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niu jakości zastosowanych materiałów, zgodności wykonania 
z przepi!1ami i próbie szczelności, 

3 . . ' Próbę szczelności przeprowadza się przed pomalowa
niem . i wykonaniem izolacji przewo1ów. Przed próbą szczel~ 
ilOŚci należy instalację przedmuchać powietrzem w' celll usu
nięcia ewentualnych zanieczyszczel\ sprawdzenia, czy prze
wód nie jest zatkany. 

4. Próbę szc'zelności przeprowadza się o'sobno dla prze
wodów rozprowadzających, a osobno dla każdego przewodu 
za gazon~ierzem. Polega ona na napełnianiu przewodów po
wietrzem o ciśnieniu 0,5 at i obserwacji spadku ciśnienia -
po wyrównaniu się temperatury. Włączony manometr rtęcio
wy nie powinien wykazać w przeciągu 30 minut spadku ciśnie
nia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, należy wyko
nać instalację na nowo. 

5. Spraw4zanie ur~ądzeń wodą ' lub innymi płynami jest 
niedopuszczalne.. Urządze!'l w ten sposób sprawdzonych nie 

\ . 
wolno oddawać do użytku. 

6. Z każdej próby szczelności p,1l1eży sporżądzić protokół 
w 3 egzemplarzach. . 

.. § 26 . . Pq ustawieniu ł zm()ntowaniu przyborów wykonawo 
" ca obówjązany jest w . obecnśd ' dostawcy gazu przeprowll~ 
dzić próbę szczelności, . 

§ 27. Spadek ciśnienia dlą poszczególnych średnic prze
wodów i różnych rozbiorów gazu, spadek , ciśnii~nia na 
kształtkach i załamaniach rurociągów, współczynniki jedn<>
czesności rozbioru gazu oraz długość użytkowa gwintu gazo
wego zostaną. określone w zarzf:}dzeniu ogłoszonym . w Moni
torze Polskim. 

§ 28. RozporządzenIe wchodzi VI życie po upływie mie
siąca od dnia ogłoszenia. 

Minister Buqownictwa Mias.t i ' O~iedli: R. Piotrowski 
Minister BudQwnict.wa Przemysłowego: w z. St. Farjaszewsk l 
Minister Gospodarki Komunalnej: K MiJal 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

\ Z dnia 27 czerwca 1956 r. 

w sprawie przystąpienia' Kambodży Libii do Konwencji dotyczącej Swiatowej Organizacji Meteorologicznej, podvisanej 
w Waszyngtonie dnia l" października 1941 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 
lit. cj i art. 33 Konwencji po tyczącej Swiatowej Organizacji 
Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 paź

dziernika '1947 r. (Dz. U, z 1951 r. Ni' II, poz.S5), następujące 

pańs lwa ) złozyły swoje dokumenty przystąpienia do powyż
szej Konwencji: 

Kambodża dnia 8 listopada 1955 r., 
Libia dnia 29 grudni.a' 1955 T. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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.. OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 czerwca ' l!}'56 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Boliw-ię j HaiHoraz zastosow.ania przez DanIę KonwenCjiJnr 19) dotyczącej traktowania pra
cowników obcych na równi z kl'ajowymi w zakresIe odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej 

'w Genewie dnia S czerwca 1925 r. 

Podaje się nmle]Szym do · wiadomo'ści, że żgodnie z art. 
5 K.onwencji lnr 19) dotyczącej traktowania ptacownikówob
cych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 
5 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1928 r. ' Nr 63, poz. 5761, dnia 
19 lipca 1954 r. zostałił zarejestrowana ratyfikacja przez Boli· 
wię, a dnia 19 kwietnia 195'5 r, ratyfikacja przez Haiti po
wyższej Konwencji. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 
35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zostałił ' 
zarejestrowana dnia 31 maja 1954 r, deklaracja Danii doty
cząca , zastosowania ,do G~e111andii wymi'enion.'ej KonwenćjL"" 

'Minister Spraw Zagranicznych, w z. J. Winiewicz. 
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