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SPRA WOZDANllt 

Z PROD.UKCJI I ZUZYCIA WODY VI 

za kwartał. . . 19. . r. 
/' 

T r e Ś Ć 

Załączniki do zarządzenia Ministrów 
Zeglugi i Gospodarki Wodnej or az 
Gospodarki Komunalnej z dnia 19 
wrześri,j a 1956 r. (poz. ·43~). 

Z .. lącznik nr l. 

ZatwIe rdzone przez G.U.S. pismem oz 
dnia 28. VIIl. 1958 r. za nr 58/IV /53/83. 

Kwartał spra- Plan na kwartał 
wozdawczy następny 

(w mS) (w m 3) 
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Produkcja wody przez Miejskie Przedsit'lbiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji • 

Zakup hurtowy wody od wodocią.gów niekomunalnych 
Zakup hurtowy wody od wodociągów komunalnych 
Razem przychód wody (poz. 1 + 2 -+ 3) . 
Straty wody w sieci i zużycie wody na potrzeby własne 
Sprzedaż wody gospodarstwom · domowym 
Sprzedaż wody dla zakładów przemysłowych objętych 

kontyngentowaniem . 
Sprzedaż wody zakładom przemysłowym nie objętym kon-

tyngentowaniem 
Sprzeda:.i wody na inne cele 
Hurtowa sprzedaż wody wodociągom komunalnym 
Razem rozchód wody (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + .9 + 10) 

SPRA WOZDANIE KW ART ALNE Z ZUZYCIA . WODY 

l 

Załącznik nr 2, 

Zatwierdzone przez G.U.S. pismem z 
dnia9X.1956 r. za nr IX/lOi'/l. 

Zużycie · wody pobieranej ż Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo dociągów i. Kanalizacji w Lublinie przez zakłady przemysłowe 

': . .'objęte kontyngentowaniem w ł ~ !. l , kwar tale 19 r . 
. ", 
'; .. Nazwa zakładu przemysłowego • I 

v . 1) przyznany kontyngent w tys. ma r ~) p6 bór rzeczywisty w tYS., I?3. J 

3) przekroczenie kontyngentu w tys. mS 
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.- ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTW A I PRZEMYSŁU MA TERIAŁOW BUDOWLANYCH 

z dnia 24 września 1958 r. 

w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosz torysowycb na roboty budowlaoo-montatowe •.. 

~. Na podstawie § l usL 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Mi
~. uistrów z dnia 20 września .195'] r. w sprawie szczegółowego 
\~ :określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Prze
t:;' mysłu Mllłeriałów 8ud.owlanych oraz rozgrilniczenia właści
ć,~ wości ·w tej dziedzinie (I)z. U. Nr 52, poz. 253) . zarządza się, 
1. lfO następuje: 
.,.,f , 

:~\~.-
('- ' 

id! 
);?. .... . 

~ 

§ t. Zatwierdza się następujące cenniki orazk.~talogi 
norm kosztorysowych . na roboty budowlanu-montażowe, jako 
powszechnie ubowiązujące normatywy dla celów kosztoryso
wania i roz.1iczeó Iwydawnictwo Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Małf>riillów Budowlanych - Biuro Norm Budo
wl.anu ·Munla:i.owychJ: . 

- ~ .. 

/ 
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l) cennik elementów i robót budowlano-montażowych: 
al część II - budownictwo ogólne, . 
b) część III - budownictwo wiejsk le, 
cJ część V - budo wa nawierzchni kolejowych tram-

wajowych, 
d) część VI - budowa dróg, 
e) część IX - murowanie pieców przemysłowych i kot

łów parowych oraz budowa kominów Ja
brycznych i chłodni kominowych, 

f) część X budowa zewnętrznej sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej, 
g) część XI tom II instalacj e : centralne ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja, ,izolacje, ter
, miczne, 

/ 2) kata'log scalonych norm kosztorysowych, część XV -
, budow a lotnisk, 

3) katalog norm kosztorysowych - budownictwo morskie, 
4) cennik nr 12 montażu rurociągów i armatury dla celów 

technologicznych, ' 
5) scalony cennik nr 8-1 mo'ntażu typowych celek rozdzielni 

wnętrzowych 6 kV, 
6) scalony cennik nr 8-m montażu typowych celek rozdzielni 

wnętrzowych 15 kV, , 
7) scalony cennik nr 1D-a budowy i montażu łącznic telefo

nicznych abonenckich ręcznych i automatycznych, 
8) scalony cennik nr 10-b budowy i montażu kablovlych linii 

telekomunikacyjnych dalekosiężnych i okręgowych, 

9) scalony cennik nr 10-c budowy i montażu napowietrznych 
drutowych linii telekomunikacyjnych, 

10) scalony cennik nr lO-d budowy i montażu radiokomunika:
cyjnych urządzeń antenowych. 
§ 2. 1. Kosztorysy, sporządzone na podstawie dotychci'as 

obowiązujących w. tym zakresie norm oraz uzgodnionych mię
'dzy , stronami cen jednostkowych według zasad ustalonych , 
w instrukcji o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano
montażowych, wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 12 Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie 
opracowywania kosztorysów robó~ budowlanych, " montażu 
konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski 
Nr 9, poz. 125), za'chowują swą ważność w odniesieniu do. ro
bót, ujętych cennikami i katalogami wymienionymi w § l. 
jeżeli opracowanie ich zostanie zakończone w okresie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. O ważności kosztorysu decyduje, uwidoczniona na 
nim d:ata ukończenia opracowania. . 

§ 3, Kosztorysy, opracowane, na podstawie cenników 
oraz katalogów norm kosztorysowych wymienionych w § l, 
sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarzą

'~1zenia, uznaje się za .ważne. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: 
SI. Pietrusiewic1. 

Relilamacie z powndu niedolęrzenla poszczególrrych numerów wnosić należy do ' Adm'inistracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini· 
~trów IWarszawa III Krakowskie PrzedmieŚcie SOI w tNminie . l0 do 15 dni po otrzymaniu nastepnego I<oleineqo numeru 

Oplata za prenumeratę Monitora , Polskleqo wynosi' Tocznie 15, -;- zł, półrocznie 45,-- zł 

Prenumeratę mozna zgłaszać tylko na""'okres roczny (od Ul lub na okres półroczny (od 1.1 i od lVII). Op/ata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty. 8 więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada. za 
II półrocze - do dnia 31 maja . Ob abonentów , którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numeró\4ł dó
konana zostanie z opMnieniem Jednostki na rozrachunku gospodarczym I Inni abonenci powinni dokonać wp/at za prenumeratą 
na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział MieJski, Warszawa, nr 1532-91-5. cz. 3, dz. 5, rozdz. U,. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się, Na odcinku wplaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę I ńumer dor.ęczającego 
wzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp), powiat. ulicę, nr domu, nr skrytki pocztoweloraz iloŚĆ zamawianych 

eq'lemnlllr7.v Monitora Polskiego. 

Pojedyncze e~Jzemplarze Monitora ,Polskiego naby~ać możnI! w Administracji Wydawnictw Urzędu· Rady MinIstrów, Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul Nowy Swiat l, 
kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów, al Gen, Swierczews~iego 121, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku. Katowicach, 
Koszalinie, ŁodzI. Opolu, Rzeszowie. Wrocławiu i Zielonej Górze oraz ~ kasach Sądów Powiatowych w: BydgoszczV Bytomiu. 
Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach. Krakowie, Lublinie. Nowym 

Sączu, Olsztynie Ostrowie Wlkp, Poz9anin. Przemyślu, Raciborzu. Ra.domiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu ł Zamościu. 

Redakcja: Urząd Ra!ly Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa. al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracla: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów Warszawa. ul. Krakowskie PrzedmIeście 50. 

Tłoczono z polecenia Pre7.esa Rady Ministrów w· OrlIkarni Akrvdensowej w Warszawie , ul Tamka 3. 
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