Dziennik Ustaw Nr 31
§ 5.

-

Od obowiązków, określonych wart.

28 ust. (2) pkt 5), zwalnia się:

1) kobiety mające powyżej lat 40(
2) czynnych członków Korpusu Technicz-

nego Związku Straży Pożarny,ch R. P. oraz
czynnych ,członków straży pożarnych ochotniczych, zawodowych, prywatnych i okręgowych
p'o'g otowi pożarnych;
3) osoby, wymienione w § 4 pkt 1), 6}, 7)
i 8).
§ 6. Od obowią~ków, określonych wart.
28 ust. (2) pkt 4) i S), zwalnia się osoby wymie·
nione w § 3, co do których ich władze przeło
Żione stwier1dzą, że wykonywanie tych obowiąz
ków może odbić sięi,sŁotnie uj!emnie na toku
urzędowania lub pracach w danym urzędzie,
przedsiębiorstwie, zakładzie lub instytucji.
(1) Osoby, na których ciąży obowią
wart. 28 ust. (2) pkt 4), mogą
wykonywać go przez zastępcę.
(2) Zastępcze wylkonanie tego obowiązku
nIe mO'że być powierzone osobom, wymienionym
wart. 29 ust. (1) o'raz w § 4 pkt 3), 4), 6) i 7).
(3) Przełożony ,g miny może zakazać zastęp
czegO' wyikonania tego obowiązku przez osoby
karane za prze.stępstwa z chęci zysku lub za
zbrodnie przeciwko Państwu.

§ 7.

zek
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określony

§ 8. Za wykonanie obowiązku, określone
go
art. 28 ust (2) pkt 4), odpowiedzialna jest
osoba, która podjęła się wykonania tego obo-

w-

wiązku zastępczo.

§9. (1) Obowiązki, ' określone wart. 28
ust. (2) pkt 5), mogą być na wniosek ,o soby obowiązane,j zamienione przez przełożonego gminy
na obowiązek świadcze,ń w naturze na cele
ochrony przed poża'ramii innymi klęskami, jeżeli liczba: obowiązanych do służby w straży pożarnej przymusowej, przewyższa liczbę, potrzebną do zapewnienia na obszarze działania
straży należytej ochrony prze,q pożarami i innymi kIlęskami.

(2) Swiadczenia w naturze mogą być wykonane tylko na obszarze tej gminy, która powołała obo,wiązanego do wykonania obowiązków.

§ 10. Świadczenia w naturze (§ 9) polegana:
1) dostarczeniu. środków ' przewozowych
lub inwentarza pociągowego;
2) wy:konaniu określonych robót;
3) czasowym odstąpieniu przedmiotów, potl'zebnych do wykonania robótj
4) o,dstąpieniu własnośd matetiałów, potrz,e bnych do wykonania robót.
ją

§ 11. ,(1) Wartość zamiennych świadczeń
w naturze określa się dniówkami robocizny pieszej.
(2) Roczna wysokość zamiennych świad
czeń w naturze ordpo,w iada 7 dniówkom robocizny pieszej.
(3) Pmy obUczaniu wart,ości zamiennych
świadczeń w naturze, przyjmuje się równowartość pieniężną dniówki robodzny pieszej, usŁa
loną przez rady gminne (miejskie) w wykonaniu przepisów o św,iadc:zeniach w naturze na
niektóre, c,e le pubHczne.
(4) W! gminach, nie stosujących na swoim
obszarze świadczeń w naturze na niektóre cele
pubHczne, równowadość pieniężną dniówki robocizny pieszej ustalają corocznie właściwe
rady gminne (miejslkie) w drodze uchwał, do
których mają zastosowanie przepisy art. 65 ustawy z dnia 23 marca 1933 r: o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P.
Nr 35, poz. 294).
§ 12. Wykonanie r'oZ'pOlrządzenia moteJsze,go porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
I

§ 13.

Rozporządzenie

ni,niejsze

wchodzi "

w życie z dniem ogłos~enia.

Prezes Rady Ministrów
i Minister Spraw Wewnętrznych:
Sławoj Składkowski
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ROZ~ORZĄDZENIERADY

MINISTRÓW

z dnia 24 marca 1939 r.

o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie bu·
downictwa przemysłowego.
Na pods,tawie art. 5 pkt 4, S, 6, 7, 8 i' 10
ustawy z dnia 15 ma'Tca 1934 r. o obronie przeciw:lotnic'zej i przeciwgazowej (Dz. U. R. P.
Nr 80, poz. 742) zarządza się co, następuje:

t

Przepisy
§ 1.
mieniu

wstępne.

(1) Za zakłady przemysłowe w rozurozpo'rządzenia niniejszego uważa Się
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z/likłady, ekreślene w ust. (2),' (3) i (4). Zakłady
dzielą się

na 3 kategerie: A, B, C.
(2) DO' ·kategO'rii A zalicza się:
1) z/likłady przemysłewe, pracuiące na potrzeby ebreny Państwa;
2) zakłady przedsiębierstw państwe'wych
.oraz , 'przedsiębio:rstw, zastrzeżonych
ustawewO' wyłąc.znie Państwu, zatrudniacjące penad 300 rebO'tni!ków;
3) zakłady przemysłowe, pedlegające przepi's em rO'zpo.rządzenia Prezydenta Rzeczypespelitej z dnia 7 c,z erwca 1927 r.
o prawie przemysłewym (Dz.U. R. P.
Nr 53, pO'z. 468) w -brzmieniu ustawy
z dnia, 10 marca 1934 r. lDz. U. R. P.
Nr 40, poz. 350), zatrudniające penad
300 rebetników.
(3) De kategorii B zalicza się:
1) zakłady przedsiębiorstw państwO'wych
eraz przedsiębiorstw,
zastrzeżenych
ustawowe wyłącznie
Pań' stwu,
zatrudniające ponad 150 robotników;
2) zakłady
przemysłewe,
podlegające
przepisom rezperządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o ,prawie przemysłe
wym, zatrudniające pO'nad 150 rO'bO'tników;
3) zakła,dy użyte'cz-nO'śd p.ubHc.z nej z wyjąt.kiem zakładów wedeciągowych, kanalizacyjnych i elektrowni, za't'rudniaią
ce penad 150 rebO'tników, ebsługujące
miasta i inne osiedla w rozumieniu art.
6 rez.perządzenia Prezyderita Rzeczypespolitej z dnia 16 lutegO' 1928 r. o prawie budewlanym i zabudowaniu esiedli
(Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202).
(4) DO' kategorii CzaHcza się zakłady uży- .
teczneś'Ci pu:blicznej i zaikła,dy
przemysłowe,
podle-gające przep1sem rO'ZiPorządzenia Prezydenta Rzeczypospelitej o prawie przemysłe
wym, nie zaliczone de kategerii A lub B.
te

Dziennik Ustaw Nr 31

I nia

niniejszego do zakładu, wyłączenego spO'd
jegO'· działania, stosownie dO' przepisu § 2.
(2) W
przypadkach, zasługujących na
uwzględnienie, w zależneści od pełeżenia, redzaju produkcji, ' :z.delnO'ści prO'dukcyjnej . albO'
wysoke·ści kapitału zainwestewanego, właś'ciwy
minister w perozumieniu z Ministrem Spraw
WejskO'wych meże zezwolić na niestesowanie
dO' peszczególnych zrukładów przemysłowych
przepisów rozpO'rzC\ldzenia niniejszegO' w całośd
lU/b w częś,ci.

W miejscowO'ściach, w których ebeprzepisy re~p.orządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. e przygotowaniu w c.zasie poko'ju ebreny przeciwlotniozej
i przedwgazowej w dzieldzinach regU!laoji i zabudewania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnegO' (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 278).
przepisy te stosuJje się de newO'urzą'dzanyth zakładów p.rzemysłowycn, o ile nie są sprzeczne
z przepisami rO'ZlPO'rząclzenia ninieiszege.
§ 4.

wiąz'ują

Usytuowanie

zakładów przemysłowych.

§ 5. (1) Zakładów przemysłewych nie należy urzą'dzać w beZlpeśrednim sąsie,dzttwie innych zaikłrudów istniejących lub newezakłada
nych.
. (2) Zakłady p, rzemysłO'we megą być urzą~
dzane obok siebie, gdy względy gospodarcze
lUlb techniczne wymagają :s. kupienia takich zakła,dów. Pewierzchnia ebszaru, ' na którym może byćdopuszczene określone wyżej skupienie zrukładów, nie może przewyższać 10 ha.
(3) SkUlpienia zakładów p.rzemysłowych,
ebejmujące obszary ponad 10 ha, są depuszc.z alne wówcza,s, gdy względy be21Pie'czeńsłwa
życia lUlb Zldrowia IUldZlkiegO' ' albO" poważne
wz~lędy gespO'da'rcze stO'ją na prze's zkodzie zastosowaniu przepisów ust. (1) j (.2). W tym przypadku ohszary skt1ipień zakładów przemysło
wychnależy podzielić na części, każda o pO'wierzchni, nie prze'wyższającej 10 ha, O'dgraniczając je ed siebie za pomecą pasm niezabudewanych e szerekeśc;i cO' najmniej 150 m, zadrzewionych, zakrzewionych lub obsianych trawą albo z:naj!dujących się pO'd uprawą rolną,
ogrodniczą itp.

§ 2. Przepisów rozporządzenia niniejszegO' nie ste's uie się de:
1) zakładów przemysłu gespold niege,
2) cegielni, klinkierni, kamieniełemów, wapienników, otart/lików, fabryk dykt i płyt SiPilśniO'nych z włókna drzewnegO' (płyty izO'lacyjne),
3) zrukładów przemy5łO'wych i hrund1ewych,
mieszczących się w demach e p·rzeważaj,\!cym
charakterze mieszkalnym,
4) zakła,dów przemysłewych, zatrudn::tjącyah poniżej 50 rebetników,
5) zakłClJdów rzemieślniczych. ,

(1) Zakłady przemysłowe, zaliczene
A i B, należy zakła<dać w znacznym edd.a leniu od punktów łatwej orientacji
lotniczej '(skrzyżo,wań arterii komunikacyjnych,
rezwidleń rzek, lasów o charakterystyoznych
zarysach itp.), uznanym za wystarczające przez
właś·ciwege terytO'rialnie dO'wódcę okręlgu kerpusu bądź .dowódcę flety.
(2) Odstępstwa ed przepisu ust. (1) są depuszczalne za zgodą właściwego terytO'rialnie
dO'wódcy okręgu korpusu bądź dowódcy flety
w przypa:dkach, gdy de zakładu przemysłowego
ze wZlględu na jegO' charakter nie meżna zastesować tegO' prz~pisu.

§ 6.

doka:Łegorii

, § 3. H) Minister Spraw We,jskO'wych w
pO'ro·z umieniu z właściwym ministrem może w
poszczególnych przypa,d kach, ze wzgllędu na'
redzaj pr'odukcji, z,dolność pwdukcyjną albO'
wySO!~O'ść kapitału zainwestowanegO', zarządzić
za5'tO'sewaniedO' zakładu przemysłowelg6, zaliczonegO' de kategorii niższej,. - warunków, wymaganych cllakategorii wyższej,jak również- I
. zarządz!ić zasŁosowanie przepisów rezperządze-

I

.

1
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§ 10. (1) W ' nowourządzanych zlilkładach
§ 7. P'owierzchnia obszaru, przeznacza- I
nego pod nowourzą,dzany zakład przemysłowy, I przemysłowych odległości pomiędzy najbliższy
po'w inna p.o,siadać takie rozmiary, przy których mi budynkami powinny co najmniej wynosić:
byłoby możhwe z.achowanie przepisów rozpo1) 50 m w zrukładach przemysłowych, zalirzą,dzenia nin:iej's zego w ogóle, a przepisów § 9
czonych do kategorii A,
w szczególności, przy dalszei rozbudowie za2) półtora wysokości wyższego hudynku,
kładu, jeżeli można przypuszczać, że zajdzie w
nie mniej jednak niż 25 m, w zakładach przemypr' zyszł-ości potrzeba takiej rozbudowy.
słowych, zaliczonych ,d ::: kategorii B.
(2) Odległość budynków, określonych w
ust. (1), od g,ra;nic działki, powinna wynosić co
najmniej połowę odległości, ustalonej w tymże
ustępie, jeżeli przepisy obowiązujące nie wymagają zachowania większej odległości.
(3) Przepisów UlSt. (1) i (2) nie słosuje się
w przYPClJdkach, gdy wZiględy techniczne albo
warunki produkcji stoją na przeszkodzie zachowaniu odległości, określonych w tych. ustępach.
(4) Odległości pomiędzy budynkami w nowourzą;dzanych zakładach przemysłowych, zaliczonych do kategorii C oraz. pomiędzy budynkami, określonymi w § 11 ust. (2). w nowourządzanych zCiJkładCiJch przemysłowych, zaliczonych do kategorii A lub B, jak również odległośCi tych budynków od granic działki powinny czynić za,dość przepisom § 22 rozporzą;dze
nia Rady Min~strów o przygotowaniu w czasie
Zabudowanie działek.
pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazo§ 9. (1) Procent zabudowania powiench- wej w dziedzinach regulacji i zabudowania
ni dzia~ki przy wznoszeniu nowych budynków osiedli oraz budowniCltwa pp,blicznego i prywati przy igrtllntownej przebudowie budynków . nego.
istniejących w stosunku do całej powierz·chni·
działki nie może przewyższać:
KOnstrukcje budynków.
1) dla zakła,dów przemysłowych, zaliczonych_do kat. A - 25 %,
§ 11. (1) W)'Ikonywanie SClan, filarów
2) <;1 la zakładów przemysłowych, zaliczo- nośnych i konstrukcji da<::hu z drze;wa w zakła
nych do kat. B - 35%,
dach, zaliczonych do kateg·orii A i B jest za3) Id la zakładów przemYlSłowych, zaliczo- bronione, z wy'jątkiem przypadków, określo
nych do kat. C - 45%.
nych w ust. (2).
(2) W lP,rzYlPadkach,
zasługujących na
(2) Konstrukcje wymienione w ust. (1) moU'wz~lędnienie, w razie uzasa,d nionei konieczgą być wykonane z drzewa: 1) w otwartych
. ności ro~budowy istniejących zakładów, woje- budynkach pomocniczych, nie posiadających
woda - a na obszarze m. st. Wa'rszruwy - Ko- ścian jak: sZ'opy, składy itp ., 2) w budynkach
misarz RZąJdu, mogą zezwolić wpo,rozumieniu i ur.ządzeniach o charakterze tymczasowym.
z terytorialnie właśdwym dowódcą okręgu
§ 12. W zakładach przemysłowych, zaliko npusu bacdź dowódcą floty na przekroczenie
norm, okre ślonych wyżej w ust. (1).0 10 % po- czonych do kategorii A i B, konstrukcje hal fawierzchni działki dla zakładów przemysłowych, ' brycznych i waTsztatowych o powierzchni pozaliczonych do kat. A i B, oraz o 15% po- wyżej 1.000 m2 oraz budynków fabrycznych o 4
. wieriz chni działki dla zakładów przemysłowych, kondygnacjach i wyższych lub o wysokości
przewyższającej 16 m, należy wykonywać jako
zaliczonych do kat. C.
'
(3) Właściwy minister może zezwolić w szkieletowe': żelazo-betonowe albo ż.elazne (staporozumieniu z Ministrem Spraw Wewnęf.rz lowe) obetonowane lub obłożone cegłą.
nych mi zachowanie przy gruntownej przebu§ 13. W budynkach innych, poza określo
dowie budynków w zakładzie przemysłowym
nymi w § 12, przy budowie ścian zewnętrznych
istniejące·go procentu zabudowania, przekraz cegły powinna być stosowanCiJ zaprawa wacza:jąJCego normy, określone w ust. (2), g,d y proiektowana plrzebu,clowa polepszy warunki obró- pienno-cementowa lub cementowa.
ny p.r zeciwlotniczej pod wz:ględem sposobu za§ 14. (1) Dachy w budynkach, wznoszobudowy i konstrukcji budynków .. Zabudowa nie
nych w zakładach przemysłowych, zaliczonych
może jednak w żadnym przypadku ' przewyż
do kategorii A lub B, z wyjątkiem budynków,
szać 50 % dla zaJkła,dów przemysło1wych, zaliczonych do kategorii A i B oraz 600/0 dla zakładów określonych w ust. (2) oraz budynków, okr.eślo
nych w § 11 ust. (2), należy wykonywać z żelaprzemysłowych, zaliczonych do kategorii C.

§ 8. (1) Kolonie robotnicze i urzędnicze,
przeznac.zone dla pracowników nowourzą,dza
negozakładu przemysłowego, zaliczonego do kategorii A, należy za,kł3.ldać w odległości co najmniej 800 m od naj:bliŻJszych budynków, bądź
od najJbliższego miejls ca pracy zakładu p,r zemysłowego. Do kolonii tych stosuje się przepisy
rozporządzenia RClJdy Ministrów o przygotowaniu w czasie pokoiu obrony przeciwlotniczej
i pvzedwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego.
,(2) Przepi:su U'st. (1) nie stosuje się do budynków, przeznaczonych na mieszk3.lnia dla p.racowników, których obecność na obszarze zakładu przemysłowego jest stale konieczna.
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zo-betonu o grubości płyty co najmmeJ 8 cm,
albo innych materiałów ogniotrwałych, o wytrzymałości na przebicie. odpowiadającej wytrzymałości

płyty

żelazo-betonowej grubości

8 cm.
mieszczących . kotłownie wysokiego
ciśnienia, składy materiałów wybuchowych itd.

dynków,

oraz budynków parterowych, przeznaczonych
na magazynowanie, przetwarzanie lub obrabianie materiałów ognioodpornych. W tych przypadkach konstrukcja dachowa powinna być wykonana z materiałów ogniotrwałych, a pokrycie
dachu - z materiałów niezapalnych.
(3) W przypadkach, zasługujących na
uwzględnienie, właściwa władza, w porozumieniu z właściwym dowódcą okręgu korpusu bądź
dowódcą floty, może zezwolić na odstępstwa
od przepisu ust. (1).

§ 15. W nowowznoszonych budynkach w

zakładach, zaliczonych do kategorii A lub B,
zabrania się budowy dachów dwu lub wielospadowych, o pochyłości, przekraczającej 10%.

§ 16. Stropy i sklepienia budynków w zakładach przemysłowych, zaliczonych do kategorii A lub B, z wyjątkiem budynków, określo
nych w § 11 ust. (2), naIeży wykonywać z kamienia naturalnego, cegły, betonu, żelazo-beto

nu, stali ob etonowanej ,i tym podobnych materiałów ogniotrwałych.

§ 17. (1) Oświetlenie nowowznoszonych
budynków w zakładach przemysłowych, zaliczonych do kategorii A lub B, za pomocą płasz
czyzn oszklonych poziomych albo pochyłych,
jest dopuszczalne tylko p;rzy zastos·owaniu luxferów i wytrzymałości na przebicie, odpowia-

§ 18. Schody weWltlętrzne, łączące posz,c zególne kondygna,cje wo'gniotrwałych budynkach nowowznoszonych altbogruntciwnie przebudowywanych, powinny być urząJdzane ja.ko
schody ogniotrwałe, w żnaczeniu art. 214 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o p'r awie budowlanym i zabudowaniuosieclli.
Urządzenia zabezpieczające

§ 20. (1)

Nowourządzane zakłady

przemy-

słowe, zalic,z one do ik atego'rii A lub B, powinny
posiadać punkty ratownicz'o -sani,tarne oraz ką

pieliska odkażające.
(2) Nowourządzane zakłady przemysło,we,
zaliczone do kategorii C, powinny posiadać ką
pieliska i ambulatoria w ten sposób urzą<dz.one,
aby kąpieliska można było w każdej chwili zamienić ' na kąpieliska odkażające, a ambulato'ria
na punkty ratowniczo-sanitarne.
(3) W przyp,a dkach wyjątkowych wojewoda,
a w Wal'lszawie - Komisarz Rządu, mOlgą w porozumieniu z terytorialnie właśdwym dowódcą
okrę.gu korpusu bądź dowódcą floŁy zezwolić na
urządzenie jednego punktu ratowniczo-sanitarnego i kąpielis·ka odkażającego dla kilku zakła
dów.
(4) ISitniejące za!kł.ady przemysłowe powinny być dostosowane ,d o pr.zepisów ust. (1), (2)
i (3) w okresie ·dwóch lat od dnia wejśda w t y'cie rozporządzenia niniejszego.
(5) Do czasu wydania przepisów szc.zególnych o ratownictwie sanitarnym w O'bronie przedwlotniczej, właściwa władza w . każdym poszczególnym przypadku ok,reśli warunki, jakim powinny odpowiadać punkty ratowniczosanitarne i kąpieliska odkażające.
Urządzenia wodociiągowe.

§ 21. (1) W zakładach przemysłowych,
zaliczonych do kategorii A lub B, własne urzą
dzenia wodociągowe (ujęcia wody, stacje pomp,
zbiorniki, hydrofory itp.) należy zakładać w odległości co najmniej 300 m od budynków, potrzebnych dla ruchu zakładów.
.
(2) W przypadkach, gdy warunki terenowe
lub techniczne stoją na przeszkodzie zachowaniu odległości, określonej w ust. (1), należy
urządzenia te umieścić w oddzielnych budynkach podziemnych, a gdy to jest niemożliwe, w oddzielnych budynkach naziemnych.

pracowników.

(1) W nowourządzanych zakładach
przemysłowych, zaliczonych do kategorii A lub
B, powinny być wybudowane sc.hmnyprzeciwlotnicze, przeząa'czone do przechowywariia waż
nych akt, wzorców, projektów itp. oraz przewidziane tereny pod rowy przeciwlotnicze dla zabezpie'c zenia pracowników przed skutkami działania bomb lotniczych.

§ 19.

\

wiadać.

wytrzymałości płyty żelazo-betonowej

o grubości co najmnie'j 8 C,r tl, za.perwniającyc.h rozproszenie świaltła na zewnąt,r;z.
(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się do otworów świetlnych z pionową płaszc.zyzną oszklenia,
urządzanych na dachach po' chyłych.

l

(2) Zakłady przemysłl;>we istniejące, powinny być pnystos,o wane 'do wymagań, określo
nych w ust. (1), w okresie 2 lat od dnia wejścia
w życie rozporządzenia niniejszego. i
(3) Do czasu wydania przC1pisó w szczególnych o schronach przeciwlotniczy,ch i miejscach
pod mwy przeciwlotnicze, właśdwa władza
w każdym p·oszczególnym J)rzypadku określi warunki, jakim ,powinny te schrony i miejsca odpo1

(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się do bu-

dającej

Dziennik Ustaw Nr 31

618

§ 22. Instalacje wodociągowe w zakła·
dach, zaliczonych do kategorii A, powinny posiadać zapewniony dopływ wody co najmniej
z dwóch niezależnych i odpowiednio wydajnych
źródeł zaczerpu wody (zasadnicze i rezerwowe).
.
f
§ 23. Nowourządzane zakłady przemysłowe, zaliczone do kategorii A, posiadające

-
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urządzenia pompowe, powinny mieć 'zapewnio ~
ną bezpośrednią dostawę
zależnych źródeł.

oświetlenia do jak najmniejszej widoczności
całego budynku z zewnątrz można było zapewnić ciągłość pracy w zakładzie.

energii z dwóch nie-

§ 24. (1) Główne odcinki sieci wodocią
gowej w nowourządzanych zakładach przemysłowych, zaliczonych do kategorii A, powinny
posiadać podwójne przewody, umieszczone co
najmniej w odległości 50 m od siebie albo pojedyncze, zagłębione co najmniej 2,5 m pod powierzchnią terenu.
(2) W ' istniejących zakładach przemysło
wych, zaliczonych do kategorii A, pośiadają
cych sie~ wodociągową, główne odcinki tej sieci powinny . być dostosowane do wymagań
ust. (1) w okresie dwóch lat od dnia wejścia
w życie rozporządzenia niniejszego, jeżeli
względy techniczne i terenowe nie stoją temu
na przesz~odzie,

f
t
'.

Instalacje

Przeplfsy

elektryczne~

§ 25. (1) Instalacie elektryczne w zakła
dach przemysłowych, zaliczonych do kategorii A, powinny posiadać dwa niezależne źró
dła energii elektrycznej.
(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się, gdy _
realizacja jego napotyka na znaczne trudności.
§ 26. (1) Instalacja elektryczna nowourzą
dzanych zakładów przemysłowych powinna być
tak założona, aby było zapewnione centrli1ne
wyłączenie prądu całkowite lub częścio
we - jako też zmniejszenie jasności oświetle
nia.
(2) Zakłady przemysłowe powinny posiadać urządzenia, zapewniające światło bezpieczeństwa na wypadek wyłączenia światła.
Urządzenia te powinny posiadać niezależne
źródło energii świetlnej.
(3) Instalacja oświetleniowa wewnątrz zakładów przemysłowych powinna być tak wykonana, aby przy częściowym wygaszaniu
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-

przejścIowe

i

końcowe.

§ 27. (1) Przepisów rozporządzenia niniejszego nie stosuje się do budynków kolejowych, określonych wart. 329 ust. 2 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli.
(2) Przepisów rozporządzenia niniejszego,
dotyczących nowourządzanych zakładów przemysłowych, nie stosuje się:
1) do budynków, wznoszonych na podstawie pozwoleń, udzielonych przed jego wejściem w życie;
2) do budynków, wznoszonych na podstawie pozwoleń, udzielonych po wejściu w życie
rozporządzenia niniejszego w przypadkach, gdy
prośba o pozwolenie na budowę zgłoszona została przed 1 maja 1939 r., a ponadto budowa
została roz.poczęta w okresie co najwyżej jednego iniesiąca od daty uzyskania pożwolenia
na budowę.
.
§ 28. Wykonanie rozporządzenia nm1eJszego ' porucza się: Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Spraw Wojskowych,
Ministrowi Przemysłu i-Handlu oraz innym wła
ściwym ministrom.
w

§ 29. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
z dniem 1 maja 1939 r,

życie

Prezes Rady Ministrów
i Minister Spraw

Wewnętrznych:
Sławoj Składkowski

Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki
Minister

Przemysłu

i Handlu: Antoni Roman

208
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 27 marca 1939 r,

O urządzeniach

przeładunkowych

Na podstawie art. 6 pkt 4) i art. 7 rozpoPrezvdenta Rzeczypospolitej z dnia
24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków
morskich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 46, poz. 376)
zarządzam co następuje:
rządzenia

§ 1. (1) W's zystkie urządzenia przeładun
kowe na morskich statkach handlowych łącz-

na morskich statkach handlOwych.
nie z windami i dźwigami osobowymi muszą
być poddawane sz{;zegółowym badaniom i próbom oraz wycechowaniu przez władze inspekcyjne albo wskazane przez nie instytucje lub
osoby.
(2) Zadnaczęść urządzenia przeładunko
wego nie może być używana przed uprzednim
wypróbowaniem j wycechowaniem.

