanu nieużywalności,
c) utrudniania w jakiejkolwiek innej formie korzystania z urządzeń, wymienionych w pkt.
b).
§ 3. Dozwolone jest zamykanie dopływu wody
do nieruchomości przez zarząd miejski lub kierownictwo zakładu wodociągowego jedynie w przypadkach:
al braku wody,
b) przeprowadzania koniecznych napraw,
c) nieuiszczania należności za wodę, o ile wzglę
dy zdrowia publiczne~o nie stoią na przeszkodzie - pod warunkami i zastrzeżeniami,
podanemi w §§ 4, 5 i 6 rozporządzenia niniejszego.
§ 4. W przypadkach nieuiszczania należności
za wodę (§ 3 lit. c) zamykanie jej dopływu do nieruchomości jest dopuszczalne po uprzedniem bezskutecznem upomnieniu, zawieraiącem zagrożenie wyłączenia urządzeń, doprowadzających wodę; upomnienie to powinno być doręczone właścicielom lub
zarządowi danej nieruchomości po upływie terminu,
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określonego w §§ 5 lub 6, najpóźniej na 14 dni przed
zamierzonem wyłączemcm urządzeń lub ~an:lli.nięciem
dopływu wody.
O zamierzonem wyłączeniu urządzeń dopi v"
wadzających wodę lub zamknięciu dopływu wody
właściciel lub zarząd danej nieruchomości obowiąza
ny jest niezwłocznie zawiadomić wszystkich lokatorów domu.

§ 5. Zamykanie dopływu wody co budynków
lub ich części, przeznaczonych na mi\:szkania, jest
dopuszczalne w przypadku nieurepulowania należ
ności za wodę w przeciągu 90 dni od daty doręczenia
rach~nku z zachowaniem postanowieIi, podanych w
§ 4, l może być uskutecznione jedynie :la podstawie
zezwolenia powiatowej władzy administracji ogólnej
pod warunkiem, że zakład wodociągewy zapewni
mieszkańcom Łych budynków możność korzystania
z sieci woclociągo""ej przez urządzenie w odległości
nie większej. niż 50 - 55 metrów od granicy nieruchomości zdrojów (kranów) ulicznych.
Brak odpowiedzi pOWIatowej whdzy administracji ogólnej w ciągu dni 7 od otrzymmia przez nią
podani.a O pozwolenie wyłączenia urządzeń, doprowadzaJących wodę do nieruchomości, h;b zamknięcia
jej dopływu uważa się za jednoznaczny z udzieleniem
pozwolenia.

§ 6. Zamknięcie dopływu wody do innych nielub ich części poza wymienionemi w § 5
ust. 1, jest dopuszczalne pod warunkami, podanemi
w § 4, w przypadku nieuiszczenia należności za wodę w ciągu dni 60 od daty doręczenia rachunku.
Powiatowa władza administracji o~:ólnej może ze
względu na zdrowie publiczne zakazać wyłącunia
urządzeń doprowadzających wodę lub zamknięcia
jej dopływu, albo zarządzić założenie przez u_:,;!..:!o
wodociągowy zdrojów (kranów) ulicznych.
W razie naruszenia przez zarząd miejski lub
kierownictwo zakładu wodociągowego postanowień
rozporządzenia niniejszego, jak również ze wzg!P",
dów na zdrowie publiczne, powiatowa władza administracji ogólnej może zarządzić włąc!enie wyłączo
nych urządzeń doprowadzających wodę lub otwarcie
,zamkniętego jej dopływu.
ruchomości

§ 7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na:
obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego, i wchodzi
w życie czternastego dnia po jego ogloszeniu.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki
z epidemjami z dnia 1 stycznia 1922 r. w przedmiocie
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych rDzo U. R. P. Nr. 9, poz. 63), zmienione rozpo'
rządzeniem z dnia 21 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 56, poz. 517).
całym .

Naczelny Nadzwyczajny Komisarz do spraw walkl
z epidemjami: E. Piestrzyński

z polecenia Ministra

Sprawiedliwości.
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