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MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 grudnia 1938 r.
o wysokoŚci i sposobie uiszczania opłat za badania przenośnych zbiorników do ~azów sprężo
nych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz za badania mas porowatych do acetylenu rozpuszczone~o.
Na ~taWie art. 5 usławy z dnia 24 marca
odbiór techniczny względnie
1933 r. o nadJzorze nad zbiornikami pod ciśnieza badanie okresowe jednego
niem (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 234) oraz w związzbiornika nie może przekrokuz § 16 rozporządzenia Ministra Przemysłu
czyć 80 zł
. zł 0,02.
i !Ianclllu .z dnia 9 maj.a !938 r. ~ bu~o~ie i sta§ 3. (1) Poza opła1ami za ba.dlaniaustan~e techm~ym przenosnych z~)1ornlkow do ga- lanymi w §§ 1 i 2 wnioskodawca ponosi każdo
zow sp'r~z.o~ych, skroplonych I wzpuszczonych rawwo koszty przejazdowe rz.e czoznawcy.
pod Clsmelllem (Dz.
R. P. Nr 39, poz. 329)
(2) Jeżeli badania są dokonywan.e poza obzarz,ąd:zam 00 następuJe:
rębem sied!zi.by oddlziału slt owarzyszenia dozo§ 1. Opłaty za badanie ma'teriałów w myśl 111) kotłów, opłata wY1110si co najmniej zł 70 za
§ 9 wymienionego rozporządzenia Ministra każdy dzień pracy rzeczoznawcy oraz zwrot
Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. {Dz. U. kOSlztów przejazdowych.
R. P. Nr 39, poz. 329) ustala się w następującej
(3) Za specjalne wyja:ztdly, które są konieczwysokości:
n.e celem ostemplowania odlcinków próbnych
l) za wykonanie próby ro'Zdągalub zbiorników, poza pokry<:iem kos:z tów przenia na jed!nej p,r óbce. . •
. zł 6,- jazdowych innych opłat nie pobiera się.
2) za wykonanie próby zgina.n ia
(4) Za poświadic:zenia llrz.ędlowego badania,
na jedinej próbce . '
.
• ,; 4,- wyStawione w myśl § 13 wzporząd!zenia z dnia
3) za wykonanie powtórnej próby
9 maja 1938 r., nie pobiera się opłat.
rozciągania na jedJnej próbce
(5) Rzeczoznawca jest uprawniony stosować
(w ra~ie ujemnego wyniku
stawki podane w § 2 w każdym dniu badania
pierwszej próby) •
.
. " 3,50 oraz przy .każdiej zmianie miejsca badania.
4} . za wyko'Ilianie powtórnei próby
,W przypadlku jedna1k gdy clila jednego wnioskozginania na jedlnei próbce (w
dawcy 'Zostały pr,z.eproiWadizone, w jednym miejseu i w j~c!nym dlniu, bacłlania zarówno zbiornir.a zie ujemnego wyniku pierwszej próby)
•
•
•
. " 2,50 ków me przekracz,a.jących 61 litrów pojemności
§ 2. Opłaty za: przeprowadlzenie w myśl jruk również zbiorników powyżej 61 litrów p'o§§ 8, 9, 10 i 14 ro~porządJzenia z dnia 9 maja jemności, a opłata wed/ług § 2 wynos~ ponad
1938 r. wSz.y'Stkich lub tylko niektórych z nastę- 70 zł. wówczas za badanie zbiorników o pojempc.jących czynno,ści: aJ) badania budowy przy nośCi nie przekra.czającej 61 litrów należy poliodbiorze technicznym lub oględzin przy badaniu czyć opłatę wecNug § 2 pkt 1), natomi.als t za baOIkresowym, b) próby ciśnienia, e) uSIŁalenia luh dlanie 'Zb~orników o pojemnośd przekraozającej
s.praw&e.I1Jia tary, dl) ustalenia pojemności 61 litrów opłata według § 2 pkt 2} a) odpada
względ!n.ie największegooopuS'ziCzalnego cięża:ru
i pozostaje tylko opłata według § 2 pkt 2) b),
napełnienia, e) SiPrawdzema ciężaru g'olt owego
tj. za każdy litr pojemności tych zbiornikó.w nazbiornika, ustala się w IlIastępującej wysokości:
leży policzyć po 0,02 zł.
• 1) ~l1a z~iorników o pojemności nie przekra§ 4. Ophutę za ba/dianie nowei masy poroCZ8I),ąCej 61. litr~w:
•
watej _do a,c etylenu rO'zpuiSzczonego iza badanie
a) w llOŚ,Cl dlo 25 S'ztuk włączme
masy będącej dotychczas w użyciu (§§ 7, 12
ryczałt.em. . '
.
.
. zł 30,- pkt 2) i § 14 plk t 5) roz!porząd\zenia z dlnia 9 maja
1938 r.) ustala się w wysokości zł 500.
b) za zbIOrmkl od 26 do 100
włąoznie za sztu}<ę .
.
. " 0,60
§ 5. Opłaty ustalone w §§ 1 - 4 poe) za zbiorniki powvżei 100 s'z tuk
winny
być uiszczone rzeczoznawcy lub Instytuza każdly zbiornik.
.
: " 0,30
towi
Przeciwgazowemu
(za badanie mas poro2) clIla zbiorników o pojemności prze.kraczawatych
do
acetylenu
rozpuszczonego)
przed
jącej 61 litrów:
'
PI'z:yJstąpieniem do badań.
al gdy sumaryczna po,jemność
§ 6. Rozporządzenie ninie;sze wchodzi w
badanych zhiorników nie przekracza 1000 litrów ryczałtem zł 30,- życie z dniem ogłos'z .enia i obowiązuje do dlnia
31 grudlnia 1939 r. włącznk
b)
każdy nasIł:ępny litr poMinister Przemysłu i Handlu: Anioni Roman .
jemności z tym, że opłata za

l!.

za
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MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 grudnia 1938 r.
W spz:awie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r.
o ustaleniu siedżib i właściwości terytorialnej okręgowych urzędów ~órniczych.
Na podstawie art. 189 prawa górniczego
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu
(Dz~ U. R. P. Nr 85, poz. 654) zarządzam co nai Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu
stępuje: '
siedzib i właŚCIwości terytorialnej okręgowych
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urzędów górniczych (Dz. U. R. P. Nr 73, poz.
460) wprowadza się zmiany następujące:
l} w § 1 lit. a} otrzymuje brzmienie:
"al obwód Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach - na pięć okręgów
z siedzibami okręgowych urzędów górniczych w Chorzowie, Katowicach, Orłowej, Rybniku i Tarnowskich Górach;",
2) w § 2:
lit. bl otrzymuje brzmienie:
"b} Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach - obszar miast Bielska i Katowic, powiatów bielskiego i pszczyń
skiego, wschodniej części powiatu ci e-

szyńskiego oraz z powiatu katowickiego obszar miasta Mysłowic i gmin:
Brzezinka, Brzęczkowice, Dąbrówka
Mała, Janów i Szopienicej",
lit. c) otrzymuje nowe brzmienie:
"cl Okręgowy Urząd Górniczy w Orłowej
- obszar odzyskanych ziem Śląska
Cieszyńskiego j",
dotychczasowe lit. c), d}, el, f), g), hl i i) oznacza się kolejno jako lit. dl, e), f), g), h),
i} i j).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman

§ 2.

życie
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MINISTRóW

SPRAWIEDLIWOŚCI

I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 28 grudnia 1938 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu Sądu Pracy w Bydgoszczy.
Na podstawie art. 4 §§ l, 2 i 3 prawa o są
dach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz.
854) zarządza się co następuje:
Pracy przy Sądzie Grodzkim w
Bydgoszczy utworzony rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P.
Nr 54, poz. 391) przekształca się z dniem
1 stycznia 1939 r. na samoistny sąd pracy.
Okrąg Sądu Pracy w Bydgoszczy i liczba
ławników tego sądu pozostają bez zmiany.

§ 1.

Sąd

§ 2. Sprawy nie ukończone przed dniem
31 grudnia 1938 r. w Sądzie Pracy przy Sądzie

Grodzkim w Bydgoszczy rozpoznaje w dalszym
ciągu sąd pracy wymieniony w § 1.

§ 3. Ławnicy i zastępcy ławników Sądu
Pracy przy Sądzie Grodzkim w Bydgoszczy stają się ławnikami i zastępcami ławników Sądu
Pracy w Bydgoszczy.

§ 4.
życie

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski
Minister Opieki Społecznej:

M arian Zyndram· Kościał kowski
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MINISTRÓW

SPRAWIEDLIWOśCI

I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z doia 28 grudnia 1938 r.

wydane w porozumieniu z "Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu. Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie.
Na podstawie art. 4 §~ 1,2 i 3 prawa o są
dach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r . Nr 95,
poz. 854) zarządza się co następuje:
§ 1. Znosi się z dniem 31 grudnia 1938 r.
samoistne sądy pracy w Białymstoku i Chrzanowie.
§ 2. Tworzy się z dniem 1 stycznia 1939 r.
sądy pracy przy sądach grodzkich w Białym
stoku i Chrzanowie.
§ 3. Okręgi sądów pracy wymienionych
w § 2 obejmują okręgi odnośnych sądów grodzkich.
§ 4. Ustala się liczby ławników i zastęp
ców ławników sądów pracy, wymienionych w
§ 2, oraz odpowiednich sądów okręgowych według załącznika do rozporządzenia niniejszego.
§ 5. Sprawy nie ukończone przed dniem
31 grudnia 1938 r. w sądach pracy w Białym-

stoku i Chrzanowie rozpoznają w dalszym ciągu
sądy pracy wymienione w § 2.

§ 6. Ławnicy sądów pracy w Białymstoku
i Chrzanowie i ich zastępcy powołani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią obowiązki aż do ukończenia kadencji jako ławnicy
i zastępcy ławników sądów pracy przy właści
wych sądach grodzkich.

§ 7. Ławnicy sądów okręgowych w Białymstoku i Krakowie i ich zastępcy powołani
na zasadzie przepisów dotychczasowych pełnią
obowiązki aż do ukończenia kadencji.

§ 8.
życie

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w

z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski
Minister Opieki Społecznej:

Marian

Zyndram-Kościałkowski

