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3) w l'azje stwierdzenia, że posiadacz patentu retmall-

skiego nie daje gwarancji prowadzenia tratwy bez
narażenia na szkodę bezpieczeństwa publicznego.
2. Władza żeglug o wą, która unieważniła patent
~etmański odbierze go i zawiadomi władzę żeglugową,
która wydała ten pc. tent, a także inne władze żeglugowe.
§ 7. 1. Władz3 ż::g lugowa, która unieważniła patent retmański z powodów,' wyrnienionych w § 6 ust. 1
pkt 1 i pkt 3, może po upływie roku od daty unieważ
nienia wydać pcnowni.e patent retma11ski, kierując się
!przy ocen ie dotychczasowym zachowaniem się ubiegającego się oraz okolicznościami towarzyszącymi wypad-
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kowi, który spowodował unieważnienie posiadanego już
patentu retmańskiego .
2. W przypadku, wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 2,
ponowne wyda.l1 ie patentu retmańskiego może nastąpić
po stwierdzeniu przez zakJad społeczny służby zdrowia,
iż stan zdrowia ubiegającego się zezwala mu na wykonywanie zawodu żeglarsk i ego.
§ 8.

R ozporządzenie

wchodzi w życie

z

dniem

ogłoszenia.

Minister Komunikacji : w z. R. Strzelecki
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 2

w sprawIe

września

1950 r.

określenia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki Wimszczane do

zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporząd z enia
Prezydent3 Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r.
o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz. U. R.. P.
z 1939 r. Nr 90, poz. 581) za rządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za ści eki w rozumieniu niniejszego rozpo. rzą dzenia uwaia się wszelkie vyody zużyte oraz te w ody
opadowe, które są ujęte w przewody otwarte lub zakryte i są odprowadzane osobno lub łącznie z wodami zużytymi z osiedli bądż
poszczególnych nieruchomości.
Do wód zużytych zalicza s i ę również wody od chłodze 
nia urządzeń.
2. Zbiornikami wód powierzchniowych w rozumien:u niniejszego rozporządzenia są wszelkie otwarte
naturalne wody, znajdujące się na powierzchni ziemi,
jak: morza, jeziora, stawy, rzeki, strumienie, p otoki itp.
3. Ziemią w rozumieniu niniejszego rozporządze
nia jest jej górna warstwa o głębokości nie przekraczającej 2,5 m, o ile posiada strukturę dobrze filtrującą,
przewiewną i zapewni<J.jącą wchłanianie ścieków rozprowadzanych za pomocą drenaży. Ziemią w rozumieniu niniejszego rozporządzenia nie j,est teren podmokły
i zabagniony oraz taki, który styka się z podłożem skalnym sz,czelinowym.
.
§ 2. Dla celów niniejszeso rozporządzenia odcinki
zbiorników wód powierzchniowych dzielą się na nastę
pu j ące kategorie:
l) kategoria I - odcinki zbiorników wodnych, wykorzystywane do celów centralnego zaopatrywania
w wodę do picia w granicach, ustalonych przez wła
ściwe władze, lub sąsiadujące z państwowymi rezerwatami rybnymi;
2) kategoria II odcinl{i zbiorników wodnych wykorzystywane do niezorganizowanego • zaopatrywania w wodę do picia i dla zakładów przemysłu spożywczego, a :równi eż odcinki masowego tarła
ryb
użytkowych;

3) kategoria III - odcinki w obrębie osiedli, n ie wykorzystywane do zaopatrywania w wodę do picia
lub dla przemysłu spożywczego, lecz służące do
masowych kąpieli, przeznaczone ku ozdobie przyległych terenów, jak również wykorzystywane do
zoxganizowanego gospodarstwa rybnego lub znajdujące się na drodze wędrówki ryb do tarlisk;
4) kategoria IV - wszystkie inne odcjnki zbiorników
wód powierzchniowych.

§ 3. 1. Ś cieki mogą być wpuszczane do zbiorników wód powierzchniowych, jeżeli:
1) n ie zawier8ją ciał i związków trujących, mogą c ych
oddziaływać szkodliwie na ludzi i zwierzęta, Ol'az
na normalny rozwój typowej dla danego zbiornika
flory i fauny,
2) n ie zawierają widocznych zanieczyszczeń plywają
cych,
3) po zmieszaniu się z wodą zbiornika zwiększenie
Hości zaw iesin w postaci suchej pozostałości, wysuszonej do stałej wagi w temp.
1050, przeliczone
na 1 litr wody: zbiornika I kategorii nie przekroczy
0,25 mg/l, II kategorii - 0,75 mglI i III kategorii
- 1,5 mg/l,
4) posiadają temDeratu rę nie przewyższającą
40f),
5) nie zmieniają czynnej reakcji wody pH w zbiorniku wodnym poniżej 6,5 i powyżej 8,5,
6) n ie posiadają wyraźnie wyczu walnego odrażającego
zapachu,
7) n ie posi adają żadnego zapachu i smaku udzielające
go się wodzie odbiorni ka rybom, rakom, sieciom
rybackim itp.,
8) nie posiadają wyraźnego specyficznego zabarwienia,
z wyjątkiem zabarwienia naturalnego niektórych
wód, np. bagiennych; jako wyraźne zabarwienie
można przyjąć takie, które stwierdzić można, patrząc przez warstwę 10 cm grubości na białym tle
przy 30-krotnym rozcieńczeniu ścieków wodą de-

+

+

stylowaną,

9) nie zawierają tłuszczów, olei mineralnych, produktów naftowych i innych pływających substancji
w takich ilościach, które zdolne są powlec powierzchnię zbiornika wodnego
jednolitą
bł onką
pływającą,

10) nie tw orzą emu lsji z s u bstancji wyszczególnionych
w pkt 9,
11) nie wpływają na charakter i skład wody w sposób
utrudniający użycie jej do .celów wodoc i ągowych,
przemysłowych, sportowych i· rolniczych,
12) nie obniżają po zmieszaniu się z wodą odbiornika
ilości rozpuszczonego w niej tlenu poniżej 4 mglI
(li c ząc według średnio-dobowej ilości tlenu w lecie, a dla zbiorników posiadających zn aczenie dla
T:)rboJ 'S wstwa według dobowego minimum w tymże
okresie),
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13) nie zwięks zają po zmieszaniu się z wodą odb i~rni
ka pięciodniowego zapotrzebowania tlenu biochemic;mego (BZT-,l: na odcinkach zbiornikó w I kate go~'ii powyż ej 2 m gl i , a n a odoinkach
zbiDrników II k3.tegorii - powyżej 4, m s /l ,
14) p od· ich wpływ em woda z odbi ornika nie wykaże
w laboratorium reakcji na zagniwanie po 5 dniach
prze chowywania w cieplar ce przy
20°.
2. Przepisów ust. 1 pkt 9 i 10 nie stosuje się
w przypa d k ach ustalonych przez wbściwą władzę ze
w zg lędów sanitarnych.

+

§ 4. Ścieki mogą być wpuszczane do ziemi, jeżeli
oczyszczone Co najmniej mechanicznie i nie za\vierają vridocznych zanieczyszc zeń pływających, związków
trujących , bakterii chorubotwórczych, tłuszczów,
olejów minera lnych i produktów . naftowych. Ścieki te
m oż na wpuszczać do ziemi na terenach
osi edli tylko
o zabudowaniu luźnym,
o ile cała ludność danego
osiedla zaopa trywana jest wyłącznie z wodociągu centra lnego lub studzie n , cz er pi ący ch wodę z wa r s tw wodonośnych nie nć'.r2.ż onych na zanieczyszczenie. Niedopuszczalne jest również odprowadzanie ścieków do dren aż y w miejscac h , w który ch wody · gruntowe pł yną
w stronę kabli l u b innych u rz ądz'~ I1 , które mogą być
prZ2Z to n a rażone na uszkod leni.~.
§ 5. Ścieki, wymienione w § 3, można wpuszcz ać
do zbiorników wód powierzchniowych bądź do 7iem i
j edynie w takich il oś ciach, aby równowJ.ga biologicz!1a,
<'l. n i zdolno ~ć do s amooczyszczania się danego zbiornikfl
lub ziemi nie zost a ły zakłóc one.

:są

Poz. 371

372

§ 6. Ści eki prowa dzone przy pomocy rowów powinn y o d[.lowi ad :lć wa runkom określonym w § 3, nadto
nie powinny wydzielać przykrych zapachów w ciągu całego ich prze pływ u w granicach osiedla.
§ 7. 1. Ścieki z zakła dów leczniczych dla chorych
na choroby zak aź ne lub oddziałów chorób zakaźnych
w s zpitalach ogólnych, gdyby n awe t doł ączone były do
kanalizacji ogólnej, pow inny być odkażone przed ich
odprowadzeniem z t er enu tych zakładów.
2. W przypadkach epidemii chorób, których zarazki rozpowszechnione być mogą przez wodę, prezydium
powiatowej rady narodowej może zarządzić odkażanie
ścieków odprowadzanych również z innych
zakładów,
a także z miej skich kanalizacji centralnych.
3. Ścieki przemysłowe, jak z garbarni, z płuczek
wełny, z laboratoriów bakteriologicznych, z wytwórni
serologicznych itp., jeżeli zachodzi obawa, że mogą one
wprowadzić
do odbiornika żywe zarazki
lub ich
przetr walniki , powinny być stale lub okresowo odkaża
ne; odkażanie tych ścieków mo że zarządzić prezydiwn
powiatowej rady narodowe j.
§ 8. lVIinister GospodCJTki Komunalne j w porozumieni u z Ministrem Zdrowia ma prawo zwalniania od
wyma gań niniejszego ro zp or z ąd zenia (z wyjątki em § 3
ust. 1 pkt 1) - częśc i owo albo całkowic i e 11a czas określony na wn iosek prezydium wojewódzkiej rady
naroclovlej.
§ 9. Ro zporzą d zenie. wchodzi w ż :" ć·lc P) upływie ·
dwóch miesif;cy od dnia ogłos ze n i a .

Minister Gospodarki Komunalne j: K. MijaJ
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RC,""''PDRZĄDZENIE

z dnia 4

MINISTHA ZDROWIA

w rze śnia

1950 r.

w Sllrawie nakazów podjęcia pracy w zakładach społecznych służby z«t'owia.

,

Na podc;lawie a r t. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 paź
d ziernika 19'18 r. o z ak ład ac h spo łe c zny ch słuźby zdrow ia i planowej gospodarce w słu żbi e zdrowia (Dz. U.
R P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r . Nr 36, poz. 327)
zarz"clz a się , co następuje:
9 1. 1. Powołane w rozporządzeniu artykuły
(art.) b eZ bliższego określenia oznac za ją artykuły usta wy z dnia 23 pa ż dzierni ka 1943 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służ
b ie zdrowia (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434
i z 1950 r . Nr 36, poz. 327).
2. Użyte w rozporząd ze niu określenie "nakaz"
ozna cza n 3.kaz podjęcia pracy przewidzianej w art. 34
ust. 1, okr eś lenia zaś "władza bąd ź organ" - wład zę
b ą dź organ upoyvażniony do obsady stanowisk w określ onym społecznym z3.kładz i e słuźby zdrowia.
§ 2. Władza bądź o rgan może \'1ystąpić z wnioskiem o wydanie nakazu, je żeli obsadzenie określon ego
stanowiska w społecznym zakładzie służby zdrowia jest
n : e z będne dla prawidłowego funkcjonowania tego zakładu, a podjęte starania o obsadzenie tego stanowiska
z godnie z zasadami ustalonymi na podstawie art. 22
u st. 1 nie dały wyniku.
§ 3. Wniosek o wydanie nakazu władza bądź organ
zgł asz a do prezydium wojewódzkiej rady narodowe j
wł aś ciwej ze względu na miejsce położenia zakładu.
podając:

stanowisko, k tó re powinno być obsadzone,
i czas zatrudnienia w wymiarze dziennym,
2) możliwość dodatkowego zatrudnien ia lekarza w zakładzie określon y m w art. 27 ust. ·1 bądź we wła
dzach, urzędach i instytucjach prawa publicznego,
znajdujących sip. w miejscu położ enia zakładu,
3) opis mieszkani a przewidzianego dla kandydata z wyszczególnieniem liczby izb i ich w ymiarów, od: egłości od zakładu. w którym kandydat ma być za• trudniony, oraz od zakładów w których może uzyskać pracę dodatkową,
'
.
4) u zasadnienie z podaniem przy.:zyn, które uniemoź
liwi ły obs adę tego stan9wiska zgodnie z zasa dami
ustalonymi na podstawie art. 22 u st. 1, oraz wyszczególnieniem etaló w przewidzianych dla zakładu
stanowisk lekarsk ich z zazn aczeniem, które z nich
są obsadzone.
1)

zakład,

§ 4. Prezydium
wojewódzkiej rady narodowej
w t e rminie 14 dni od otrzymania wniosku, po skontrolowaniu , okoliczno ~ ci w nim podanych, przedstawia
wniosek Minist r owi Zdr owia wraz ze swoją opinią,
wskazując równocześn ie w mi arę możności· odpowiedniego kandydata spo ś ród lekarzy dopuszczonych do
wykonywania praktyki na obszarZe woj ewództwa.
§ 5. 1. W przypadku uznania wniosku władzy
bądź organu za uzasadn io ny, Minister Zd roV'.'ia zawiadamia lekarza, odpowiadającego waru nkom określonym

