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243 . 

. ROZPORZF\DZENIE 
Ministra Kolei Żelaznych 

w przedmiocie wprowadzenia Ta ryfy O g ó l n ej .n a p r ż e w ó z 
towarów, zwłok i zwierząt. 

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw N2 14, poz. 
152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polo . 
ski N2 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Han
dlu niniejszem zarządzam, aby z dn. 1 czerwca 1920 r. na polskich kolejach 
państwowych oraz na znajdujących się pod zarządem państwowym kolejach" 
prywatnych o torze normalnej szerokości wprowadzoną została w życie po
dana niżej "Taryfa Ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt". 

Z chwilą wprowadzenia oznaczonej Taryfy, t. j. z dn. 1 czerwca 1920 r. 
tra cą moc obowiązując-ll . następujące taryfy i przepisy przewozowe: 

F\. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru 
rosyjskiego, mianowicie: 

"Tymczasowa Taryfa towarowa na przewóz towarów, zwierząt ży
wych i zwłok kolejami państwowemi okręgów Warszawskiego, Ra
domskiego i Wileńskiego oraz kolejami wojskowemi, obowiązu
jąca od dnia 1 listopada 1919 r." 

B. Taryfa i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zabo-
ru austrjacki ego, mianowicie: . 

1) . Oesterreichischer, ungarischer und bosnisch-herzegowinischer 
Eisenbahn·GLitertarif, Tei! l, F\bteilung i\ und F\bteilung Bu. 

2) .. Lokal·GLitertarif der K. u. K. Oesterreichischen Staatsbahnen, 
Tei! II, Heft l". 

C. Taryfy i przepisy przewozowe, obowiązujące na kolejach b. zaboru 
pruskiego, mianowicie: 

• 

1) "Deutscher Eisenbahn Giitertarif, Teil I, F\bteilung F\ und F\btei
lung B, und Teil II". 

2) "Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I und Teil II". 

Warszawa, d nia 24 kwietnia 1920 r. 

Minister Kolei Żelaznych: 
K. B arfel 
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T RRYF R OGÓLNR 

na przewóz towarów, zwłok i zwierząt 

polskiemi kolejami państwowemi oraz znajdującemi się pod zarzą
dem państwowym kolejami prywatnemi o torze normalnej szerokości. 

Taryfa Ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt obowiązuje przy 
przewozie przesyłek pośpiesznych i zwyczajnych w k o m u n i k ac j i m i ej
s c o w e j następujących kolei normalnotorowych, otwartych dla ruch\! pra
widłowego: 

F\. K o l e i p a ń s t w o w y c h: 
Okręgu Gdańskiego, 

Krakowskiego, 
Lwowskiego, 
Poznańskiego, 
Radomskiego, 
Stanisławowskiego , 

" Warszawskiego, 
" Wileńskiego, 
" Wolyńskiego . 

. B. K o l e i, P o z o s t a ją c y c h P o d z a r z ą d e m woj s k o w y m; 
C. K o l e i P ry wat n y c h, pozostających pod zarządem państwowym, 

a mianowicie: 
a) w oktęgu Krakowskim: 

1) Chabówka-Zakopane, 
2) Cieszyn-Szumbark (Markłowice), 
3) Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła, 
4) Muszyna-Krynica, 
5) Nowy-Targ-Suchahora, 
6) Piła-Jaworzno, 
7) Piotrowke-Karwina, • 
8) Tarnów -Szczucin, 
9) Trzebinia-Siersza Wodna, 
10) Trzebinia-Skawce z łącznicą Trzebinia dworzec kolei lokalnej 

Trzebinia dworzec główny; 
b) w okręgu Lwowskim: 

1) Borki-Wielkie-Grzymałów. 
2) Drohobycz~ Truskawiec Zdrój, • 
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• 
, 

3) Lwów-Bełżec-Tomaszów, 
4) Lwów (Kleparów)-Jaworów, 
5) Lwów-Podhajce, . 
6) Lwów-Stojanów, 
7) Sapieżanka-Krystynopol, 
8) Tarnopol-Zbaraż; 

c) w okręgu S t a n i s ł a wo w s k i m: __ 
1) Delatyn-Kołomyja-Stefanówka, 
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2) Dolina-Wygoda, 
3) Kołomyjskie koleje miejscowe: Kołomyja-Słoboda Rungurska Ko

palnia z odgałęzieniem Kołomyja-Przedmieście Nadwórniańskie-Szeparow, 
ce-Kniażdwór, 

4) Palahicze-Tłumacz, 
5) Wschodn io -Galicyjskie koleje mIeJscowe: 

ex) Biała Czort kowska-Zaleszczyki, 
~) Tarnopo l-Kopyczyńce, 
r) Wygna nka- Iwa nie Puste z odgałęzieniem Teresin-Skała; 

d) w okfęgu R a d o m s k i m : 
Iinja Częstochowa "':" l\ i elce kole i Herbsko....!.Kieleckiej; 

e) w okręgu W a rs za wski m: 
1) Ii nja Herby-Częstochowa kol ei Herbsko-Kieleckiej, 
2) Iinj e kolei Łódzkiej . 

W k o m u n i k a c j i b e z P o ś r e d n i e j pomiędzy stacja m i kolei pań
stwowych wszystk ich okręgów stosuje się nin iejsza T 2lryfa Ogóln a z obli
czeni em przewożnego Z21 całą odległość przewozu. 

Natomi21st w komunikacji bezpośredniej pomiędzy st21cj21mi kolei pań
stwowych z jednej stro ny, a st21cjami kolei wojskowych Of2lZ ko lei prywat
nych, wymienionych pod p. C. z drugiej, przeważne oblicza się wedle ni
niejszej t aryfy - oddzielnie Z21 odległość kolei p21ństwowych, oddzieln ie za 
od ległość kolei wojskowych i oddzielnie Z21 odległo ść kolei prywatnych. 

Wyjątek stanowią przewozy w komunikacji ko lei panstwowych z nastę
pującem i kolejami . prywatne mi, p rzy których przewożne oblicza się również 
za ogóln ą o dległość przewozu: 

z ko l eją Herbsko-Kielecką , 
" Łódzką, 

Lwów-Bełżec-Tomaszów, . 
Piła-Jaworzno (ty lko dla transportu węgla kamiennego), 

" Siersza Wodna-Trze binia-Skawce (tylko dla transportu wę-
gla kamiennego). 

CZĘŚĆ I. 
Przepisy przewozowe. 

Jako część I Taryfy Ogólnej obowiązują "Przepisy Przewozowe, obo
wiąwjące na kolejach pols kich", ogłoszone w N!! 16 DzienIlika Ustaw z dn. 
23 lutego 1920 r. poz. 82, uzupełnione następującemi p o s t a n o w i e n i a
m i w y k o n a w c z e m i: 

POSTF\NOWIENIF\ WSTĘPNE. 

Do art. 2: 

"Postanowienia wykonawcze do niniejszych przepisów przewozowych, 
wydane przez Ministra Kolei Zelaznych trybem przez prawo przewidzianym, 
mają taką samą moc prawną, jak i pr.zepisy przewozowe". 



604 Dziennik Ustaw. Poz. 243. N2 40. 

I. PRZEWÓZ ZWŁOK. 

Do art. 44 ust. 1: 
"Czasowo przewóz zwłok moż~ być dokonywany także w przesyłkach 

zwyczajny'ch" . 
.... Do art. 45 ust. 1: 

"Wianki, kwiaty, rośliny żywe, całuny i inne przedmioty, towarzyszące 
zwłokom , mogą być przewożone w jednym ze zwłokami wagonie bezpłat
nie w ilości do 500 kg. wagi. Za całość tych przedmiotów kolej nie od
powiada". 

III. PRZEWÓZ TOWF1RÓW. 

Do art. 54 ust. 2B: 

. .. 1. Przedmioty, wymienione w p. B, oprócz dzieł 'sztuki, powinny 
być opakowane w dobrze zamkniętych skrzyniach lub ~ec~ach, nadawane 
wyłącznic jako przesyłki pośpieszne i przewożone tylko pociągami osobo: 
wemi. Przesyłki takie 'nie mogą być nadawane dla przechowania w skła· 
dzie. Przesyłkom tych przedmiotów może towarzyszyć dozorca, opbcający 
koszta przejazdu stosownie do przepisów, któremu przysługuje prawo prze -
jazdll w tym samym wagonie, w którym znajduje się przesyłka. . 

II. Dzieła sztuki, jak:malowidla, rzeźby, starożytności, mogą być prze
wożone zarówno w przesyłkach pośpiesznych , jak i zwyczajnych. Za pod
stawę do określenia odszkodowania za wszystkie przedmioty, wymienione 
w p. B., przyjmuje się zwykła wartość handlowa podobnych przedmiotów, 
nie wyżej jednak nad 10 m k. za 1 kg. wagi". 

Do art. 54 ust. 2C: 

'. Do ustalenia tych warunków powołaną jest odnośna Dyrekcja Kolejowa" . 

Do art. 54 ust. 2D: 
,,,1. (l), Tabor kolejowy, przyjmowany jest do przewozu na własnych 

osiach tylko wówczas, jeżeli jego zdolność do biegu została wypróbpwaną 
przez zarząd ko lejowy i zaświadczoną bądź na samym parowozie lub wa
gonie, bądź w osobnem poświadczeniu. 

(2) Do załadowania taboru kolejowego innemi przedmiotami ni~zbęd· 
ne jest osobne zezwolenie kolei. Przedmioty takie opłacają przewoźne we-
dle obowiązujących taryf. . 

II. (1) Przesyłkom parowozów i tendrów towarzyszy obowiązkowo do
zorca, który dokonywa ich smarowania w drodze. 9becność dozorcy przy 
przesyłkach wagonów nie jest obowiązkową. W razie nieobecności dozorcy 
smarowania wagonów dokonywa kolej na rachunek nadawcy. " 

(2) Za przewóz dozorcy, zajmującego miejsce w dozorowanym tabo
rze opłaty się nie pobiera. W razie przejazdu dozorcy w wagonie innym 
opłaca on przewoźne wedle taryfy". ,.i:,.:,,' 

IDo art. 55 ust. 3: 

~Ceny blankietów listów przewozowych o raz opłaty za stemplowanie 
listów przewozowych, drukowanych nie przez kolej, wskazane są w Wykazie ' 
opłat dodatkowych (Część II taryfy)" . 

Do art . 56 ust. 1 c: 

"Jako odbiorca może być wskazana jedna tylko osoba lub firma". 



N240. Dziennik Ustaw. Poz. 243. 605 

Do art. 56 ust. 1 f: 
"Nazwa toWc;ru powinna ściśle odpowiadać Nomenklaturze ,klasyfi

\kacji towarów (Część [II taryfy)". 

Do art. 58 ust. 4: 
"Jeżeli sprawdzenie wagi przesyłki nie wykaże roznlcy większej nad 

2% od wagi, podanej w liście przewozowym, to wagę tę uważać należy ' 
.za zgodną z rzeczywistością". 

Do art. 59 ust. 2: 

... 1 . • W razie przeciążenia wagonu nadwyżka towart: po~inna być przez 
koiej odładowana na tej stacji, na której została ona uJawnioną. Za wagę 
towaru, pozostałego w wagonie, przewożne oblicza się od stacji nadania, 
,do stacji przeznaczenia. Za wyładowaną nadwyżkę przewożne za odległość 
przebytą oblicza się według tej samej taryfy, która stosowaną była do prze

:syłki zasadniczej. Nadwyżka oddawana jest na przechowanie do skladu, 
a od nadawcy zażądaną pyć winna wskazówka co do dalszego postępowania. 

Ił. Jeżeli na sku tek zarządzenia nadawcy nadwyżka ma być przesłana 
na stację pierwotnego przeznaczeriia, uważaną ona jest pod względem ta
r yfowym za nową przesyłkę. Jeżeli jednak nadawca zażąda zwrotu nad
wyżki na stację nadania, przewożne. winno być obliczone wedle tych sa
mych taryf, które zastosowane były do przesyłki zasadniczej za odległość 
od stacji nadania do stacji odładowania nadwyżki. Nadawcy przysługuje 
prflwo doładować nadwyżkę wagi do innej przesyłki, idącej z tel samej 
:stacji nadania i jJrzechodzącej przez stację odładowania nadwyżki. Ządanie 
o tem powin ien on zamieścic w liście przewozowym. Przewożne wówczas 
,oblicza się za całą wagę przesyłki, łącznie z doładowaną na stacji pośred
niej nadwyżką, za odległość od stacji nadania do stacji przeznaczenia. 

III. Za wyładowanIe i naładowanie nadwyżki wagi, jak również za spo
'Wodowane przez to zatrzymanie wagonu, pobierają się opłaty, przewidziane 
'W Wykazie opłat .dodatkowych (Część II taryfy). 

[V. Za pi'zesyłki wagonowe, p,rzeładowywane w drodze, nie z winy na
,dawcy, ~adnych dodatkowych opłat się nie pobiera". 

Do art. 63 ust. 4: 

"Jakie p rzesyłki powinna ' ładować kolej, a jakie nadawca-podają Po
~tanowienia taryfowe (Część II taryfy). Za wstrzymani.e z winy nadawcy 
przyjęcia przesyłek, ładowanych przez kolej, pobiera kolej składowe-a w 
razie rozpoczęcia załadowywania przesyłki i powstałego przez to przetrzy
mania wagonu-również postojowe w wysokości, przewidzianej w Wykazie 

,opłat dodatkowych (Część II taryfy)". 

Dol art. 63 ust. 5: 

,,1. Wagony należy zamawlac pismlennie na stacji nadawczej nie 
mniej, jak na 48 godzin przed dostarczeniem przesyłki do ekspedycji. Przy 
zamawianiu należy wskazać liczbę i 'rodzaj żądanych wagonów, a przy wy
syłce zwierząt - także liczbę i rodzaj zwierząt, wraz z wskazówką, czy 
żądane są wagony piętrowe. 

II. Wagony specjalne oraz wagony o określonej sile nośnej lub po
wierzchni ładunkowej kolej dosta rcza wedle możności. Od każdegozamó
wionego wagonu pobiera się kaucja, wskazana w Wykazie opłat docjatko· 
wych (Część /I taryfy). Jeżeli cofnięcie zamówienia nastąpiło przed upły
wem terminu, ustalonego dla załadowania, oplata za przetrzymanie wagonu 
pobiera się w wysokości postojowego, określonego w Wykazie opłat dodat-

• 
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kowych, nie mniej jednak, mz za 12 godzin. Jeże-Ii cofnie:cie to nastąpiło 
juz po upływie terminu dla załadowania, opłata za postojowe pobiera- s ię · 
nie miej, niż za 24 godziny". . 

Do art. 63 u st. 6: 

"Termin załc;ldowania przesyłki , dokonywanego p rzez nadawcę, stano
wi 6 godzin od chwili podstawienia wagonu do ładowania". 

Do art. 65 ust. 1: 

. JeŻeli przesyłka załadowaną została na wagon niekryty i ma być 
przewiezfona pod zamknięciem urzędu celnego lub podatkowego, nadawca 
jest obowiązany dostarczyć środków do nakrycia wa gonu , odpowiadającego' 
przepisom celnym czy podatkowym . Jeżeli opon nostarczy kolej, pobiera 
ona Zil to opłatę, wskazaną w Wykazie opłat dodatkowych (Część II taryfy)". 

Do art. 66 ust. 3: 

"Przepisy o przewozie przesyłek w wagonach krytych lub niekrytych ,. 
o dostarczeniu opon oraz o sposobie obliczania przewoźnego zawarte są 
w Postanowieniach taryfowych (CZE;ŚĆ li ta ryfy)". 

Do art. 67 ust. 2: 

.Żądanie zastosowania taryfy może być spełnione tylko wtedy, jeżel Łl 
to jest zgodne z obowiązujące mi przepisami ". 

Do art. 68 ust. 3: 

"Oplaty komisowe (prowizję) za wydatki w gotowiźn i e kolej pobie ra· 
w wysokości przewidzianej w Wykazie opła t dodatkowych (Część II taryfy)". 

T.Do art. 72 ust. 1: 
,,0 dopuszczalnej wysokości za liczen ia decyduj e stacja nadawcza , żą

dając, w wypadkach wątpliwyc h, przedłoże nia dowodó w, stw i erdzaj ących 
wartość przesyłki. Zaliczenie może być czy nione tylko w walucie kraj oweJ 
i nie może być mniejsze nad 25 m k." . 

Do art. 72 ust. 3: 

"Kolej dokonywa zawiadomie nia nad awcy drogą pocztową, wypła ca za
liczenie ' okazicielowi zaświadczenia za pokwitowaniem i nie jest obowiązana 
sprawdzać tożsamości osoby i podpisu "_ 

Do art. 73 ust. 3. 
"Wzór formularza dla zleceń dodatkowych podany jest w załączniku F 

dq niniejszych Przepisów przewozowych i może być nabywany na stacjach 
po cenie wskazanej w Wykazie opłat dodatkowych (Część II taryfy)". 

Do art. 73 ust. 4: 

"Zlecenie takie J winie,n nadawca złożyć stacji nadawczej najpóźniej 
w ciągu· 24 godzin". . 

Do art. 73 ust. 7: 
"W razie wykonania zlecenia dodatkowego nadawcy, przewof ne oblicza 

się w sposób następujący: 
, a) jeżeli przesyłka została zatrzymana i wyładowana na stacji po

średniej-za przewóz do tej stacj i pośredniej ; 
b) jeżeli prZesyłka została cofnięta ze stacji p rzeznaczenia, albo też 

ze stacji pośredniej na pierwotną stacj ę nadawczą-w pierwszym 

.. 
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wypadku za przewóz do stacji przeznaczenia i ;za przewóz z po
wrotem na pierwotną stację nadawczą, w drugim wypadku - za 
przewóz do stacji pośredniej i z powrotem od tej stacji do pier
wotnej stacji nadawczej; 

c) jeżeli przesyłka skierowana została do nowej stacji przeznaczenia 
(leżącej jednak na tym samym szlaku przewozu pomiędzy stacją 
nadania. a stacją pierwotnego przeznaczenia), czy to z pierwotnej 
stacji przeznaczenia, czy też ze stacji pośredniej .;...-. za przewóz 
w pierwszym wypadku do pierwotnej stacji przeznaczenia i od ( 
niej' do nowej stacji przeznaczenia, w drugim wypadku-za prze-
wóz do stacji pośredniej i od niej , do nowej stacji przezna
czenia ". 

Do art. 73 ust. 8: 
"I. Specjalną opłatę za wykonanie zleceń nadawcy kolej pobiera 

w wysokości, przewidzi'anej w Wykazie opłat dodatkowych (Część II taryfy). 
II. W razie odwołania lub zmniejszenia sumy zaliczenia pobrana pro

wizja za zaliczenie zwrotowi nie ulega". 

Do art. 76 ust. 1: 
.1. Za upoważnionego do odbioru przesyłki stacja przeznaczenia może 

uwazac każdego, kto przedłoży jej zawiadomienie o przybyciu przesyłki , 
zaopatrzone w pokwitowanie z odbioru. Kolej nie jest obowiązana spraw
dzać ani tożsamości osoby odbiorcy, ani własnoręczności jego podpisu. 

I!. Przesyłki, pozostające na składzie do CLasu zgłoszenia się odbior
cy, o których przybyciu kolej nie jest nbowiązana zawiadamiać odbiorcę ,. 
wydają się osobie, która wykaże się odpowiedniemi dowodami, uprawniają
cemi do odbioru. Do tego służy w pierwszym rzędżie wtórnik listu prze
wozowego, który stacja przeznaczenia zatrzymuje przy wydaniu przesyłki. 

III. Jeżeli odbiorca chce odbiór przesyłek lub też odbiór zawiadomie
nia o przesyłkach do niego nadchodzących powierzyć osobie trzeciej, oraz 
jeżeli chce upoważnić . do kwitowania z odbioru osobę trzecią, powinien 
złożyć stacji przeznaczenia odpowiednie oświadczenie o tern i .zaopatrzyć 
tę osobę w odpowiednie pełnomocnictwo". 

Do art. 76 ust. 6: 

"Jakie przesyłki obowiązany jest wyładowywać odbiorca, a jakie kolej , 
podają Postanowienia taryfowe (Część II taryfy)" . 

Do art. 77 ust. 2: 
"Jeżeli sprawdzenie wagi przesyłki nie wykaże rOZnIcy większej nad 

2% wagi, podanej w liście przewozowym, to wagę tę uważać należy za 
zgodną z rzeczywistością". 

Do art. 79 ust. 4: 

"Opłaty za doręczenie zawiadomienia wskazane są w Wykazie opłat 
dodatkowych (Część II taryfy)". 

Do <art. 80 ust. 1: 

"Termin odbioru przesyłek, wyładowywanych przez kolej, stanowi. 
24 godziny. . 

Termin odbioru przesyłek, wyładowywanych przez odbiorcę, stanowi: 
a) dla złota i srebra w sztabach, platyny, pieniędzy, papierów war

tościowych, dokumentów, kamieni drogich, wyrobów złotych,. srebr
nych i platynowych oraz innych kosztowności-6 godzin; 
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b) - dla zw łok i zwierząt żywych-6 godzin; 
c) dla wszystkich innych towarów-12 godzin«. 

'Do art. 81 ust. 1: 
.,List przewozowy powinien być wykupiony przez odbiorcę w terminie, 

określonym dla odbioru przesyłki (art. 80). Rozporządzenie roadawcy, skie
rowane bezpośrednio do stacji przeznac!enia powinno być zaopatrz<;>ne 
w podpis jego, poświadczony przez odnośne w/adze". 

Do art. 81 ust. 4: 
"Za uskutecznienie sprzedaży kolej pobiera op/atę, podaną w Wykazie , 

opłat dodatkowych (Część II taryfy"). 

Do art. 81 ust. 5: 
"W tych wypadkach, kiedy przewożne nie było pobrane przy nadaniu 

przesyłki, z sumy, otrzymanej ze sprzedaży, potrąca się także przewożne". 

Do art. 81 ust. 6: 
"Niepokrytą przez sprzedaż przesyłki część przewożnego lub innych 

opIat ściąga kolej od nadawcy, a w razie wykupienia listu przewozowego
od odbiorcy". 

Do art. 82 ust. l: 
"Jeżeli kolej, na żądanie nadawcy, wyrażone w- liście przewozowym, 

dostarczyła opo n, to nie ponosi ona w stosunku do przesyłek, ktqre w myśl 
Postanowień taryfowych (Część II taryfy) przewożone być mogą w wago
nach niekrytych, odpowiedzialności większej nad tę, która ciąży na kolej 
przy przewozie takich przesyłek na wagonach niekrytych bez opon". 

Do art. 94 ust. 1: . 
"Za przewożne uważa się jedynie opłata taryfowa za przewóz, bez

żadnych opiat dodatkowych". 

c Z Ę Ś Ć II. 

POST .F\NOWIENI.F\ T .F\RYFOWE. 

1\. POST1\NOWIENI1\ T1\RYFOWE OGÓLNE. 

I. Zasady obliczania przewoźnego za przesyłki pośpieszne 
i zwyczajne. 

_ 1. W zależności - od sposobu przewozu przesyłek-zwyczajnym pocią
giem towarowym, czy też pociągiem towarowym przyśpieszonym lub po
ciągiem osobowym - przesyłki kolejowe dzielą się na przesyłki pośpieszne 
i zwyczajne. 

2. Przesyłki zwyczajne dzielą się, w zależności od wagi, na przesyłki 
drobne - o wadze mniej, niż 5000 kg., pólwagonowe _ - o wadze 5000 kg. 
i więcej i całowagonowe-o wadze 10.000 kg. i więcej. -

3. Przewożne oblicza się według wagi, o ile w taryfie nie jest prze
widziany inny sposób obliczania, najmniej jednak za riastępujące ilości; 
przy przesyłkach pośpiesznych-za 30 kg., przy przesyłkach zwyczajnych
za 50 kg. Wagę zaokrągla s ię w ten sposób, że przy przesyikach drob-



, 
,Dziennik Ustaw. Poz. 243. 

nych każde zaczęte 10 kg. liczy się za pełne 10 kg., zaś przy przesyłkac h 
pół-i całowagonowych każde zaczęte 100 kg. liczy się za 100 kg. 

4. Przewożne zaokrągla się do pełnych 10 fenigów wzwyż. 
5. Za odległość przewozową kolei mniejszą, niż 10 km. przewożne 

oblicza się za 10 km. ' 
6. W razie nadania za jednym listem, przewo;wwym towarów różno 

rodnych, al e taryfowanych jednakowo, przy obl iczani u przewożnego wagi 
pos zczególne dodają się i suma ogólna zaokrągla s iG według p. 3. 

7. Wo razie nadania za listem przewozowym towarów taryfowa 
nych różnie i połączonych w jedną sztukę przesyłki, przewożne oblicza 
się za ogólną wa gę przesyłki, według najwyżej taryfowanego towaru, znaj
dującego się w danej przesyłce. 

8. Ten sam sposób obliczania stosuje się również w razie nadania za 
jednym lis tem przewozowym towarów, taryfowanych różnie i niepołączonych 
w jedną sztukę, jeżeli nad awca nie wskazał wag i poszczególnych 'towarów. 

9. P r z e s y ł k i P o ś P i e s z n e dzielą się pod względem taryfowym 
na dwie kategorj e: 

f\. Przesyłki pośpieszne normalne. 
Do tych zaliczone są wszystkie przesyłki pośpieszne, niewymienione 

w punkcie B. 
Przewożne za takie przesyłki pośpieszne, p(zewożone pociągami to

warowemi przyśpieszone mi, lub pociągami oso~owemi zwykłemi, oblicza 
się wedle klasy, ustanowionej dla przewozu przesyłek pośpiesznych (Tablice 
opłat przew,?zowych, część IV Taryfy). " 

B. Przesyłki pośpieszne ulgowe. • 
Do tych należą przesyłki następujących towarów, () wadze ogólnej, 

I nie przenoszącej 500 kg.; 
a) chleb pieczony, oprócz sucharów; 
b) drożdże suche i płynne; 
c) grzyby świeże; 
d) jarzyny wczesne świeże następujące: fasola zielona, groch zielony 

w strączkacH, kalafjory, pomidory, szczaw, sałata i szpinak; 
e) lód; 
f) mleko, śmietanka i serwatka; # 

g) owoce i jagody świeże; 
h) pszczoły w ulach; 
oi) rośliny żywe, jako to: drzewa oWCJcowe i leśne, sadzonki i szcze

py tych drzew, krzeuJy jagodowe, ro zsada kapusty i innych wa
rzyw, o ile nie są zasadzone w garnki, 'doniczki, kubły i t. p., 
i o ile długość pojedynczych sztuk nie przekracza 3,5 m., a wa
ga 150 kg.; 

j) ryby i raki świeże, oraz ryby żywe i zarybek w wodzie; 
k) woda zwykła do picia. 
Przeważne za te przesyłki oblicza się we dle klasy l-ej, ustanowionej 

dla przewozu przesyłek zwyczajnych, drobnych. (Tablice opiat przewozo-
wych, część IV Taryfy). o 

10. Za przewóz przesyłek pośpiesznych, tak normalnych, jak ulgo
wych , pociągami osobowemi pośpiesznemi, przewoźne oblicza się wędług 
klasy dla przesyłek pośpiesznych normalnych, podwyższonej o 50%. 

11. P r z e s y ł k i z w Y c z a j n e dzie l ą się pod względem taryfowym 
na 7-m klas. O zaliczeniu przesyłk i do właściwej klasy objaśnia Nomen
klatura i klasyfikacja towarów (część III Taryfy). 

12. Do przesyłek towarów, zupełnie w Nomenklaturze towarowej nie
wymienionych, stosuje się: przy prZesyłkach drobnych i półwagonowych--'
I klasa, przy przesyłkach całowagonowych-II klasa. 
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13. Przewożne za przesyłki półwagonowe stosuje się tylko do prze
syłek nadawanych w opakowaniu, lub wedle ilości sztuk należycie cecho
wanych i numerowanych, i oblicza się wedle odpowiednich klas taryfy pół
wagonowej za rzeczywistą wagę przesyłki, nie mniej jednak, niż za 5000 kg., 
o ile obliczenie. wedle taryf dla przesyłek drobnych nie da opłaty tańszej. 

Wagon załadowany przesyłką półwagonową może być przez kolej do
ladowany innemi towarami do całkowitej ładowności wagonu. 

14. Za przesyłki całowagonowe-oprócz przew.ozu towarów, wyszcze
gólnionych w p. 18 - przewożne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłek 
wedle taryfy całowagonowej, nie mniej jednak, niż za 10.000 kg. Do prze
syłek mniejszych, niż 10.000 kg., lecz większych, niż 5.000 kg., stosuje się 
t en sposób obliczenia przewożnego, który daje opłatę mniejszą. 

15. la przesyłki całowagonowe uważane są również przesyłki wszel
kiej wagi, dla których nadawca zażądał w liście przewozowym podstawienia 
wagonu do swego wyłącznego użytku. 

16. Jeżeli przesyłka całowagonowa składa się z towarów różnie tary
fowanych, a nadawca nie wskazał wagi poszczególnych towarów, przewoż
ne oblicza SIę za rzeczywistą jej wagę, najmniej jednak, za 10.000 kg., we
dług ' znajdującego się w przesyłce najwyżej taryfowanego towaru, lecz nie 
wyżej, niż według klasy. II-ej. 

17. Jeżeli dla prze~yłek całowagonowych podstawiony został wagon 
o mniejszej ładowności, 'niż 10.000 kg., to przewożne oblicza się według 
stawek całowagorIowych za wagę rzeczywistą przesyłki, nie mniej jednak, 
niż za ładowność potistawionego wagonu. 

18. Przewożne za przesyłki niżej wyszczególnionych towarów, nada
wanych luzem (bez opakowania i bez wskazania ilości sztuk n2!leżycie ce
chowanych), oblicza się zawsze za całkowitą ładowność podstawionego 
wagonu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
I) 

m) 
n) 
o) 
p} 
r) 

s) 

asfalt surowy; 
buraki cukrowe i pastewne; 
cegły, dachówki i dreny (sączki), gliniane, piaskowe cementowe; 
dolomit, • 
gips i alabaster; 
kamienie surowe, nieobrobione szaber (tłuczeń); 
kreda; 
lód i śnieg; 
rudy; 
rumowisko budowlane (gruz); 
sól kamienna; 
wapień i wapno; 
węgiel kamienny i brunatny, z wyjątkiem koksu; 
wytłoczyny ziemniaczane i buraczane; 
ziemia, żwir, piasek i glina surowa; 
ziemniaki świeże; 
żelazo i stal surowa i w półfabrykatach, oraz żelastwo stare 
(szmelc); 
żużle i szlaka, oraz inne ·odpadki z wytapiania rud. 

19. Nazwa towaru, podana przez nadawcę w liście przewozowym, po-
~'Winna ściśle odpowiadać Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część III 

Taryfy). W razie nie ścisłego określenia w liście przewozowym nazwy to
waru, stosowaną jest klasa najwyższa taryfy, przewidzianej dla odpowied
niej kategorji artykułów. 
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II. Załadowanie i wyładowanie. 

20. Załadowania przesyłek pół i całowagonowych dokonywa nadawca; 
wyładowania-odbiorca towaru. W tych jednak wypadkach, kiedy · w myśl 
;p . 13 przesyłka półwagonowa została przez .kolej doładowana do pełnej la· 
,downości, może kolej dokonać wyładowania jednocześnie i pierwotnej prze· 
:sylki półwagonowej z pobraniem za to opłaty, przewidzianej w Wykazie 
.opłat dod atkowych (część II Taryfy). 

21. Pozatern nadawca i odbiorca winni są załadować i wyładować: 
a) przesyłki, zawierające przedmioty dłuższe ni ż 7 m., lub też przed· 

mioty, ważące w jednej sztuce więcej, niż 300 kg.; 
b) przesyłki, w ilościach poniżej 5.000 kg., nadane za jednym listem 

przewozowym, dla załadowania których został podstawionyod· 
dzie lny wagon do wyłącznego użytku nadawcy, zgodnie z jego 
żądaniem, wyrażonem w l iście przewozowym; 

c) beczki napełnione, ładowane leżąco (siodiane). 
22. , Czynności ładunkowe powinny być przez nadawcę, względnie od

biorcę, wykona ne w terminie, podanym w Wykazie opłat dodatkowych 
{część Ił Taryfy). W razie przekroczenia tych terminów, kolej pobiera opła · 
'cy za przetrzyman ie wagonu (postojo we), wskazane w tymże Wykazie opłat 
dodatkowych~ Kolei przysługuje również prawo wyładowania na koszt na· 
dawcy lub odbiorcy przesyłek, nie załadowanych lub niewyładowanych we 
wska zan ym te rminie, pobierając za cały czas przekroczenia terminu s kłado-

, we lub placowe, wskazane w Wykazie opłat dodatkowych. 
23. Kolej obowiązana jest do załadowania i wyładowania tylko prze· 

syłek pośpiesznych 'i drobnych - oprócz wymienionych w p. 21. - i do'
konywa tej czynności bezpłatnie. 

24. W przypadkach wyjątkowych może kolej na żądanie nadawcy lub 
·odbiorcy dostarczyć sił roboczych. potrzebnych do załadowania lub wyłado
wania przesyłek , któ re według przepisów obowiązani są załadować i wyła
dowa ć nadawca i odbiorca. Za takie załadowanie, względnie wyładowanie, 
pobiera się ,opłaty, przewidziane w Wykazie opiat dodatkowych (część II 
Taryfy). Robotników, zajętych załadowani,em lub wyładowaniem takich prze
syłek , nie uważa się za pracowników kolejowych, lecz za pracowników na 
-dawcy, względnie odbiorcy. Kolei przysług uje zarazem prawo rozstrzygania, 
jaka ilość danego towaru ma być do wagonu załadowaną. 

, 25. W tych wypadkach, gdy załadowanie i wyładowanie obciąża ko
lej , mogą być czynności te doko nane przez nadav,:cę lub odbiorcę tylko za 
zgodą kolei, lecz z tego tytułu nie mogą oni rościć sobie prawa do odszko
dowa nia. Jeże li jednak wysyłający, względnie odbiorca, przyjętego na siebie 
nała dowania lub wyładowania nie dokona w ciągu terminu, określonego dla 
t owarów, które winny być przez nadawcę załadowane lub przez odbiorcę 
wyładowane, to za przekroczenie tego termi nu pobiera s ię postojowe, 
wzglę dnie także i składowe , określone w Wykazie opłat dodatkowych (część 
II Taryfy). , , -: 

26, Srodków do umocowania przesyłek oraz przyborów, potrzebnych 
·do załadowania, np.: klinów, desek, gwoździ , klamer, belek, obowiązany 
j est dostarczyć nadawca. 

III. , Przewóz towarów w wagonach krytych lub niekrytych. 

27. O tern, czy przesyłka ma być załadowana do wagonu krytego, nie· 
Ikry tego, lub nie kry tego pod oponami, decydują: 

a) w pierwszym rzędz ie postanowienia "Przepisów Przewozowych" 
(część l); , 

b) przepisy policyjne, celne lub podatkowe; 
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c) żądanie nadawcy, o ile na nie nastąpiła zgoda kolei. 
Pozatem . wszystkie towary, w tem i przewożone w przesyłkach drob

nych, o . ile przewóz ich w wagonach krytych nie jest zawarunkowany wy
wymaganiem p. a), b) i c), mogą być załadowane do wagonów niekrytych . 

. ' 28. Opon własnych obowiązana jest kolej użyczyć nadawcy, za prze 
widzianą w Wykazie op ~ at dodatkowych (część Ił Taryfy) opłatą, tylko w mia
rę możności i w razie pewności, iż rodzaj towaru nie grozi uszkodzeniem, 
opon. Okrycia przesyłki dokonywa ten. kto ładuje. 

29. Jeżeli przesyłka. przewóz któ rej w myśl p. 27 ma być dokonany 
VI wagonie krytym, zostanie w braku takich wagonów załadowaną do wa
gonu niekrytego pod oponą kolei, to za W) najem opony kolej opłaty nie 
pobiera. 

30. Jeżeli przesył'ka składa się częściowo z towarów, które według p. 
27 przewożą się w wagonach niekrytych, częściowo zaś z towarów, prz,e
wożonych W wagonach krytych, to kolej ma prawo załadować całą prze
syłkę do wagonu niekrytego. 

31. Jeżeli towary, które kolej ma prawo przewozić w wagonach, 
niekrytych, przewożone są jedna k na żądanie nadawcy, wyrażone w liście 
przewozowym, w wagonach krytych, to przewożne za całą przesyłkę pod
wyższa się o 10%. 

IV. Opony prywatnych właścicieli, przybory do ładowania, środki 
ochronne od ciepła i zimna. 

32. Przy użyciu opon, dostarczonych przez wysyłającego, obowiązują] 
następujące przepisy: . 

a) opony winny być opatrzone trwałym i wyrażnym napisem, wska
zującym nazwisko i adres właściciela (stację kolejową); 

b) opony, służące do ochrony przesyłki i Idące wraz z przesyłką, są 
od opłat przewozowych wolne. Opony zwracane przed upływem 
30 dni od chwili przybycia przesyłki ze stacji odbiorczej do stacji 
nadawczej, jako przesyłka zwyczajna , opłacają tytuł E- m opłaty prze -' 
wożowej, łącznie z dodatkowemi opłatami, 10 mk. od każdej opony; 

c) ilość opon winna być wymieniona w lista<.:h przewozowych przez 
nadawcę. Na stacji przeznaczenia opony będą wydane odbiorcy 
razem z ładunkiem; 

d) przy zwrocie opon odbiorca winien sporządzić list przewozowy 
z podaniem a~resu właściciela i zażądać zastosowania opłaty 
przewozowej, wskazanej w p. b, przedstawiając jednocześnie pier
wotny list przewozowy do ostemplowania- i składając kopję tegoż 
listu przewozowego dla kontroli. W razie braku żądan i a takiej 
opłaty, lub w razie, gdyby pierwotny list przewozowy nie był 
przedstawiony przy nadaniu opon do zwrotu, lub gdyby opony 
były wysyłane jako przesyłka pośpieszna, wtedy przewożne' po
biera się zgodnie z taryfą . 

33. Przybory ładu nkowe, dostarczone przez nadawcę, jako to: nakryw
ki, rusztowania, zastawy, belki, stołk i, łańcuchy, liny, powrozy, deski i t. p. , 
jak również środki ochronne od ci epła lub zimna, jak: naczynia z lodem 
lub gorącą wodą, słoma, siano. wióry, m aty, opony filco we i t. p., p rzewo
żone są w ilości, nieprzenoszącej 5% ogólnej wagi przesyłki - bezpła t nie. 

Przybory ładunkowe i środki ochronne, powyżej 5% wagi, uważan e są 
za część przesyłki i jako takie opłacają przewożne 'wedle tej samej taryfy, 
co ! przewożony towar; 

Przybory i środki powyższe winny być wyszczególnione przez nadawcę 
w liście przewozowym i wydają się odbiorcy na stacji przeznaczenia wraz: 
z przesyłką. 
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Przy zwrocie przyborów ładunkowych i środków ochronnych - z wy-
jątkiem lodu, siana, słomy, trawy morskiej, wiórów, trocin.i obrzynków pa
pierowych - odbiorcy przysługuje prawo, w ciągu 30 dni po przybyciu 
przesyłki, żądania bezpłatnego ich przewozu w przesyłce zwyczajnej. W tym 
'celu winien on sporządzić list przewozowy pod adresem pierwotnego na
dawcy, zamieścić w nim żądanie bezpłatnego przewozu tych przyborów 
i przedstawić do ostemplowania pierwotny list przewozowy, składając ko
pję tegoż listu przewozowego dla kontroli. 

W raz ie braku żądania bezpłatneg o przewozu, w razie gdyby pierwot
ny hst przewozowy nie by! przedstawiony, lub gdyby przybory były nada- · 
wane, jako przesyłka pośpieszna, wtedy przewożne będzie pobrane zgodnie 
z taryfą. 

34. Przy bezpłatnym zwrotnym przewozie przyborów ładunkowych 
oraz środków ochronnych, kolej nie ponosi odpowied zialności za ich zagu
bienie; brak lub uszkodzenie, jak również za opóżnienie terminu dostawy. 

V. Dozorcy, towarzyszący przesyłkom kolejowym. 

35. Przesyłkom. wymagającym specjalnych zabiegów podczas przewo
zu, mogą, a w niektórych wypadkach obowiązani są, towarzyszyć osopni 
dozorcy. wyznaczeni przez nadawcę, w ilości nie więcej, jak jeden na każ
dy wagon. Przepisy przewozowe i Postanowienia taryfowe określają ściśle · 
ładunki, przy których dozorcy są przewidziani. 
. O wyznaczeniu dozorcy nadawca powinien zamieścić w liście przewo-
zowym odpowiednie oświadczen i e. 

36. Dozorcy mogą wedle własnego uznania. zaś na żądanie kolei obo
wiązalli są jechać w tym wagonie, w którym załadowaną jest przesyłka, 
której towarzyszą. Pozatem, za zgodą służby pociągowej, mogą oni zajmo
wać inne miejsca w pociągu, wykupując jednak w każdym wypadku przy 
przejeździe w wagonach towarowych bilet III klasy, ci w wagonach osobo
wych bilet tej klasy, którą zajmują. 

Od opiaty tej zwolnieni są tylko dozorcy, towarzyszący taborowi ko
lejowemu na własnych kołach i mieszczący się w tym taborze. 

Termin ważności biletów osobowych, wykupionych przez doz0rców,. 
przedłuża się aż do czasu przybycia danego pociągu, ewentualnie wagonu , 
do miejsca przeznaczenia. 

B. POSTI\NOWIENll\ TI\RYFOWE SPECJl\LNE. 

VI. Zwłoki. 

37. Przewoźne za zwłoki w trumnach; ustawionych w skrzynie lub na 
karawany, pobiera się za 5.000 kg.: 

a) przy przesyłkach pośpiesznych, według stawek przewozowych dla 
przesyłek pośpiesznych; 

b) przy przesyłkach zwyczajnych, według klasy II; 
c) przy przesyłkach, przewożonych w pośpiesznych pociągach oso

bowych - według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesz
nych, podwyższonych o 50% . 

38. Przewoźne za zwłoki w skrzyniach, przesyłane przez urzędy poli
cyjne , zakłady karne, szpitale i t. p. do prosektorjów, wyższych zakładów 
naukowych, lub przez te zakłady przesyłane , dalej, oblicza się za wagę 
2.500 kg. od skrzyni. 

a) przy przesyłkach pośpiesznych, według stawek dla przesyłek po
śpiesznych i 

b) przy przesyłkach zwyczajnych, według klasy II. 
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39. Przewóz za popioły w urnach oblicza się za wagę rzeczywistą: 
a) przy przesyłkach pośpiesznych, według stawek dla przesyłek po-

śpiesznych; , 
b) przy przesyłkach zwyczajnych, według klasy l. 

VII. Zwierzęta żywe. 

A. Z w i e r z ę t a d o. m o w e i d rób. 

40. Za zwierzęta domowe żywe, oraz d rób, przewożne oblicza się na . , 
zasadach i w wysokości, podanej w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów 
(część III Taryfy). 

B. Z w i e r z ę t a d z i k i e. 

41. Za zwierzęta dzikie duże w klatkach lub zwierzyńcaj:h, jak rówmez 
za zwierzęta dzikie drobne (sarny, zające, kró liki i t. p.), oraz ptaki, załado
wane do klatek, przewożne o blicza się na zasadach i w wysokości, wska
zanej w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część III Taryfy). 

C. Ryby żywe i zarybek w naczyniach z wodą. 

42. Przesyłki ryb żywych i zarybku w wodzie przyjmują się do prze
wozu w naczyniach cechowanych, których pojemność nie przekracza 350 
'litrów, a waga 350 kg., zaopatrzon ych w mocne ucha i w przykrycia, zabez
pieczające od wycieku i wytryskiwania wody. 

43. Przesyłki w naczyniach o pojemności 150 litrów, lub o wadze 
brutto 150 kg. i więcej, winny być naładowane przez nadawcę iwyładowa· 
ne przez odbiorcę. , 

44. Przewóz przesyłek uskutecznia się zwykle przyśpieszone mi pocią
gami towarowemi. Dla przewozu pociągami osobowemi i pośpiesznemi 
wymagane jest przedwstępne porozumienie z koleją. Kolej zastrzega sobie 
prawo "':"wagony załadowane rybami żywemi doładować innemi towarami, 
według swego uznania. ' 

45. Do załadowanego rybami żywemi wagonu dopuszcza się dozorcę 
' (patrz rozdz. V). 

46. Przewożne oblicza się za wagę brutto (naczyń i ryb) wedle taryf, 
wskazanych w Nomenklaturze i klasyfi kacji towarów (część III Taryfy). 

D. D o z o r c y z w i e r z ą t i z a_p a s y p a s z y. 

47. Warunki przejazdu doZorców określa rozdział V. 
48. Zapasy żywności, niezbędne do żywienia zwierząt w drodze, w ilości 

wskazanej w Nomenklaturze i klasyfikacji (część III-cia Taryfy), przewożone 
są bezpłatnie w tym samym wagonie, w którym załadowane są zwierzęta. 

VIII. Środki strzelnicze i rozsadzające. 

49. Przewożne za przedmioty, wyszczególnione w rozdz. I a, grupa l[ 
i II b, grupa [ załącznika B do Przepisów Przewozowych (część [ Taryfy), 
oblicza się przy przesyłkach drobnych za podwójną zaokrągloną wagę prze
syłki, najmniej za 2500 kg. od listu przewozowego, według odnośnej klasy 
taryfy. 

50. Załadowanie i wyładowanie środków strzelniczych i rozsadzających 
jest obowiązkiem nadawcy, względnie odbiorcy. 



N240. Dziennik Ustaw. P9Z. 243. 61~ 

IX. Ciecze żrące i trujące. 

51. Za przesyłki drobne kwasu siarkowego, kwasu saletrowego (azo
towego) i mieszanek z nich, kwasu solnego i octowego, ługów gryzących, 
amonjaku płynnego orc::z płynnych związków arszenikowych w naczyniach 
szklanych lub glinianych, umieszczonych w koszach, przewożne oblicza się 
wedle taryf obowiązujących, najmniej jednak za 1500 kg. od listu' przewo-
.zowego. -

X. Towary lekkie i przestrzenne. 

52. N iżej wymienione przedmioty, które względnie do wagi swojej 
zajmują du żo miej sca w wagonie, zaliczone są do towarów lekkich i prze
strzenn ych, za które przy przesyłka ch drobnych przewożne oblicza się wedle 
t aryf odnośnych, podwyższonych o 50°,0. 

Do towarów tych należą: 
bawełna naturalna i sztuczna nieprasowana, oraz odpadki baweł-

niane nieprasowane; _ 
beczki i kadzie drewniane, próżne, _ nowe; 
chmiel nieprasowany; 
dekoracj e t eatra lne; 
gąsiory (balony, butle) szklane próżne, nowe; 
gonty; 
kapelusze niezłożone do skrzyń; 
klatki; 
kolebki dla dzieci, nowe; 
kosze i kufry próż ne. nowe; 
kwiaty sztuczne i żywe; 
meble drewniane gięte i plecione, nierozebrane, nowe; 
obręcze drewniane; . 
pierze i puch; 
przetaki i sita; 
pudła drewniane i kartonowe próżne, nieułożone jedno w drugie, 

nowe; 
skrzynie drewniane, próżne, nieułożone jedna w drugą, nowe; 
słomianki; 
środki przewozowe dla dróg kołowych i wodnych, jako to: wozy, 

omnibusy, powozy, sanie, samochody, rowery, motocykle, ło
dzie i statki nieroże b rane, próżne; 

trumny drewniane, próż ne, nieułożone jedna VI drugą; 
trzcina i sitowie; 
wata; 
węgiel drzewny; 
wózki dziecinne i ręczne, nowe; 
wyroby koszykarskie, nowe; 
zwierzęta i ptaki wypchane. 

XI. Kruszce szlachetne i kosztowności. 

53. Za srebro i złoto w sztabach, platynę , pieniądze i monety ze szla
):hetnych metali, papiery wartościowe, dokumenty, kamienie drogocenne, 
wyroby złote, srebrne i platynowe, oraz inne kosztowności - przewożne 
-oblicza się wedł ug zasad następujących; 

a) za przesyłki od 2500 kg. i wyżej za wagę rzeCZyWistą według sta
wek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych, podwyższonych 
o 500;0. 
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b) za przesyłki pon iżej 2500 kg. - za wagę rzeczywistą - co najmniej' 
jednak za 250 kg.. według sta wek przewozowych dla przesyłek 
pośpiesznych, podwyższonych o 100 % , o ile przewożne obliczone 
na zasadzie p. a) za 2500 kg. nie wypada taniej; 

c) za przewć>z w osobowych pociągach pośpiesznych-przewożne, przy 
padające według powyżej przytoczonych przepisów, podwy ższa 
się o 50 %. . 

XII . Przedmioty długości ponad 7 m. 

54. Za przedmioty długości ponad 7 m. w tej liczbie ta kże furgony , 
lodzie, samoloty, balony, nadawane jako przesyłki drobne (t. j. o wadze 
mniej niż 5000 kg.), przewożne oblicza s ię wedle taryf obowiązuj ących , za 
wagę rzeLzywistą przesyłki - z uwzględnie n i em ponadto w stosunku do 
przedmiotów przestrzennych s posobu obliczania wagi wedle rozdz. X.,- nie 
mniej jednak, jak za 2500 kg. od każdego zajętego wagonu. 

55. Określone w p. 54 obliczenie przewożnego, za wagę najm niej 2500· 
kg. od wagonu, stosuje s i ę również w tym wypadku, gdy z przedmiotami 
długości ponad 7 m . nadane' są inne towary za ty m samy~ li stem prze· 
wozowym. 

56. Jeżeli przesyłka załadowaną została do jednego wagonu, ale we
dług uznania kolei konieczne m jest wstawienie wagonu o::hronnego, to·za, 
wagon taki pobiera się dodatkowo po 2 mk. od wagonu i kilometru, przy
czem kolei przysługuje prawo załadowania wagonu ochronnego innemi 
przesyłkami. . . 

57. Za przedmioty długości ponad 7 m ., nadawane jako przesyłki pół 
i całowagonowe, przewożne oblicza się wedle taryf obowiązujących, nie 

I mniej jednak, niż za 5000 kg. od każdego zajętego wagonu. 
58. Jeżeli według uzn,ania kolei konieczne jest wstawienie oprócz wa 

gonów załadowanych, także wagonów ochronnych, to niezależnie od prze
wożnego, przypadając.ego za każdy załadowany wagon, pobiera się opłata 
po 2 mk. od każdego wagonu ochronnego i kilometra, z prawem kolei za
ładowania ich innemi przesyłkami.. 

59. Załadowan ie przez nadawcę wagonów ochronnych innemi towa-· 
rami zezwala się pod warunkiem, iż towary te będą nadawane za oddziel
nym listem przewozowym i adresowane do odbiorcy ładunku głównego; 
w tym wypadku opłata dodetkowa za · wagon ochronny nie pobiera si ę , 
a przewożne za towary załadowane oblicza się wedle taryf obowiązujących . 

XIII. Towary, załadowane do wozów meblowych, furgonów cyr
kowych i t. p. 

60. Za wozy, sanie, furgony meblowe, furgony teatrów wędrownych , 
cyrków, panoram i t. p., załadowane meblami, przyborami lub towarami,. 
przewożne oblicza się za łączną wagę wozu i towaru wedle taryfy, ustano
wionej dla naładowa ll ego towaru. 

XIV. Tabor kolejowy. 

61. Przewożne za wagony i parowozy kole jowe, bądż ' biegnące na 
własnych kołach, bądż załadowano" na wagony, oblicza się wedle klas, wska
zanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część III Taryfy), za rze-
czywistą ich wagę. . 

62. Dozorcy przy wagonach lub parowozach, o ile zajmują miejsca' 
w tychże wagonach lub parowozach, przewożą się bezpłatnie. 
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XV. Okazy towarów i zwierząt, przewożone na wystawy 
, lub z wystaw. 

63. Przy przewozie przedmiotów i zwierząt, przeznaczonych na wysta
wy o charakterze użyteczności publicznej, stosują się poniżej przytoczone 
\Ulgi, przyznane na skutek uprzednich starań komitetu wystawowego, za 
;zgodą kolei. 

f\. War u n k i. 

a) Wystawy, obejmujące okazy tylko jednej firmy, nie są uważane 
za wystawy o charakterze użyteczności publicznej. 

b) Przy przewozie na wystawę winien nadawca, przy określeniu za
wartości przesyłki w liście przewozowym, zamieścić uwagę, że 
jest to towar przeznaczony na wystawę. 

c) Do powrotnego przewozu towary winny być nadane w ciągu 4-ch 
tygodni po zamknięciu wystawy na tę stację, z której dany towar 
był pierwotnie wysłany_ ' 

Przytem winien nadawca dołączyć pierwotny list przewozo
wy, kopję te§oż listu przewozowego dla kontroli, oraz zaświad
czenie Komitetu Wystawowego, że zwracane przedmioty były wy
śtawione i nie zostały ani sprzedane, ani wylosowane. , 

d) Przewóz zwrotny winien być 'dokonany pod adresem nadawcy, 
wymienionego w pierwotnym liście przewozowym i w jednej prze
syłce. Zwrot w kilku przesyłkach (częściami) nie jest dozwolony. 
List przewozowy winien być na stacji wysyłającej przy nadaniu 
towaru do przewozu zwrotnego ostemplowany, lub też opatrzony 
w odpowiednią adnotację. • 

W liście przewozowym na zwrotną przesyłkę nadawca winien żądać 
.:zastosowania ulgi, stosownie do § 89 "Przepisów Przewozowych" (część I 
'Taryfy). 

Przy obliczaniu odszkodowania za towary wystawowe w drodze po
wrotnej przyjmuje się za podstawę zwyczajna wartość handlowa towaru, bez 
;uwzględnienia specjalnych cech danego okazu. 

B. O b I i c z a n i e p r z e woź n e g o. 

a) Przewoźne za przewóz na wystawę oblicza się w pełnej wysokości 
wedle taryf obowiązujących. 

b) Przewóz powrotny z wystawy dokonywa się bezpłatnie na tym 
samym szlaku, na którym uskuteczniony 'był przewóz pierwotny 
na wystawę. -

Bezpłatny przewóz powrotny dokonywa się tylko w przesył
kach zwyczajnych. 

c) Jeźeli do powrotnego przewozu przedmiotów wystawowych użyte 
są wozy meblowe, to za przewóz pobierają się takie opłaty, jakie 
wypadną za przeWÓL próżnych wagonów meblowych. 

d) W razie bezpłatnego zwrotu, za wszystkie czynności dodatkowe 
(ważenie, naładowanie etc.), pobiera się opłatę według taryfy. 

XVI. Towary, przewożone zsypem_ 

64. Przewóz zboża, roślin strączkowych łuskanych, otrąb, słodu i na
::sion oleistych zsypem, dokonywa się według wyboru kolei-albo w specjal
nie urządzonych wagonach zsypowych, albo w zwykłych krytych wagonach 
towarowych, do ~tórych nadawca winien dostarczyć zastawy , potrzebne do 
,zasłonięcia drzwi wagonowych. 
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65. Do jednego wagonu może być zabdowane zsypem zboże tylko> 
jednego rodzaju, jak również cały ładunek każdego wagonu winien być. 
adresowany do jednego odbiorcy i do jednej stacji przeznaczenia. . 

66. Brak opakowania winien być stwierdzony przez nadawcę stosownie 
do § 62 Przepisów Przewozowych (część I Taryfy). 

67. Przewożne oblicza się według ustanowionych dla załadowanego
towaru stawek przewozowych za całkowitą ładowność podstawionego wagonu. 

68. Zabezpieczen ie od rozsypc;nia załadowanego towaru obowiązuje 
nadawcę. 

XVII. Towary, przewożone luzem. 

69. Przewoźne za towary, przewożone luzem, t. j. bez opakowania 
i bez wskazania ilości sztuk lub bez należytego cechowania i numerowania 
każdej sztuki, oblicza się, przy wszelkiej wadze, najmniej za całkowitą ła-
downość podstawionego wagonu. _ 

Wykaz towarów, przewożonych luzem, podany jest w rozdziale I. art. 18. 

XVIII. Towary, przewożone w wagonach prywatnych właścicieli. 

70. Wagony, należą ce do prywatnych właścicieli, powinny być zaliczo
ne do taboru pewnej kolei i posiadać, obok wyraźnie oznaczonej firmy wła 
ściciela, także cechy (znaki) danej kolei oraz nazwę stacji macierzystej. 

71. Właściciel wagonu ma prawo dysponowania nim. Odnośne zle 
cenia winien on dawać kolej pisemnie za pośrednictwem stacj i ma-
cierzystej . . 

72. Kolej -nie przyjmuje odpowiedzial ności za techniczne urządzenie 
wewnętrzne wagonów prywatnych właści cieli i nie odpowiada też za utratę 
lub uszkodze nie towaru, powstałe wskutek braków w takiem urządzeniu. 

73. Załadowania i wyładowa nia towarów w wagonach prywatnych 
właścicieli dokonywa nadawca, względnie odbiorca, ponosząc całą odpo
wiedzialność za sposób dokonania tych czynności oraz za zachowanie przy 
tern niezbędnych warunków bezpiecze ństwa. 

74. Przewożne za towary, przewożone w wagonach prywatnych właści
cieli, oblicza się według taryf obowiązujących, wskazanych w Nomenklaiu ·· 
rze i klasyfikacji towarów (część III Taryfy), oraz w niniejszych Postanowie
niach taryfowych. 

75. Opróżnione wagony prywatnych właścicieli, zwracane na stacj ę 
nadawczą za okazaniem pierwotnego listu przewozowego do ostemplowania 
i po złożeniu kopji tegoż listu d la kontroli, przewożone są bezpłatnie. 
We wszystkich innych wypadkach przewoźne oblicza się jak za przewóz ta
boru kolejowego na własnych kołach. 

XIX. Towary, przewożone w wagonach-kotłach (cysternach). 

76. Przewoźne za towary, przewożone w wagonach-kotłach, oblicza się : 
a) Za gazy: . . 

Za wagę własną użytego wagonu · kotła, według klasy tary
fowej, przewidzianej dla załadowanego gazu; 

b) Za ciecze (płyny): . 
Za wagę rzeczywistą załadowaneg~ towaru, najmniej jednak 

za 10000 kg. od wagonu i listu przewozowego, według odpowie
dniej dla załadowanego towaru taryfy. 
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xx. Pociągi nadzwyczajne. 

77. Zamawianie pociągów nadzwyczajnych i określenie warunków 
przewozu w nich następuje w drodze każdorazowej umowy z Dyrekcjami 
kolejowemi. Przewoźne za towary, przewożone pociągiem zamówionym, 
oblicza się na podstawie taryf obowiązujących, nie mniej jednak, niż za 
100,000 kg. wedle klasy I. 

XXI. Wagony i pociągi wojskowe, 

78. Za wagony, należące do władz wojskowych, jak np., wagony -
łaźnie, wagony - laboratorja, wagony - apteki, wagony warsztatowe, i t. p., 
załadowane sprzętami, stanowiące mi nieodłączne wyekwipowanie danego 
wagonu, i doczepione do poc i ągów towarowych, przewoźne oblicza się po 
2 marki za każdą oś i każdy przebyty kilometr. Obsługa wagonów, w ilości 
2 osób na wagon, przewożona jest bezpłatnie, pozostałe osoby, znajdujące 
się w wagonie, obowiązane są wykupić bilety klasy 3·ciej. 

79. Przewoźne za pociągi wojskowe, bądź stale kursujące o pewnym 
określonym składzie, jak pociągi sanitarne, szpitalne, kąpielowe, pancerne" 
budowlane itp., bądź też zwarte pociągi, służące do przewozu oddziałów 
wojskowych wraz z przynależnym inwentarzem wojskowym, jak: konie,wo
zy, kuchnie polowe, armaty, amunicja i t. p. - oblicza się po 2 marki za 
każdą oś i każdy przebyty kilometr, przyczem najmniej.sza należność za 
pociąg wynosić ma 2000 marek. 

,.' 

1.-



• f 

620 Dziennik Ustaw. Poz. 243. 

WYKRZ OPŁR T D ODR TKOWYCH. 

'l. Ceny druków urzędowych i opłaty za ich stemplowanie 
lub wypełnianie. 

(Rrt. 55, 56, 62 i 73 "Przep. Przewoz."). 
a) Za formularze listów przewozowych łącznie z ich wtórnikami, 

bez znaczka stemplowego - za sztukę . 
b) za formularze listów przewozowych, zaopatrzonych w znacz

ki stemplowe, pobiera się cenę według ust. a), z dodaniem 
ceny znaczka stemplowego . .. . 

c): za formularze na zlecenia dodatkowe, oświadczenia nadawcy 
i tym podobne druki - za sztukę.. . 

d) za ostemplowanie kontrolne formularzy listów przewozowych, 
drukowanych do własnego użytku przez organizacje lub fir
my postronne - od każdych 100 sztuk. 

e) za wypełnianie, na żądanie nadawcy, listu przewozowego 
oraz jego wtórnika - od sztuki 

2. Opłaty za ważenie (wagowe). 
(Rrt. 56, 58 i 77 "Przep. Przewoz. "). 

N240. 

MrK. fen. 

1 · -

50 

5 

2 

a) Za ważenie na wadze magazynowej - za każde 100 kg. 60 
b) za ważenie na wadze wozowej (pomostowej) - od wozu . 4 
c) za ważenie na ' wadze Wagon-owej - od wagonu ładownego" 

lub próżnego 10 

3. Opłaty za liczenie sztuk. 
(Rrt. 56, 58 i 77 " Prz~p. Przewoz."). 

Za sprawdzenie na żądanie nadawcy, względnie odbiorcy, 
ilości sztuk - za każde rozpoczęte 10 sztuk . 

4. Opłaty za zaopatrzenie przesyłki w napis stacji prze
znaczenia. 

(Rrt. 62 "Przep. Przewoz. "). 
Za zaopatrzenie przesy,lki (w zastępstwie nadawcy) w napis 

stacji przeznaczenia pobiera się od każdej sztuki przesyłki • 1 

5. Opłaty za załadowanie, ~yładowanie lub przeładowanie. 
(Rrt. 59 i 76 "Przep. Przewoz." i dz. IV "Posten. Taryf."). 

a) Za do.konane przez kolej, na życzenie nadawcy, względnie 

50 

/ odb iorcy, czynności ładunkowe pobiera się za każde .rozpo
częte 100 kg.: 
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Mrk. fen. 

za załadowanie 
za wyładowanie 
za przeładowanie 

b) za wypożyczone przez kolej, na życzenie nadawcy. względnie 
odbiorcy, przyrządy, s ł użące do załadowania, wyładowanie! lub 
zabezpieczenia prze sy łki, pobiera się: 

za zastawy do drzwi wagonowych lub pomosty przenośne 
- od sztuki . . ., . 

za deski, belki, łańcuchy i t. p. - od sztuki 

c) za użycie dźwigów (żórawi) stałych lub ruchomych od 
każdych rozpoczętych 100 kg. wag i przesyłki . 

d) za dostawę dźwigu ' z innej stacj i pobiera się dodatkowo 
przewoźne, równe kosztom przewozu wagonu na własnych 
kołach. 

2 

20 
5 

e) za zatrzymanie dźwigu dłużej niż 24 godziny opłaca się za 
każdą następną dobę d odatkowo . . . . . . 10 

f) za dokonane przez kolej na żye<:enie nadllwcy, względnie od
biorcy, wyładowanie lub załadowan ie przesyłki na wozy (pod
wody) pobierają się op ł aty, wskazane w ust. a) 

6. Opłaty za przechowanie przesyłek (składowe i placowe). 
(ł\rt. 63, 64,65,73,80 i 81"Przep. Przew." i dz. IV "Postan. Taryf."), 

a) Za przechowanie p rze.syłek na rampach. placach składowych 
i t. p. - za każde rozpoczęte 100 kg. i każdą rozpoczętą do
bę po upływip. terminu wolnego od s kładowego 

b) za przechowanie p rzesyłek w sk ł a d ach krytych - za 100 kg. 
i każdą dobę . . . . . . . . 

c) za przetrzymanie zwierząt żywych - stosownie do punktu 
17 nin. Wykazu opłat dodatkowych . 

Termin wolny od składowego i placowego stanowi dla prze
syłek załadowanych i wyładowanych przez ko!ej - 24 godziny, 
które na stacji nadan ia liczą się od chwili rozpoczęcia przyjmo
wania przesyłki, a na stacj i przeznaczenia -- od· chwil i zaw iado
mienia odbiorcy o przybyciu przesyłki. 

7. Opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe). 
(ł\rt. 46, 52.63,65.73,80 i 81 "PrZep. Przew, " i dz. IV "Postan. Taryf."). 

a) Za każdą rozpoczętą godzi n ę w ciągu godzin słu żbowych 

1 

, pierwszej doby-po upływie terminu, wolnego od postojowego 2 
b) za każdą rozpoczętą godzinę w c i ągu godzin służbowych 

drugiej doby 3 
c) za każdą rozpoczętą godzinę w ciągu godzin służbowych 

trzeciej i każdej następnej doby 5 
d) za wagony prywatnych właścicieli , zajmujące tory sta:yjne 

(oprócz stacji macierzystej) przed naładowaniem i po wyła
dowaniu pobiera się 50% postojowego, wskazanego w pp. 
a, b i c. 

20 
80 

30 

50 
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Mrk. fen. 

Termin wolny od postojowego stanowi d la przesyłek załado
wanych przez nadawcę - 6 godzin, liCząc od chwili podstawien:a 
wagonu do naładowania; dla przesyłek zaś wyładowywanych przez 
odbiorcę: .' 

1) dla złota i srebra w sztabach, platyny, pieniędzy, papierów 
wartościowych, dokumentów, kamieni drogocennych, wyrobów , 
złotych . srebrnych i platynowych, oraz innych kosztowności -6 godzin; 

2) dla zwłok i zwierząt żywych - 6 godzin; 
3) dla wszystkich innych towarów - 12 godzi~. 
Początek terminów powyższych liczy s i ę od chwili zawiado-

mienia odbiorcy o przybyciu przesyłki. . 

8. Opłaty, za wynajem opon. 

(f\rt. 65 i 66 "Przep. Przew. " i dz. V i VI .Postan. Taryf.") . 

a) Za wynajem opon bez względu na ilość ich użytą do pokry
cia jednego wagonu: 

na od ległość do 200 km. - od każdego wagonu . 30 
za każde następne rozpoczęte 100 km . - od wagonu . 6 

b) w komunikacji bezpośredni ej pomiędzy kolejami o rozma
itej s zero kośc i torów, opIaty powyższe obliq;ają się za każdą 
kolej oddzi e ln ie; 

c) op łaty za wynajem opon należy uiszcza ć nawet wówczas , 
gdy nadawca nie żą da ł dos tarczenia o pon , a jednak w myś l 
prze pisów przewozowyĆh lub celn ych, kolej, była zmu szona 
do nakrycfa towa rów; 

d) j eż e l i nada wc a n ie u żyje - zam ówionych o pon, lub j eżel i o d
. b iorca zwróci je d op iero po upływie term inu , przepisa ne go 
do wyładowan ia przesył ki , p o biera s i ę za każdą oponę i za 
każdy dzień przetrzym ania 10 

9. Kaucja p rzy zam awia niu wagonu oraz opłaty za jego 
p odstawien ie lub p rzestawienie. 

(f\rt. 44, 46, 49, 50, 52, 63 i 76 "Przep. Przew." ). 

a ) Za każdy zamówio ny przez n a dawcę wagon pobiera si ę ty-
t u łem kaucji .. ..... 50 

b) za podstawienie wagonu na żądan i e nadawcy, wzg lędn ie od
biorcy, i za zgodą kole i n a inny tor, a n iże li ten, któ ry jest 
przeznaczony do załadowa n i a lub wyładowa n ia, jak równi eż 
za p rzestawienie wago nu, jU l podstawio nego, na inne mie j · 
sce w obrę b ie stacji - o d wagon u . 30 

U wag a: Przestawian ie wagonu nie wpływa na prze dłuże-
ni e termi n u odb io ru przesy!ki . 

10. Opłaty za dodatk owe zlecenia nadawcy. 

(f\rt. 73, 74 i 81 " Przep. Przew. "). 

a) Za wyko nanie z l eceń dodatkowych nadawcy pob iera się o prócz 
należnego przewożnego , opłat d odat kowych ora z zwrot u ko -
sztów wlasnych ko le i - od każdego zlece nia 10 

I 
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Mrk. fen. 

b) za przesyłanie zleceń nadawcy d(ogą poczlową lub telegra· 
ficzną, jak również za powiadomienie go o zaszłych prze· 
szkodach w przewozie lub wydaniu przesyłki, pobiera się 
opłatę wedle taryfy pocztowej, względnie telegraficznej. 

11. Opłata za ubezpieczenie dostawy. 
(Art. 92 "Przep. Przew."). 

Za ubezpieczenie strat, mogących wyniknąć z nieterminowej 
dostawy . przesyłki, pobiera się od każdych 10 mk. zadeklarowanej 
sumy oraz od każdych 10 km. odległości przewozu 

najmniej jednak od .przesyłki 

12. Opłaty za zaliczenia oraz za wydatki VI gotowiźnie. 
(Art. 68 i 72 "Przep. Przew. Ol). 

1 

<1) Od sumy pobranego zaliczenia pobiera kolej jako prowizję 
1%, najmniej jednak od listu przewozowego. . . . 1 

b) od sumy wydatków, opłaconych przez kolej w gotowiźnie 
(z wyjątkami, przewidzianemi wart. 68 "Przepisów Przewo· 
zowych")-20jo, najmniej jednak od listu przewozowego 1 

c) za powiadomienie nadawcy o pobraniu zaliczenia, oprócz 
zwrotu kosztów powiadomienia. 1 

13. Opłaty za zawiadomienie odbiorcy o przybyciu 
przesyłki. 

(Art. 79 "Przep. Przew."). 

Za zawiadomienie odbiorcy kolej pobiera zwrot kosztów włas
nych, poczynionych na wysianie zawiadomienia pocztą, telegrafem 
lub przez posłańca. Za zawiadomienie telefoniczne pobiera się . 1 

14. Opłaty za uskutecznienie sprzedaży przesyłek 
. nieodebranych. 

(Art. 81 "Przep. Przew."). 

2 

Od sumy sprzedażnej pobiera się 5% , najmniej jednak od 
przesyłki 5 -

15. Opłaty za dokonanie formalności celnych. 
(f\rt. 65 "Przep. Przew."). 

Szczegółowy wykaz opłat za czynności celne podany jest 
w Taksie opłat kolejowych agencji celnych 

16. Opłaty za dezynfekcj~ wagonów. 
(Art. 50 "Przep. Przew."). 

a) Za dezynfekcję wagonu o jednej podłodze pobiera się. . 20 
b) za dezynfekcję wagonu o 2 lub więcej podłogach pobiera się. 30 

W komunikacji bezpośredniej pomiędzy kolejami o rozmaitej 
szerokości torów o'płatę za dezynfekcję pobiera się ~:a każdą ko-
lej oddziel nie. 
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17. Opłaty za przetrzymanie zwierząt na stacji. 
(Art. 52 "Przep. Przew.)." 

a) Za przetrzymanie na terenach stacyjnych zwier7ąt nie zała
dowanych do klatek i nie zabranych przez odbiorcę, pobiera 
się za każdą rozpoczE;tą godzinę po upływie terminu odbioru: 

za konie, muły, osły oraz zwierzęta dzikie - od sztuki. 
za bydło rogate duże - od sztuki . , . 
za bydło drobne, trzodę chlewną i psy - od sztuki 
za ptactwo - od sztuki 

b) za przetrzymanie nie wyładowanych zwierząt w wagonach po
bierają się opłaty, przewidziane w p. 7 niniejszego Wykazu 
opiat dodatkowych - za przetrzymanie wagonu (postojowe); 

c) za przechowanie na , terenach stacyjnych zwierząt, nie zabra
nych przez odbiorcę, a załadowanych do, klatek, pobierają się 
opłaty, przewidziane w p. 6 niniejszego Wykazu opłat dodat
kowych - za przechowanie przesyłek (składowe i placowe). 

18. Opłaty za korzystanie z urządzeń do pojenia 
zwierząt. 

(Art. 50 "Przep. Przew."). 

a) Za korzystani'e z urządzeń do pojenia zwierząt pobiera się: 

od koni, mułów, osłów i bydła rogatego dużego oraz zwie
rząt dzikich ~. od sztuki 
od innych zwierząt: 

za wagon o 1 piętrze 
za wagon o 2 i więcej piętrach 

b) w razie braku dozorcy, powyższe opłaty podwajają się. 

19. Opłaty za dostarczenie przesyłki z jednego dworca 
na drugi. 

Za dostarczenie przesyłki, na żądanie odbiorcy" z jednego 
dworca na drugi, w obrębIe węzła kolejowego Warszawskiego, 
pobiera się, niezależnie od przewożnego', za każde 100 kg. 

, najmniej za przesyłkę. 

u W 1\ G I: 

a) Opłaty dodatkowe zaokrąglają się zawsze do pełnych 10 fen. 

N240. 

Mrk. fen. 

3 ', -
l 50 
1 

3 
5 

10 

50 

50 

50 

h) Za każde ~o~po~zęte ~OO klg. wagi i rozpoczętą godzinę, względnie ro7-
poczęty dZlen, hczą SIę pełne opłaty dodatkowe, przewidziar.e za po
wyższe jednostki. 
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CZĘŚĆ)II. 

NOMEf'lKlV\TURF\ KLf\SYFIKf\CJł\ TOWRRÓW. 

1 

2 

3 

4 

Działy i grupy towarów 

[Dział I. Płody rolne i ogrod
nicze. 

Zboże w ziarnie i rośliny strączkowe. 

Ryż łuskany 
.. n iełuskany . 

Wszystkie inne przedmioty tej gru
py. jako to: pszenica, żyto, jęcz
mień, owies, gryka (tatarka), proso, 
kukurydza, groch, soczewica i t. p. 

Nasiona oleiste i pastewne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, jako 
to: len, konopie, mak, słonecznik, 
rzepak, raps, łubin , wyka, koni
czyna, lucerna i t. p. 

Ziemniaki. 

. Ziemniaki swieże i suszone (płatki 
ziemniaczane) . 

Obierzyny ziemniaczane. 

Buraki cukrowe oraz buraki i mar
chew pastewne. 

Wsżystkie prz~dmioty tej grupy. 

5 Siano, słoma , trawy pastewne i inne 
trawy suche i świeże, oprócz leczni· 
czych, farbiarskich i garbarskich. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

--
Klasa taryfy dla 

przesylek 

drob- Pó lwa- I wago· 

nych ~~~h- w~~h 
v za wagę 
N .- rzeczywi s tą, 
~~:::: nie mniej 
g"~ ~ jedn ak niż 
~ ;>, N za I za 
CO ~ Ci.1 50: 0 10000 
N kg . kg . 

II 

II 

II 
II 

II 

II 

I 
. 11 

I II 
IV 

III i V 

I 
I 
I 

l 
III I V 

I 
V ,VlIa) 

V I VII 

V !Vllb) 

v I VI 

Uwagi 

a) Za ziemniaki świe
że, nadawane bez opa
kowania, przewoźne ob
licza się za całkowitą 
ładowność podstawio
nego wagonu. 
b) l a buraki cukrowe 

i pastewne, nadawane 
bez opakowania, prze~ 
woźne oblicza się za 
całkowitą ładowność 

podstawionego wagonu. 
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Działy grupy towarów 

Kla sa taryfy dla 
przesy ! e~ 

drob- pó lwa- I Wi1go-

h qono- I no 

~}-=- ~y(h_~wy~ 
, za wag EJIJ 
~ (':l':;:: rz~czywi ~~, 
arV;- ni c mn i e j 

U wagi 

~'§; ~ _~_d ~:,,--~ niź_ 
~ ~ t: _za I ZoJ 
<Il u 0..1 50 .. 0 1eOOO __ ~ ________________________ .~ ________ -.~N ____ . __ ~~ kg. ~ ______________ __ 

I I Wyroby ze słomy . 
Trawa morska. 

lic) IV I V ej Za słomianki prze-
II IV V woźne przy przesyłkach 

6 Jarzyny, warzywa i włoszczyzna. 

Jarzyny, warzywa i włoszczyzna świe
że, jako to: kapusta, marchew ogro
dowa, buraki ćwikłowe, ogórki, 
pomidory, fasole, cebula, sałata, 
szparagi, kalafjory, groszek, rzod
kiew, dynie, szpinak i t. p. 

Jarzyny, warzywa i włoszczyzna su
szone, solone i marynowane w 
teczkach, workach, skrzyniach i 
garnkach 

Konserwy z jarzyn, warzyw i włosz
czyzny w hermetycznych sloje.ch, 
butelkach lub puszkach 

lId) III V 

II III V 

II 

7 Owoce, jagody i orzechy. 

Owoce, jagody i orzechy krajowe i 
zagraniczne świeże, jako to: jabłka, 
gruszki, śliwki, wiśnie, brzoskwinie, 
morele, ananasy, truskawki, po
ziomki, maliny, agrest, porzeczki, 
borówki, pomarańcze, cytryny, wi-
nogrOna, or'zechy i t. p_ ' II d) III IV 

Owoce i jagody suszone_. . I II III 
Soki owocowe, marmolady, powidła 

i konfitury . . ' . . . . li IIi 
Konserwy owocowe i jagodowe w 

. hermetycznych słojach i pUSZKach. II 

8 Nasiona ogrodowe i warzywne, o:-az 
nasiona drzew owocowych i leś
nych. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

9 Kwiaty, rośliny żywe i cebulki kwia-
towe. 

II III V 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienronych. III e) I III IV 

drobnych oblicza s ię 
wedle taryfy, podwyż
szonej o 500;0. 

d) Za fasolę zieloną 
i groch zielony w 
strączkach, za kalafjo
ry. pomidory, szczaw, 
sałatę i szpinak oraz 
za owoce i jagody 
świeże. v. przesyłkach 
pośpiesznych, nie prze
noszącyc h wagi 500 kg, 
przewoźne oblicza [ si ę 
wedle klasy l. . 
ej Za kwiaty żywe 
przewożn e przy prze
syłkach drobnych obli 
cza s i ę wedl e taryfy , 
podwyższ onej o 50% • 
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o 
c>. 
0.;:; 
::l"'!ti Ol::;: Działy i grupy towa~ów 

c :z;v 
:z;E 

I Drzewka owocowe i leśne, sadzonki 
ich i szczepy, krzewy jagodowe 

10 Tytuń i wyroby tytuniowe. 

11 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

8akun (tytuń małorosyjski), m achor
ka. szwicent w liściach, korzeniach, 
łodygach i wierzchołkach, krajany 
i tarty 

Chmiel. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

12 Cykorja i gorczyca. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Dział II. Wytwory przemysłu 
fabryczno -ro lnego. 

/ 

13 Mąka i kasze wszelkie. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

14 Otręby , słód, plewy, osep i po~lad 
z ziarna. 

Wszystkie przedmioty tej gru py . 

1.5 Krochmal i dekstryna. 

16 

Wszystk ie przedmioty t e j grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Odpadki z fabrykacji krochmalu. 

Oleje roślinne, oprócz oliwy i ole
jów lekarskich. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienion ych. 

Kla sa taryfy dla 
przesylek 

drob- pólw?- i wago-
h go nu- r,o 

nyc ~~L "ye!'... 
, za wagę 
~ ctr:y rz~czywi~ t~, 
a.rVi - nie mnie) 
Ol·:;; ~ jednak niż 
lU -- V ~~ __ _ 

:: ~ t: za I la 
lU u 0..1 50,0 10000 
N kg. kg. 

III f) 

I g) 

II 

II 

I 

II 

V I VII 

II 

II III 

II III 

il III 

III IV 

II! V 

I 
I 

II ! I II 
! 

II I VII 

I lf III I 

627 

U wa gi 

f) Za drzew ka owo
cowe i leśne, sadzo n
ki ich i szczepy, krze
wy jagodowe, rozsady 
kapusty i innych wa
rzyw. o ile nie są one 
zasa dzone w garnki, do
niczk i i kubły i o ile 
d ługość pojedyńczych 
sztuk nie przenosi 3,5m. 
a waga 150 kg. - prze 
woźne p rzy przesyłkach 
pośpiesznych . nie prze 
noszą cych 500 kg., obli 
cza się wedle kI. I. 

g) Za chmiel niepra 
sowany przewoźne przy 
p rzesyłkach drobnych 
obl icza si ę wedle taryfy 
podwyższonej ·0 50 fi / Q' 
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Działy i grupy towarów 

I Osad z s ubstancji roślinnych olei- l' 

I stych i fusy olejne 

Wytłoczyny z nasion oleistych (ma · 
kuchy) 

17 Cukier. ' 

18 

Wszystki e przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Melasa i wsze lkie pastewne miesza
ni ny cukrowe. 

Patoka i syropy kartoflane i krach- l' 
malowe ' . 

I Wytłoki buraczane (wysłodziny) i in 
ne odpadki cukrownicze. 

Spirytus i wódka. 

Wszystkie przedrnioty tej grupy , 
oprócz niżej wymienionych. 

Wódki specjalne w butelkach 

Braha 

Wytłoki kartoflane (ziemniaczane) 
i inne odpadki gorzelnicze 

Oleje fuzlowe ' 

19 Piwo i porter. 

Wszystkie przedm ioty tej grupy, I 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- P6łwa-l' wago-

nych ~~~~- w~~h 

Ił I 
11 

II 

11 

I 

I 

li 

II 

l 

za wagę 
rzeczyw i stą, 

nie mniej 
jednak niż 

za I za 
5O:xJ 10000 
kg. kg . 

VII 

i 
III V 

I il 

111 V 

II III 

I II 

I I 

III i V 

II VII a) 

II III 
I 

oprócz niżej wymienionych . .' I II 

111 

III 

V Brzeczka , wywar piwny i słodowiny II 

20 Miód pitny i wina owocow~, oprócz 
winogronowych . 

Wszystkie przedmioty tej grupy. I II III 

21 Drożdże wszelkie suche i płynne . 

Wszystkie przedmioty tej grupy. II b) , II III 

N240. 

Uwagi 

a j Za wytłoczyny bu
raczane i ziemniacza
ne, nadawane bez opa
kowania, przewoźne ob
Ucza , się za ca łkowitą 
ładowność podstawio
nego wag on u. 

b) Za drożdże- w prze
sylkach pośpiesznych , 
nie przenoszących wagi 
500 kg, przewożne obli
cza się wedle kla sy l. 

I 
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L. 

Działy i grupy to warów 

Dział 1Il. Produkty hodowli, 
łowiectwa i rybołówstwa. 

22 Zwierzęta domowe żywe. 

Konie , kuce, ź rebiętil , muły 
i osły 

Bydło rogate ro słe. 

Cielęta 

Świnie, wieprze i prosięta 

Barany, o wce, jagnięta , kozy, 
kozły i koźlę t a . . 

Przesyłki wagonowe 

2,0 6 
8 

10 

w wagonie o 

0,6 I 25 I 40 I 

w wagonie o 

I 
50 

I 
80 

--"--

"VI wagonie o 

0,6 I 35 I 
I 50 I 

w wagonie o 

I 70 I l 100 
[ 

r I ---

C .. 
0..:<: 
Ollll 
lU ... 
;;:"'" 
lU E 
N 

lU E 
«;..:<: 
n.~ 

0'-

1,5 

! 
I 
I 

I 0,6 

I 
I - - --

1 podłodze 

4,0 I 0,4 
4,5 I 

2 podłogo 

5,0 I 0,4 
6,0 

1 ~'odłodze 

4,0 I 0,4 
4,5 I 

2 podłogo 

5,0 I 0,4 
6,0 i 

I 

629 

u wag i 

I 

1. Przy przesyłkach 
pośpiesznych opiaty 
obok poda ne pobierają 
s i ę z podwyższeniem 
o 500 'o, Przy przesył 
kach p oś pi e sznych, 
przewożom'ch w pocią
gach osobowych po
śpi esznyc h, obak po
dane opł aty pobierają 
się z podwyższeniem o 
1000/0. 
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Dzi ały i grupy towarów' 

Psy. 

Zwierzęta domowe w skrzy 
niach, klatkach, ko szach i t.p. 

23 Drób i ptactwo domowe. 

Drób i pt a ctwo.żywe bez opa 
kowa n ia 

Drób i ptactwo domowe ży
we IN skrzyniach. kojcach, 
kla tkach, !"::osz ac h i t. p. 

Drób bity 

24 'Zwierzęta dzikie. 

Zw i e rzęta dzikie duże żywe 
w klatkach i zwierzyńca ch. 

Zwierzęta dziki e drobne ży-
we, jak: sarny, zające, kró-
liki i t. p . w klatkach ' . 

Ptak i dzikie żywe w klatkach. 

Zwierzyna bita 

.2 v.:;, I c .. I 2"0 ni-
c '- =' 0-'<: i ~~~ E <oc_ OJv 

"='~ I CIS'- ' Q) o E.:t: 
~ <O __ 0..»_ .. 

Oc-,<: <oE \ ~ ~~._~ "0<0 
~ OJ'-;: I N ! ~~E~E <O co '-" <O E 
N " V --'<: I o '" 
~ v I <O j.!S-o Q}' ..... 

N o.~ Ci.. ...... i ~~ E i'C 

et" " ! 0'- ! o~ g N 

, , 
! 

20 
! 

4.0 0,4 
40 I b,O 

I 0,6 I 
I I 
--- ___ L _____ _ 

przy przesyłkach 

d rob
nych 

I kI. 

pół- I 
wagon. I 

I 

II kI. I 

waqonowych 

III ki. 
I 

I--------.--~-----------

f 

w wa g. o 1 lub 2 padłag . 

- ! - , 4,0 -

w wag . o 3 lub 4 podłog o 

- I - 5,0 -

w wag. o 5 lub więcej podł o 

- I - I 6,0 I - --

przy przesyłkach 

drob- I pół - i wagonowych 
nych I wagon. I 

I kI. II kI. I III kI. 
I . 

I " I II " : III .. 

I 
I 
I 
I 6,0 I 

przy przesyłkach 

drob- pół- wagonowych nych wagon. 

I kI. II kI. III kI. 

I 
" 

II 
" 

III 
" 

I 
" 

II .. III 
" , 

N!~ 40. 

U w a g i 

4. Przewoźne za zwie
rzęta załadowane do 
klatek i t. p. oblicza 
się za wagę łą czną zwie
rząt i klatek. 
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Działy i grupy towarów 

---.~------------------~ 
25 

?6 

27 

28 

29 

30 

31 

Ryby i raki. 

Ryby i raki żywe .i śnięte wszelkie, 
mrożone oraz świeże, przekładane 
lodem lub przesypane solą. 

Ryby solone, . wędzone, suszone i 
marynowane wszelkie w beczkach, 
garnkach, stągwiach, skrzyniach i 
pudłach. oprócz ryby W konser
wach i śledzi solonych 

Śledzie solone w beczkach. 

Konserwy z ryb w '3łojach i pusz-
kach hermetycznych 

Pszczoły. 

Ule z pszczołami 

Nabiał. 

Wszystk ie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych . 

Masło i sery 

Miód i wosk. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Jaja. 

Wszyst~ie przedmioty tej grupy. 

Puch i pierze. 

Wszystkie przedmioty tej ~rupy . 

Dział IV. Wytwory rzeźnicze 
i masarskie. 

Mięso wszelkie. 

Mięso świeże i mrożone, oraz nóżki 
cielęce i wieprzowe, ozory, móżdż
ki. wątróbki, cynadry, płuca, flaki 
i t . p . . 

Kla sa taryfy dla 
przesyłek 

I--~ ----
drob- póiw a- I W090 -

h 90no- I no -
nyc ~c~l_wych __ 

za wagę 
~ "':!< rzeczywistą. 
~"t1 >. nie m niej 
OJ '~ ~ jednak niż 

Uwag i 

• 
~ 5' ~1~KgJ T~·; ,Zt~-
N kg. I kgr-~ _________ , 

I--

I a) 

I

I 

I a) Za ryby i raki żywe 
i świeże w przesyłkach 

I pQ ś piesznych, nie prze 

I 
noszących wagi 500'kg. 

II 1
'11 przewożne oblicza się 

I
. wedle kla sy I. 

II 

III 

I 
I:i) Za pszczoły w 

. I u lach w przesyłkach 

I 
I 

III 

IV 

poś piesznych, nie prze 
n oszących wegi 500 kg 

. przewożne oblicza si ę 
wed le klasy I. 

l I I II 

c) Za mleko świe 
że i zsiadłe, śmietan 
kę i serwatkę w prze 
.<;yłkach pośpiesznych 
ni e przenoszących wa 
gi 500 kg, przewożne 
oblicza si ę wedle klasy I 

II b) 

I c) 

I 

I d) 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

! 

I 

I III 
I I 

I 

11 1 

III 
I 

I 
III 

III 

II 

III 

dl Za pierze i puch 
przewożne przy prze 
syłkach drobnych obli 
cza się wedl e taryfy 
podwyższonej o SOO/o. 

/ 
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Działy i grupy towarów 

• 

Mięso solone, suszone i maryno
wane , oprócz mięsa w konser-
wach • 

Bite zwierzęta. domowe , jak: wieprze, 
prosięta,' cielęta i t. p. 

Konserwy 'mięsne w puszkach het
me tycznych . 

32 Wyroby mas.arskie. 

Wyroby masarskie świeże. . 

Wyroby masarskie wędzone (wędli
ny, szynki, kiełbasy, polędwice, 
półgęski i t. p) 

33 Tłuszcze zwierzęce. 

Smalec i słonina 

Ffytura i margaryna . 

Łój wszelki i tłuszcze hartowane 
(sałomaz i t. p.) 

Tran rybi 

34 Produkty rzeźnicze uboczne. 

Trzewia ,zwierzęce , kiszki, żołądki, 
serca, pęcherze i t. p., świeże. 

Kiszki i pęcherze oczyszczone, suche. 

Krew świeża i suszona 

Dział V. Wytwory garbarskie 
i kuśnierskie, oraz wyroby ze 
skóry, kości, rogu , szczeciny 

i włosia. 

35 Skóry surowe z włosiem, niewypra-
wione 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. • 

Klasa taryfy dla 
przesyłek ' 

drob- pó/wa'- j wago-
h gO AO- no-

_~ yc wych wy ch 

za wagę 
:!:i .- rzeczywi s tą, 1-2"=: 
l1l' Vl >. nie mniej 
0l'~:rJ jednak niż 
~ ~ r: za \ za ro u 0..1 5000 l eOOO 
N kg. kg. 

II \ ·111 

I 
II ! II! 

I I II 
i 
I 
l 

I I II 

i II 
I 

I 

II i III 

11 

II 

· 11 

III 

III 

III 

I V 

111 1 V 

III I. V 

III 

N!! 40. 
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0» c: .... 
o..E 
::3'" 
t:,~ Działy i grupy towarów 
~ v 
:z; E 

- .. -
Klasa taryfy dla 

pi·z esyłek 

drob- pÓ lwa. , wago· 
h go no- no-

nyc _~:X."~~'-~ 
za wagę 

~ tIT:;:: rzeczyw i s tą, 
~~;:, nie mniej 
Ol·~:;} jednak niż 
10 >-. N - - ---- -
~ N l- za \ za 
'" u 0..1 som 11'000 

______ _________ -'-I _ ____ ~ ___ N kg. kg . 

. - I 
Skóry końskie i bydlęce, suche, mo

kre i solone 

36 Skóry garbowane i inaczej wypra-
wione, bez włosia. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

37 Skóry wyprawione z włosiem , bła-
my futl'zane, także zwierzęta i ptaki 
wypchane. 

Wszyst kie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Skóry owcze, baranie, kozie, zaję 
cze, wilcze, królicze, psie i kocie: 

j 

38 Odpadk i z gąl'barstwa i kuśnierstwa. 

Kości surowe, całe i rąbane 

Rogi i kopyta. 

Szczecina 

Włosie, grzywy i ogony. 

Oddzierki, wióry skórzane, rogowe 
i kościan e. oraz ścięgna 

Garbowiny. 

39 Wyroby ze skóry, oprócz · obuwia. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

40 Wyroby z kości, rogu, szczeciny 
i włosia. 

Wszystk ie prledmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

I Przetaki i sita. 

l I I III 

l a) 

l b) 

/lI 

l . 

II 1I1 

l VI 

l VI 

l II 

l I III 

I VII 

l VII 

l 

II 

II 

II I 
III I 

633 

Uwagi 

a) Za zwierzęta i pta
ki wypchane przewoź
ne przy przesyłkach 
drobnych obli cza się 
wedle taryfy, podwyż
szonej o 5CJO/o. 

b) Za przetaki i sita 
przewoźn e przy przesył 
kach drobnych oblicza 
się wedle taryfy, pod
wyższon ej o 50010. 
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Działy i grupy towarów , 

Kla sa taryfy dla 
przesylek 

drob- półwa - I wago-
h gono- no 

nyc ~ych~~y~ 
, za wagę 
~ ._ rzeczyw i s tą, 
:v.~== ni e mniej 
~.i< ~ j~~~~~_~ 
~ >. N za I za 
<O :::; c.. 1 50:0 10000 __ ~ _____________ --,-__ :_r-I __ . kg . kg. -I--

41 

Dział VI. Materjały leśne i wy
roby z drzewa. 

Budulec drzewny. 

I 

I 
Budulec nieobrobiony: w korze lub 

bez kory, w okrąglakach, kłodach, 
pniach i klocach, dłuższych nad 
2,5 m. II IV VI 

Budulec obrobiony: piłowany (tar
ty), ciosany, strugany, szpuntowa
ny lub heblowany, również fugo
wany i falcowany, jako to: deski, 
bale, belki, dyl e, l!stwy, krokwie, 
łaty i t. p. II III V 

Cien kie deseczki fornierowe, !=,oje
dyńcze, oraz deski s klejone z kil-
ku deseczek fornierowych 

Stemple górn icze (podpórki kopal
nian e), koły, tyki, żerdzie, pręty 
i t. p.). 

ł Podkłady kolejowe, w Lej liczbie 
przesycone przetworami chemicz
nemi, oraz kostki bruko we i słu-

II 

py te legra ficz ne l 
Kora drzewa korkowego, wyroby 

z ko rku i masa korkowa. I 

Ba mbus. l 

II I III 

V VII 

V VII 
I 

II I III 

II I III 

42 Drwa i odpadki przy obróbce drze-

l wa, oraz inne materjały leśne . 

Drwa w szcza pach i okrąg l akach, 
ni e dłuższych nad 2,5 metra II 

Karpir.a (pniaki i korzenie), chrust, I 
faszyna , ga ięzie,' szyszki, liście, 
igliwie i m ech. II 

Hubka drzewna, łyko, łub, wiklina, 
trzci na i sitow ie li a) 

Zrzyny, wióry, troci n y, drzazgi i trza-
sk i . li 

V .. VII 

V VII 

V VII 

V VII 

N240. 

Uwagi 

a) Za trzcinę i sito 
wie przewoźne przy 
przesyłkach drobnych 
oblicza się wedle taryfy, 
pod wyższonej o 50.0/0 
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43 

Dz i ały i grupy towarów , 

Wyroby z drzewa i innych materja
łów leśnych. 

Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i rze
mieślnicze drewniane . 

Klepki, dna, obręcze, dzwona kołowe, 
koła, szprychy, osie, dyszle, ho
łoble, duhy i kl~szcze chomontowe 

Skrzynie i paki pospolite do pako
wania towarów, oraz trumny nie
malowane 

Oddrzwia, futryny i 
nieszklone, drzwi 
i nfepoliturowane, 
i ule 

ramy okienne 
niemalowane 
oraz drabiny 

Ćwieki drewniane, gonty, słomka 
drzewna do zapałek i rolet, oraz 
słoma (wełna) d rzewna do matera
ców i opakowania 

Beczki, kadzie, stągwie, balje, niec
ki, wiądra i kubły 

Beczki i kadz ie używane 

Inne wy ro by ciesielskie, bednarskie 
i kołodziejskie. _ 

Wyro by stolarskie i to ka rskie, oprócz 
,. mebli gotowych 

Wyroby koszykarskie, oraz wy ro by 
wyplatane z łubu, ł yka, wikliny, 
trzciny i s itowia 

Meble drewniane, gięte i wyplata
ne 

44 Przetwory z drzewa. 

Smoła i dz i egi e ć. 

Żywica , te rpentyna, kal a fonja i ga
lipot 

Węg i el d rzewny . 

j Potaż i pop i ół 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- Pó/wa-\ wago-
h gono- n o 

!!jC wy ch wy<:~ 
OJ za wagę 
N ",,'- rzeczywistą, 
;v.V;= nie mniej 
~.~ ~ jednak niż 
~ ~ ~ za I za 
!O u 0.1 50JO JCOOO 
N kg. kg. 

II III v 

II b) III v 

II b) Hl v 

II II i IV 

II b) III V 

II b) 11I V 
III V VII 

II b) Iłl IV 

I b) II III 

r 

II b) III IV 

I b) II III 

l II I V 

I Il" /II 

I b) IV VI 
I IV VI 

I 

635 

-

Uwagi 

b) Za beczki i kadzie 
nowe, za klatki, ko 
lebki dla dzieci i me 
ble gięte i wyplatane 
nowe. za skrzynie, pa 
ki, pudła · i trumny 
nieułożone j ed n o w dru 
gie, i wyroby koszy 
karskie nowe, za ob 
ręcz e i gonty drew 
niane oraz za węgie 
drzewny, przewożne 
przy przesyłkach drob 
nych oblicza się wedle 
taryfy, podwyższone 
o 5CJO/o. 
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Działy grupy towarów 

K lasa taryfy dla . , 
przesyłe k 

drob- I pół\:a w~ 
h I 90 no- 110-

~~ wych wych_ 
, za wagę 
~ ""~ rze czywis tą. 
;;;. "V1 ;;, nie m niej 
a1~:G jednak niż 

I'J v o. 5000 l UGOO 

N240. 

Uwagi 

ro >. N --- --

::: N 1-0 I .za \ za 

________________ ~--------.----------~N~~~kg~. ~, ~ką~· ~----------------

45 

Dział VII. Papier i wyroby pa · 
piernicze. 

Masa drzewna. słomiana 
(drzewnik). 

celuloza 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

46 Papier, tektura i wy.roby z nich. 

Wszystkie przedmioty teJ grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Papier i tektura w arkuszach i ro
lach: 

1) bez opakowania, lub owini~te 
w papier i ściągni~te sznurem, 
drutem lub obr~czami. 

2) owini~te w rogoż~. oszyte 
w płótno lu b uj~ te w drewnia
ne deszczółki, ·spoJone drutem 
lub blachą. 

Tektura dachowa i ścienna (papa). 
smolowcowa na lub asfaltowana 

Torebki papierowe. 

Papier stary, gazety stare, 
tura, skrawki i obrzynki 
we i tekturowe, . oraz 
z papierni ., . 

maku la
papiero
odpadki 

Dział VIII. Wytwory przemysłu 
górniczego. 

47 Węgiel kamienny i brunatny, koks, 
torf, oraz brykiety wszelkie. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Torf i brykiety torfowe 

II I v 

II 

III IV 

Ił III 

I · III V 

III 

II 

II 

II 

v VII 

IV Via) 

V VII 

a) Za węgiel kamien- . 
ny i brunatny, nadawa
ny bez opakowania. 
przewożne oblicza się 
za cał k owitą ładowność 
podstawionego wa gonu-



[N'!! 40. Dziennik Ustaw. Poz. 243. 637 

~~~~==-====~~~~~~--~~~~~~~ 
Kla ~a taryfy dla 

48 

49 

50 

51 

Działy i grupy towarów 

Rudy. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Rudy złota, srebra i platyny 

Żużle, szlaka i inne odpadki z wy
tapiania rud 

Nafta i jej pochodne, oraz wosk 
ziemny. 

WszystkIe przedmioty tej grupy. 
oprócz niżej wymienionych. 

Ropa. olej skalny, nafta surowa. 

Mazut, nafta motorowa, ropał 

Smoła naftowa, gudron. 

Smary, oleje i tłuszcze techniczne 

Benzyna. 

Parafina . 

Odpadki z ' destylacji nafty. 

Wosk ziemny surowy, (ozokieryt) 

Wosk ziemny oczyszczony (cerazyna) 

Wosk górski (montan), japoński, 
karnauba, cetaceum 

Sól kuchenna, potasowa i morska. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Sól stołowa w paczkach. 

Sól potasowa (kainit, kizeryt, sylwi
nit i karnalit). . . . . . " . 

Asfalt i wyroby asfaltowe. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych . 

Rury, płyty i inne wyroby asfaltowe 

przesyle k 

drob- Pólwa ' l wago~ 
nuch g o n~ no 
) ~~Y.5.':.. 

, za wagę 
~ <tr~ rzeczywi~t~. 
<l)'Vl>-, ni e mnie) 
~'~:G je dnc:k niż 
~ ~ ~ za I za 
10 u Cl-I 5020 lOCOO 
N kg . kg . 

Klasa 

li 

II 
l 

li 

I 
V lVII b) 

I 
dld prz. pośp. e) 

I V VI/ b) 

I 1/ 

1/ 1/1 

1/1 IV 

III V 

" III 

" III 
II 

li 

II 

l 

III 

V 

III 

II 

" 
IV VI d) 
I II 

V VlI 

l r IIi Ve) 

I li "I 

U wagi 

b) Za rudy, 'oraz za 
żużle, szlakę i inne 
odpadki z wytapiania 
rud, nadawane bez o
pakowania. przewożne 
oblicza się za calkowitą 
ładownośc podstawi 0-

'nego wagonu. 

c) Za przesyłki rud zło
tych, srebrnych i pla
tynowych w ilościach 
poniżej 2S00 kg., prze
woźne oblicza się naj
mni ej za 2S0 kg . wedle 
klasy dla przesyłek po
śpiesznych, podwyższo
nej o 1000/0; za prze
sylki o wadze 2Soo kg. 
i wyżej - za wagę rze
czywistą wedle klasy dla 
przesyłek pośpiesznych. 
podwyższonej o Sal/o; za 
przewóz w pociągach o
sobowych poś pie s znych, 
powyższe opiaty pod
wyższa się o SOl/o. 

d) Za s61 kamienną, 
nadawaną bez o pako
wania, przewożne obli
cza się za całkowitą 
ładowność pod stawio
nego wagonu. 

e) Za asfalt surowy, 
nadawany bez opako
wan ia. przewoźne ohli
cza si ę za całkowitą ła
downość podstawione
go wagonu 
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52 

53 

Działy i grupy towarów 

Gips, alahaster i kreda. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych 

Wyroby z gipsu, alabastru i kredy: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania, lub luźno prze
kładane słomą, sianem i t. p. 

Wapień i wapno, oprócz wapna hy
draulicznego. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych .. ,,, . 

Cegła, dachówka i inne wyroby wap.: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania, lub luźno .prze
kładane słomą, sianem i t. p. 

54 Azbest i wyroby azbestowe. 

55 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Papa azbestowa, masa izolacyjna 
i inne wyroby azbestowe . . 

Kamienie i minerały, oprócz jubiler
skich. 

Kamienie i minerały, oprócz osobno 
wymienionych: 

1) surowe - łupane, kruszone, nie
obrobio ne 

2) z gruba obrobione- ciosane i pi
łowane: płyty, bloki, kostki bru
kowe 

3) obrobione, szlifowane i polero
wane 

Malachit, lapis lazur, wężowiec (ser
pentyn) 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

dra b- P6 łwa - 1 w~ 
h gono- no-

nyc wych wych.... 

, za wagę 
~.r:';:: rzeczywi s tą, 
~~;:, nie mniej 
<:J)'~:G jednak niż 

';'1" ~. 

Uwagi 

~ ~ t: --za-\--Z;;-
r:l u 0..1 som 11000 
N kg . _~_g __ :.._ -' ________ _ 

II 

II 

II 

v VI f) 

II III 

III V 

V VII f) 

II III 

III V 

II III 

II III 

V VII f) 

IV VI 

III V 

I II 

f) Za alabaster, gips 
i kredę _ w kawałkach 
i mielone, za wapień 
i wapno oraz za ka
mienie surowe, łupa
ne, kruszone, nieobro
bione, nadawane -bez 
opakowania, przewożne 
oblicza się za całkowitą 
ładowność podstawio
nego wagonu. 
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56 

57 

58 

Działy i grupy towarów 

Wyroby z kamien;: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania. 

Pias'ek, żwir, tłucżeń (sza:ber), oraz 
glina surowa i ziemia, oprócz far
bia,'skiej. 

Wszystkie przedmioty tej grupy . 

Woda zwykła i morska, oraz lód 
i śnieg. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Dział IX. Wytwory przemysłu 
szklarskiego, ceramicznego, ce

mentowego i betonpwego. 

Szkło i wyroby ze szkła. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych 

Butelki i butle (balony, gąsiory) 
próżne, nieopakowane, . lub luźno 
prze kładane sło mą, siane m i t. p. 

Butle (balony, gąsiory) używane 

59 Porcelana, fajans, majolika i wyroby 
z nich. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych . 

Masa porce lanowa. 

Naczynia, kafl e t płyty fajansowe, 
oraz izol ato ry telegraf iczne: 

1) w opakowaniu , 

2) bez opako~ania, lub lu ź no 
przekładane słomą, sianem i t. p. 

Kłasa taryfy dła 
przesyłek 

dr o b- pó lwa - \ wago-

nych ~~~~. w~~h 
a., za wagę 
N . - rze c zy wistą, 

:v-~ ~ .nie mnie). 
~'~ :G Jednak nIZ 
~ ~ N za I za 
IQ t: 0..1 5O:JO 10000 
N kg . kg . 

II . III 

III V· 

, . 
; 

Uwagi 

g) Za piasek, żwir, 
tłuczeń (szaber), oraz 
ziemię i glinę, nada
wa ne bez opakowania, 
przewoź n e oblicza się 
za c ałkowi tą ł adowność 
po dstawi o nego wagonu 
Za tłucze ń (sza ber), żwir 
i piasek, przeznaczone 
do budowy dróg bitych 
i p rzewożon e za świa 

l! V VII g) dedwami odnośnych u 

I 
. rZ'ę dów , p rzewoźne ob 

Ii cza s i ę wed łe stawk 
l fen. za każdy kilometr 

II h) 

I a) 

III 

V VII i) 

II II! 

III IV 

V VII 

I 

III 

IJ" 

IV 

II III 

1II l iV 

i 100 kg. 
h) Za lód i wodę do 

p icia, w przesyłkach po 
śpieszn ych , n ie prze no 
szących wagi 500 kg. 
przewoźn e ob ł i cza się 
we dl e klasy I. 

i) Za lód i śnieg, na 
dawan e bez o pakowa 
n ia, przewoźn e o blicza 
się za ca łkowi tą ładow 
ność podstaw ionego wa 
gO llu . 
a) Za butle (balony 
gąsiory) nowe prze 
woźn e przy przesylkach 
drob nych ob licza się 
wed le ta ryfy, pod wyż 
seonej o 500;0. 
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60 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

Działy i grupy towarów 

Wyroby garncarskie, gliniane i ter- . 
rakotowe. 

Wszystkie przedmioty tej grupy' 
oprócz niżej .wymienionych . 

Masa kamienna i glina ogniotrwała 

drob· 
nych 

~ 
~ ra':;: 
CI)'--"';>, 
0')'- V'l 
1:I~11J 
~ ;>, N 

N ... 
tOvo.. 
N 

palona w kawałkach . . . II 

Polewa II 

Naczynia gliniane i kamienne: 

1) w opakowaniu . 
2) bez opakowania, lub luźno prze

kładane słomą, sianem i t. p. 

Cegła, dachówki, rury i ·dreny (sącz
ki) glin iane i piaskowe, niepole· 
wane: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania, lub luźno prze· 
kładane słomą, sianem i t. p. 

Cegła, dachówki i rury polewane, 
cegła ogniotrweła, kafle, płyty 
i tafle gliniane wszelkie, oraz klin
kier: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania, lub luźno prze
kładane słomą, sianem i t. p. 

/I 

II 

II 

Pólwa' l wago· 
gono~ no 

~~~~ 
ZCl1 wagę 

rzeczywistą, 
ni e mn.iej 
jednak niż 

za I za 5020 10000 
kg . , kg. 

II 

III 
III 

II 

III 

III 

III 

V 
V 

III 

V 

V 

V VII b) 

II III 

IV VI 

61 C8męn~ i beton, oraz wyroby cemen-
towe i betonowe. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niźej wymienionych 

Cegły, dachówki, dreny, rury, płyty 
i inne wyroby cementowe lub be
tonowe: 

1) w opakowaniu 

2) bez opakowania, lub l.uźno prze
kładane słomą, sianem i t. p. 

Kamień budowlany sztuczny . • 

II IV VI 

II 1Il 

III Vb) 
IV VI 

N.! 40. 

• 
U wagi 

b) Za cegły, dachów
ki i sączki (dreny) gli
niane, piaskowe i ce
mentowe, nadawane 
bez opakowania, prze
wotne oblicza się za cał
kowitą ład,owność pod
stawionego wagonu. 
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62 

63 

64

1 

Działy i grupy towarów 

Szkło, oraz wyroby porcelanowe, fao , 
jansowe, gliniane, cementowe i be
tenoy.'e: tłuczone, w kawałkach , 
skorUpach, oraz rumowisko budow
lane. 

Wszystkie przedmioty tej grupy 

Dział X. W y twory przemysłu 
metalurgicznego. 

Żelazo i stal surowe, oraz w półfa
brykatach. 

Żelazo i stal surowe, oraz w blo · 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- P6łwa-\ wago-

nych ~~~t; w;~h 
Gi za wagę 
t:! «T~ rz~czywi~t~, 
<lJ'ti>. nie mniej 
g>'~:G jednak niż 

~ ~ ~ I za I za Itl u o. 50:10 J()(X)) 
N kg, ' kg. 

I 
! 

I 
\ 

I 

' . 
Uwagi 

. _~ 

I c) Za rumowisko bu 
dowlane (gruz), nada 
wane bez opakowania 
przewoźne oblicza się 
za całkowitą ładewność 
podstawionego wagonu 

V lVII c) 

I 

a) Za żelazo i sta 
surowe i w półfabry 
katach, oraz za żela 
stwo stare (szmelc) 
nadawane bez opako 
wania i bez. wskazania 
ilości sztuk, należycie 

I 
kach walc.owanych I 

Żelazo i stal handlowe: uniwersalne, 
arkuszowe i profilowe (w tem 
belki, oprócz nitowanych) 

II 

_ cechowanych, przewot 
ne oblicza się za cal 
kowiłą ładowność pod 
sławionego wagonu. V IVlI a) b) Za przesyłki złota 
srebra i platyny w Ho 
ściach poniżej 2500 kg 
przewoźne oblicza się 
najmniej za 250 kg. wed 
le klasy dla przesyłek Blacha żelazna i stalowa, oprócz 

wyciskanej i oksydowanej 

Drut, oprócz kolczastego i izolowa
nego 

Żelazo, stal i blacha stare (złom 
czyli szmelc): w odłamach, okru
chach, obrzynkach, oraz wióry i 
opiłki żelazne. 

Inne metale i stopy m~talowe, su
rowe, oraz w półfabrykatach. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

, Złoto, srebro i platyna: w sztabach, 
proszku i oąłamach., • . 

Cynk i ołów 

Dział XI. Wytwory przemysłu 
mechanicznego i metalowego. 

V a) 
~ 

II III 

II 111 V 

II 11I l V 

II v VII a) 

li 

I 
Kl asa dla prz, pośp.b) 

I ' II III 

pośp~esznych, pod wyż 
szonej o 1000/0; za prze 
syłki o wadze 2500 kg 
i wyżej za wagę rze 
czywistą wedle klasy dla 
przesyłek pośpiesznych 
pod wyżs70nej o 500/0. 
Za przewóz w pocią

gach osobowych poś 
piesznych powyższe 
opłaty podwyższają się 
o 500/0. 
a*) Za klatki, [prze' 

taki i sita przewotne 
przy przesyłkach drob 
nych oblicza się wedle 
taryfy, pod wyższonej o 
500/0. 

65 Wyroby z żelaza, stali, blachy, i dru-
tu, oprócz maszyn i aparatów. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. I a*) II II! 
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Działy i grupy towarów 

Przęsła i dźwigary mostowe, arki, 
belki nitowane, zbiorniki, pancerze 
okrętowe, beczki nowe, kotły pa
rowe, rury cienkościenne (ciąg
nione), wały i kesony. 

Beczki żelazne i stalowe, używane 
Przybory kolejowe i tramwajowe, 

oprócz szyn, oraz części zapasowe 
taboru kolejowego i tramwajowego 

Szyny kolejowe i tramwajowe 
Naczynia, kotły kuchenne, wiadra 

i wanny: żelazne i blaszane, cyn
kowane, emaljowane i malowane, 
oraz pudełka i puszki blaszane I 

Balony, bidony, konwie i stągwie: 
a) nowe. , 
b) używane < 

Wyroby noż ownicze i igielnicze . 
Okucia do drzwi, okien i pieców, 

ćwieki, gwoździe, nity, haki, śru-
by, ' zamki, łańcuchy, p~dkowy, 
osie, obręcze, hacele, h ufnale i 
resory 

Narzędzia i instrumenty rzemieślni 
cze, ogrodnicze i rolnicze 

Przybory wodociągowe, kanalizacyj
ne, or<lZ do ogrzewania, rury la
ne, radjatory, odlewy budowlane 
(drzwiczki do pieców, blachy ku· 
chenne, fajerki, konchy, ruszty, 
zlewy i żelazka do prasowania . 

f\rtykuły przemysłu elektrotechnicz
nego, oprócz liczników i silników, 
w tern elementy, stosy i akumu-
latory . , 

Kuchnie i kuźnie przenośne 

66 Maszyny, aparaty i zegary, oraz ich 
części składowe. 

Maszyny rolnicze, ogrodnicze i słu-
żące do utrzymania dróg . 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- pÓlwa' 1 wago, 
h gon o' no· 

nyc wych wych_ 

, za wagę 
~ tU"~ rzeczywistą, 
;;;'Vi>. nie mniej 
Ol'iii:rJ jednak niż 
~ ~ r: za \ za 
10 U 0..1 5000 1 UOOO 
N kg, kg. 

I 
II I 

I 
II 

l 
III 
I 

II 

/I 

II 
V 

II 
III 

II 

II 
V 
II 

III 

II 

III 

II 
II 

/I 

IV 
VII 

IV 
Va) 

III 

III 
VII 
III 

IV 

III 

IV 

III 
III 

III 

NQ 40. 

Uwagi 

a) Za szyny kolejowe 
i tramwajowe, nada 
wane bez opakowania 
i bez wskazania iloś ci 
sztuk, n a leżyc i e cecho 
wanych, przewoźne ob 
licza się za cał kowitą 
ładowność podstawio 
nego wagonu. 



N!! 40. Dziennik Ustaw. Poz. 243. 643 

Działy i grupy towarów 

Pomp y, sikawki, turbiny wodne 
i wiatraki amerykańskie, 

Obrabiarki do drzewa i metalu 

Maszyny, aparaty, silniki i liczniki 
elektryczne. . 
~ 

Maszyny wszelkie inne 

Silniki wszelkie, oprócz elektrycz
nych 

f\paraty i przyrządy techniczne i de
zy nfekcyjne, oraz wagi, oprócz 
"ptekarskich l fizycznych 

• . ' ,'f 

Przyrządy i instrumenty precyzyjne: 
naukowe, ch irurg iczne, optyczne. 
fotograficzne i inne, oraz wagi 
aptekarskie i fizyczne. 

Zegary i zegarki, oprócz złotych 
i srebrnych . '. 

67 Broń .biała i palna, 

68 

69 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
I . 

Wyroby z innych metali i stopów 
metalowych. 

Wyroby z cynku i ołowiu 

I Wyroby z innych metali i stopów 
m etalowych, oprócz wymienio
nych osobno 

Wyroby platerowane, posrebrzane 
i pozłacane 

Wyroby ze złota, srebra i platyny, 

Dział Xą Wytwory prz:emysłu 
chemicznego. 

Pierwiastki chemiczne, kwasy, zasa
dy (alkalja) i sole, 

Pierwiastki chemiczne, oprócz od
dzie lnie wyszczególnionych. 

Klasa taryfy d la 
przesyłek 

drob- P6łwa .. ! wago-
h gono· no· 

nyc wych wyc.h_ 

, . za wagę 
~ o:r~ rzeczywistą, 
;;ti>. nie mniej 
Ol'~ ~ jednak niż 
~ ~t:! za \ za 
lO U 0..1 5000 JUOOO 
N kg . kg. 

Uwagi 

I I b)~' Za przesyłki wy-
I II III robów złotych, srebr-

II 

II 

II 

II 

III 

II 
II 

III 

III 

II 

. .11 

III 

II 

Klasa dla prz. 1 pOŚp.b) 

I 

II 

nych i platynowych 
w ilościach poniżej 2500 
kg. przewoźne obi icza 
się najmniej za 250 kg. 
wedlug klasy d la przesy
łek pośpiesznych, pod
wyższonej o 100%; za 
przesyłki o wadze 2500 
kg . i wyżej - za .wagę 
rzeczywistą wedle kla
sy dla przesyłek ' po-

. śpiesznych, pod wyż 
szonej o 500/0. 
Za przewóz VI poci ą 

gach ' osobowych po 
śpie5znych powyższe 
opłaty podwyższają się 
o 5e% • 
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Działy i grupy towarów 

I Fosfor i s iarka _ --
Kwasy wszelkie, oprócz niż. wym. , 
Kwas siarkowy (siarczany), solny 

i karbolowy czarny (nieoczysz
Clony) 

Kwas azotowy (saletrowy) 

Ocet drzewny i spirytus drzewny 
(metylowy, aceton) . 

Zasady (alkalja) wszelkie, oprócz 
niżej wymienionych . . 

Soda wszelka, ług i amonjak . 

Sole chemiczne, oprócz niżej wy
mienionych 

Sól glauberska gorzka lmagnezjo
wa), angielska, saletra (oprócz 
chilijskiej), magnezja, sole amo· 
njakalne, sulfat, chlorek magnezu, 
wapno szare, (proszek drzewny, 
albo octan wapna), sole amonowe 
(salmjak, albo chlorek amonu, 
węglan amonu , azotan amonu), 
chlorek wapna, boraks czyli bo-
ran sodowy .. 

Ałuny wszelkie, sole chromowe, ko
perwasy: żelazny (siarczan żelaza), 
miedziany (siarczan miedzi), cyn
kowy {biały siarczan cynku) i chlo
rek cynku . 

Inne związki chemiczne oddzielnie 

ł5lasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- P6łwa- 1 wago-

nych ;~~h- W~~h 
, za wag~ 
~ "'":;:: rzeczywistą, 
~V;>, nie mniej 
Ol-§<:tl jednak niż 
~ ~~ za \ za 
«l u o.. 5000 1000) 
N kg. kg. 

Uwagi 

~ 

I i ~' " 
~-I I 

III I ;Ja) Za przesyłki d~~ 
ne tkwasu siarkowe-

" go, . kwasu azotowego 
i mieszanek z nich, 
kwasu solnego i octo
wego, ługów gryzą-

I a) III 

I a) I 

I a) II 

;: 1 I 

I:~) II 

V cych, amonjaku płyn
neg~ oraz płynnych 

III związków arszeniko· 
wych, przewoźne obli
cza się najmniej ' za 

IV 1500 kg . od listu prze
wozowego. 

II 
IV .. 

I II 

, 
i • 

l 

II ~ III 

, 
II III 

nie wyszczególnione I a) II 

70 Smoła węglowa i produkty jej de-
stylacj i. 

Wsżystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych;. • 

Smoła węglowa surowa i preparo- I 
wana, oraz pak 

" 
III V 
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71 

Działy i grupy towarów 

Benzol, toluol, ksylol, solwentnafta, 
solwentuol, naftalina, antracen, fe
nol (kwas karbolowy oczyszczony), 
kreozot, karbolineum (olej kreo- . 
zotowy, albo terowy) 

Barwniki sztuczne i naturalne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych 

Ziemia i gliny farbiarskie 

Drzewa i rośl i ny farbiarskie 

72 Garbniki sztuczne i naturalne. 
Wszystkie przedmioty tej grupy, 

oprócz niżej wymienionych 

Kora dębowa, wierzbowa, oraz inne 
kory, służące do garbowania 

Drzewa i rośliny garbarskie inne 

73 Nawozy sztuczne i naturalne. 
Wszystkie przedmioty tej grupy, jak: 

gnój, kompost, pudrety, szlam, 
fosforyty , superfosfa ty, żużle Tho-
masa , mąka kostna , salet ra chi
�i j ska, sole potasowe i t. p. 

74 Środki ~ybuchowe , strzelnicze, roz-
sadzające i pirotechniczne, oraz 
gazy wszelkie. 

Wszystkie przedmioty t ej grupy, 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- Półwa - I wago-
h gono- no-

nyc wych_wy~~ 
, za wagę 

:!:! ttr~ rzeczywi s tą, 
'- t;;;, nie m niej 
~-~:rl jednak niż 
t'Q >" N - ------
3: N..... za \ za 
'" u 0..\ 50()Q 11-000 
N kg . kg . 

I 
II I III 

I 
I 

I ! II 
IV I VI 

III i IV 

i 
I 
i 

" 
II V 
I . II 

VI 
III 

II V VII 

oprócz niżej wymienionych I b) !I 
Gazy wszelkie, w tem zg ęszczone 

i skroplone I II 

75 Zapałki. 

Wszystkie przedmioty tej grupy II III 

76 Klej, kit, mastyks, zaprawa do pod-
łóg, apretura, pokost, lakier i lak. 

Wszystkie przedmioty tej gr upy II III 

645 

Uwagi 

b) Za przedmioty, 
wyszczególnione w rozdz. 

la grupa II i w rozdz. Ib. 
grupa II zilłącznika B do 
.. Przepisów Przewozo
wych" (część I taryfy), 
przewoźne oblicza się za 
z dwojonąwagę przesyłki, 
najmniej za 2500 kg. od 
listu przewozowego. 
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77 

Działy grupy towarów 

Mydło, świece i stearyna. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych 

Mydła toaletowe i wonne, oraz 
świece ozdobne. . 

78 Kosmetyka, perfumerja, oraz smoły 
i olejki wonne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy 

79 Wody mineralne . 

. Wszystkie prze9mioty tej grupy . . 

80 Materjały i preparaty apteczne, środo 
ki lekarskie, dezyfekcyjne i opa
trunkowe. 

Wszystkie przedmioty. tej grupy. 
oprócz n iż ej wymienionych 

Zioł a i trawy lecznitze . . 

Środki dezynfekcyjne, oprócz kwa· 
su karbolowego nieoczyszczonego 

Merla i wata hygroskopijna, oraz 
szarpie 

Dział XIII. Wytwory przemysłu 
gumowego. 

81 Kauczuk, guma, gumalastyka, guta-
perka i wyroby z nich. 

Wszystkie przedmioty tej grupy . . 

82 Cerata, linoleum, dermatoid (skóra 
sztuczna), granitol , celuloid i t. p. 
materjały , oraz wyroby z nich. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Kla <a ta ry fy dla. 
przesy leK 

I 

I c) 

I c) Za watę przewotne 
przy przesylkach drob· 
nych oblicza się wedle 

il III taryfy, podwyższone j o 
500 '0. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

III 

III 

III 

II 

III 
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83 

Działy grupy towarów 

Dział XIV. Wytwory przemysłu 

włókienniczego. 

Bawełna i wata. 

Bawełna naturalna i sztuczna. 

Wata , oprócz hygroskopijnej . 

84 Len i konopie. 

Wszystkie przedm ioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. . . 

Len i konopie nie międlone (słoma 
I nia na i konopna) , oraz pakuły 

Paździerze lniane i konopne . • . 

Juta, piasawa, konopie 
i ' inne włókna roślinne. 

manilskie 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej _ wymienionych. 

Juta surowa . 

86 Wełna. 

Wełna naturalna i sztu'czna . 

87 Jedwab naturalny i sztuczny, oraz 
kokony. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

88 Przędza i nici. 

Przędza i nici lniane, bawełniane, 
wełniane i inne, oprócz jedwab
nych, konopnych i jutowych . 

Przędza i nici ' jedwabne i półje:' 
dwabne . . . . . . . . . 

Przędza i nici konopne i jutowe. 

fKl~-t-a r yfy- d la -- ----~~ 

przesyłe k 

drob - i ;ó/wa--I: -~-;;;;-;;-:-
nych I gonu- no·, 
_ _ -1-':YCh wy ch _ 
, za wa gę 
~ r:r'v rze czy wi s tą', 
~~~ .nie 1l1ni e j 
OJ;3 ~ jed nak niż 
10 ;>'N - - --,-

U wa gi 

:s N I.... za \ za 
lO u c..1 500J 11 mo 
_N_ _ kg_ k~:..,~ ____ • ___ _ 

" "-

l a) 

I a) 

II 

III 

IV 

V 

II 

III 

II 

1/ 

III 

II 

IV 

V 

VII 

III 

IV 

III 

II 

II 

III 

I al Za bawełnę natu 
ra ln ą i sztu cz n ą , oraz wa
tę, ni eprasowa ne, p rze-
woźn e przy przesyłk ach 
drobnych ob l icza się we
dle taryfy, podwyższo -
nej o 50% , 
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Dż i a ły grupy towarów 

89 Tkaniny wszelkie. oprócz osobno 
wymienionych. 

Tkaniny lniane, bawełniane, pół
wełniane, wełniane i inne, oprócz 
jedwabnych, półjedwabnych, ko
nopnychi jutowych. 

Tkaniny jedwabne i półjedwabne 

Tkaniny konopne i jutowe. 

90 Hafty, koronki , tiul i wstążki. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

91 Wyroby trykotażowe (dziane), poń-
czosznicze i szmuklerskie. 

Wyroby trykotażowe i pończoszni
cze. 

Wyroby szmuklerskie (fr~dzle, galo
ny, taśmy). . . . . . 

92 Dywany, kilimy, dery, koce, kołdry, 
pledy i. chustki. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

93 Opony wszelkie, oprócz gumowych, 
oraz namioty. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

94 Worki i wyroby powroźnicze. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Worki jutowe i z plótna zgrzebnego 

95 Szmaty, obrzynki i odpadki włókien-
nicze. 

I Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

dTob- P6łwa- 1 w;;.;:-
h gono- no-

nyc ~c.~y~h_ 
, za wagę 

Q) • t t: E:';: rz~czywl ~ ~, 
Q)" Vl >, nie mnie) 
0'l .~:C jednak niż 
~ ~~ - za \ za 
<Il u 0..1 5000 1(,000 
N kg . kg. 

II 

.1 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

(I 

(I 

III 

!II 

III 

v 

N!! 40. 

Uwagi 
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96 

97 

98 

99 

• 
100 

Działy i grupy towarów 

Dział XV. Odzież, obuwie, bie
lizna, galanterja, p~zedmioty 

zbytku i kosztowności. 

Ubrania, stroje i okrycia głowy. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Futra gotowe. • 
Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Bielizna. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Obuwie i rękawice. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Galanterja i artykuły toaletowe. 

Wszystkie przeomioty tej grupy. 

101 Przybory sportowe, myśliwskie i tu-
rystyczne. I Wszystkie przedmioty tej grupy. 

102 Biżuterje, drogie kamienie, perły i wy-

103 

roby jubilerskie, oraz inne kosz
towności. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Monety, pieniądze i papiery wartoś-
ciowe . . 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Dział XVI. Sprzęty domowe, we
wnętrzne urządzenia mieszkań, 
przybory biurowe; szkolne i skle-

powe. 

104 Meble, oprócz osobno wyszczegól-
nionych. 

Wszystkie . przedmioty tej grupy. 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- Pó lwa . ! wago· 
h go no- no-

Uwagi 
nyc ~~~)'~"-
, za wagę · 

~ Ol':!;! rzeczywistą, 
~ti>. nie mniej ~ 
0l'~:3 jednak niż 
; ~~ za \ za 
tO u o.. 5000 11000 
N kg. kg. 

l 
I a) II 

II 

II 

I. . Ił 

II 

II 

Kla sa dla prz. poś . b) 

Kla sa dla prz . poś . b) 

I a*) II lIt 

a) Za kapelusze nie
złożone do skrzyń 
przewoźne przy prze
syłkach drobnych obli
cza się wed le . taryfy, 
podwyższonej o 5<Jl/o. 

b) Za przesyłki biżu
terji, drogich kamieni, 
pereł, wyrobów jubi
lerskich, pienic;dzy, 
monet, papierów war
tościowych i innych 
kosztowności, w iloś
ciach poniżej 2500 kg., 
przewoźne oblicza się 
za wagę rzeczywistą, ale 
najm'niej za 250 kg., we
dle klasy dla przesyłek 
pośpiesznych, podwyż· 
szonej o 1000/0; za prze
syłki o wadze 2500 kg . 
i wyżej - za wagę rze
czywistą wedle klasy dla 
przesyłek pośpiesznych 
podwyższonej o 500/0. 

Za przewóz w pocią
gach osobowych pośpie· 
sznych powyższe opłaty 
podwyższają się 0500/0 

a*) Za meble drew
niane, gięte i wypla
tane, niero'zebrane 
nowe, przewoźne przy 
przesyłkach drobnych 
oblicza się wedle taryfy, 
podwyższonej o 50010. 
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105 

Działy i grupy towarów 

Łóżka i pościel. 

Wszystkie przedmioty tej , grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Łóżka żelazne niemalowane 

106 Sprzęty szkolne i kuchenne drewnia-. 
ne, niemalowane. 

Wszystkie przedmioty tej grupy (sto
ły, stołki, ławki, tablice, półki, 
szafy) . . 

107 Lampy, lichtarze" świeczniki, arma-
tura elektryczna i gazowa. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

108 Instrumenty muzyczne i ich części. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

109 Książki, mapy, nuty, czasopisma i dru-
h wszelkie. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

110 Materjał y piśmienne i przybory kan-

., 
:t 11 j 

l 
! 

112
1 
I 

I 

celaryjne szkolne, rysunkow-e i ma
larskie, modele maszyp., budowli 
i t. p., oraz zbiory naukowe. 

Wszystk ie pn:edmioty tej grupy. 

Obr azy, r zeiby, sztychy i fołografje. 

Wszys tkie przedmi;) tv tej grupy . 

Zaba.·rlki, gr y wózki i sanki dziecinne. 

Wszysl Kie prz.:! dmot ·, te i g upy. 

Kla<a taryfy dla 

drob- pólwa- I wago-
h gon o- I no 

nyc ~h.l-,vy~ 
, za wa g ę 

~ ._ rzeC7yw i " tą, 
:v.~== ni e m nie j 
~.~ ~ jed~~ _ n~ 
~ >. N za I za 
'" tI 0..1 50. 0 10000 
N kg . kg. 

• 

I 

II 

II 

J b) 

(( 

III 

III 

II 

[I 

III 

IV 

IV' 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

N2 40. 

Uwagi 

b) Za wózki dziecin
ne, próżne, nowe, prze
woźne przy ' przesyłkach 
drobnych oblicza się 
wedle taryfy, podwyż
szonej, o 501/0, 
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113 

114 

115 

Dz iały i grupy towaró w . 

Kufry, walizy, kosze, pudła i torby 
podróżne . 

I 
Wszystkie przedm ioty t f' j grupy. 

Dział XVII. flrŁykuły kolonjalne 
I i gastronomiczne. 

Kawa, herbata, kakao i czekolada. 

Wszystkie przedmioty tej grupy . 

Wyroby piekarniane i cukiernicze. 

Wszystkie przed mioty tej gru py, 
oprócz n i żej wymienion ych. 

Chleb i suchary. z chleba 

116 Sago, tapioka, manioka. arrowroŁ, 
oraz kasze i mączki dziecinne w 
specjalnem opakowaniu. 

Wszystki e przedmioty tej grupy. 

117 Bakalje. 

Wszystkie przedm)oty tej grupy, 
jak: fi gi , daktyle, rodzy nki i t. p, 

118 Konserwy mleczne, mięsne , rybne, 
owocowe, jarzynowe, j agodowe, 
warzywne i ' z włoszczyzny. 

Wszystkie przedmioty tej grupy: w 
pusz kach, s ł ojach i butelkach 
he rmetycznych .' 

119 Grzyby wszelkie i trufle. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
świeże, suszone, solone i ma ry-
nowane 

120 I(awiol', . o stt·.y g i, homary, langusty, 
krewety i delikatesy z ryb. 

Wszys tkie przedmipty tej grupy. 

Klasa taryfy dla 
przesyłek 

drob- pÓlwa- 1 wa90-

nych ~v~~~- I W~~h 
-
ci; za wagę 
N ._ rzeczywistą, 

;v.~ ~ nie mniej 
~.~ ~ jednak niż 
;;: >, N za I za 
10 tJ 0.\ 50: 0 10000 
N kg. kg . 

l c) 

I 

I 
II a) 

I b) 

I 
III 

II 

II 

1II 

II 

II 
IV 

II 

III 

II 

III 

651 

Uwagi 

c) Za kufry, kosze i 
pudła próżne, nowe 
przewoźne przy prze
syłkach drobnych ob'li
cza się wedle taryfy, 
podwyższonej o 500/0. 
a) Za chleb w prze
syłkach pośpiesznych 
nie przenoszących wagi 
500 kg. , przewoźne ob 
Iicza się wedle klasy l. 
b) Za grzyby ś wieże 

w przesy łkach poś
pi eszn ych, nie przeno
szących wagi 500 kg., 
przewoźne oblicza się 
wed ł e klasy l. 
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121 

122 

123 

Działy i grupy towarów 

I Wina winogronowe, konjaki, likiery 
i araki. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Ocet winny i owocowy, musztarda, 
soje i oliwa. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. 

Ocet w beczkach i butelkach. 

Przyprawy kor.zen e, oraz inne arty
kuły kolonjalne i gastronomiczne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

Dział XVIII. Różne. 

124 Sprzęty, aparaty i naczynia kościelne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy. 

125· Trumny próżne, oraz trumny i skrzy
nie ze zwłokami. 

Trumny próżne w!?zelkie, oprócz 
trum ien drewnianych, niemalowa-
l'lych .\ . 

Tru m ny ze zwłokami. 
Skrzynie ze zWiokami, przewożone

mi do prosektorjów 
Karawany ze zwłokami 
Popioły z krematoriów w urnach 

126 Wozy , omnibusy, furgony , powozy, 
sanie, samochody, rowery i moto
cykle. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, ro· 
zebrane . 

Klasa taryfy dla 
przesyłek · 

drob- Półwa-I' wago-
h gooo- 00-

nyc ~y_cl~ych _ 

za wagę 
~.u-;i rzeczywistą, 
'- t) >, nie mniej 
~.[i ~ jednak niż 
~ ~ r:: ,--za- j-z'a-
<O U o.. 5000 11 (XX) 
N kg. · kg. 

I I 

I a*) 
II a) 

II a) 
II d) 

I 

I 
II 

I II 
II 
II 
I 

I III 

" III 

II , 

H 

II 
III 

III 
111 
I 

III 

N2 40. 

Uwagi 

a*) Za trumny drew
niane, nieułożone jed
ne w drugie. przewożne 
przy przesyłkach drob 
nych oblicza się wedle 
taryfy, podwyższonej o 
501/0 . 
a I Za trumny ze zwło

kami, ustawione- w 
skrzynie lub na kara
wany, przewożne obli 
cza się za 5000 kg. od 
trumny; za zwłoki 
w skrzyniach. przewo-
żone do prosektorjów. 
przewożne oblicza się 
za wagę rzeczywistą. 
najmniej jednak za 
2500 kg. ·od skrzyni. i&! 
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Działy i grupy towarów 

Klasa taryfy dla 
przesylek 

drob- Półwa' l wago-
h gono- no· 

nyc wych wy.:.~ 
, za wagę 
~ <tr:!2 rzeczywi s tą, 
~~>, nie mniej 
~ ~ ~ jednak niż 

653 

Uwagi 

::: N ~ za \ za 
<O u 0..1 500J 1 VOOO 

__ ~ _________________________________ ~~!N ____ ;, __ k~g.~ __ k~9~. ó~-----------------

I 

127 

128 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych, nie-
rozebrane • 

Wozy i sanie pospolite, drewniane, 
niemalowane 

Furgony teatrów, panoram i cyrków 
wędrownych, orat wozy meblowe 
używane, próżne. 

Wózki ciężarowe ręczne i taczki. 

Statki, łodzie i przyrządy pływacze, 
samoloty, balony i przyrządy lot
nicze. 

Wszystkie przedmioty tej grupy: 

a)' rozebrane .. 
b) nierozebrane 

Baraki i domy składane, karuzele, 
dekoracje i rekwizyta teatralne. 

Wszystkie przedmioty tej grupy, 
oprócz niżej wymienionych. . ' . 

Baraki i do ni)!: drewn iane, składane 

129 Tabor kolejowy i tramwajowy. 

Parowozy i tendry kolejowe na wła
snych kołach 

Wagony kolejowe na własnych ko
łach, próżne 

Parowozy, tendry i wagony kolejo
we, załadowane na platformach 

Parowozy, tendry i wagony kolejek 
dojazdowych, wozy motorowe i wa
gony tramwajowe 

Drezyny i wagoniki kolejek prze
nośnych. 

Po mosty wagowe 

I b) I II 

II b) III V 

I III b*) Vb*) 

III V 

I II III 

I c) I II 

Id) II III 

II III V 

II 

II 

II 

III 

III 

II 

III 

III 

III 

b) Za wozy, omnibu
sy, powozy, sanie , sa· 
mochody, rowery i mo
tocykle, nierozebrane, 
przewoźne przy przesył
kach drobnych oblicza 
się wedle taryf odnoś
nych, podwyższonych 
o 500/0. 

b*) Za wozy zwykłe 
i meblowe, furgony 
teatrów wędrownych, 
paI:1oram i cyrków, 
załadowane meblami, 
przyborami lub towa
rami, przewoźne .obli
cza się za łączną wagę 
wozu i towaru wedle 
taryfy"ustanowionej dla 
naladowanego towaru. 

c) Za statki. łodzie 
i przyrządy pływacze, 
nierozebrane, przewoź
ne przy przesylkach 
drobnych oblicza się 
wedle taryf odnośnych, 
podwyższonych o 500/0. 

d) Za dekoracje te
atralne przewoźne przy 
przesyłkach drobnych 
oblicza się we.dle taryfy, 
podwyższonej o 500/0. 
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-----------------------------------------------------------~ 

Działy i grupy towarów 

130 Działa, tabor i amunicja wojskowa. 

Działa, ,lawety, jaszcze i wózki (peł
ne i próżne) 

Pociski, naboje, miny i torpec;ły : 

a) nienabite 

b) nabite. 

-
Kla sa taryfy dla 

przesyłek 

drob
nych 

Pólwa- I wago-
90no· no 
w y ch wY~ 

ch za wagę 
N . - rzeczywi stą, 

:v.~~ nie mniej 
g>'~ Vl jednak niż 

~ ~ ~ z~ I za 
'" u c.. I 5O~O 1COOO 
N kg. kg. 

I 

I e) 

II 

II 

III 

III 

Uwagi 

e) Za przedmioty, wy
szczególnione w roz
dziale la grupa II i w 
rozdz iale lb grupa II za
łącznika B do " Prze 
pisów przewozowych" 
(część l Taryfy), prze 
woźne oblicza się za 
zdwojoną wagę przesył 
ki, najmniej za 2500 kg. 
od listu przewozowego. 

• 
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c Z Ę Ś Ć IV. 

DZIAŁ 1\. 

SZEMflTY OPŁflT TflRYFOWYCH. 

Klasa przesyłek pośpiesznych. 
Za odległość 
kilometrów C o c z y n i : 

1-100 - po 15 fen. za 1 km. i leO kg., za 100 km.- 15.00 mk. 
101-200 - 15.00 mk.+ 140 f." 10 km. i 100 . kg. " 200 .. - 29.00 • 
201-400 - 29.00 " + 130 f. " " 400 " -'--- 55.00 .. 
401-600 - 55.00 " + 120 f. " 600" - 79.00 " 
601-800 - 79.00 " + 110 f. " "" 800 " -101.00 ,. 
801iwięcej-101.00 .. + 100f." " " "1000,, -121.00 " 

Stała opłata stacyjna - 100 fenigów za 100 kg. 

Klasa l-sza przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 10 fen. za " 1 km. i 100 kg., za 100 km.- 10.00 mk. 
101-200 ~ 10.00 mk. + 90 f. " 10 km. i 100 kg., " " 200 .. - 19.00 " .J 
201-400 - 19.00 , + 80 f. "" " "400 ,, - 35.00 " 
401-600 - 35.00 .. + 70 f. "" " 600 " - 49.00 " 
601-800 - "49.00 " + 60 f. "" " 800 " - 61.00 " 
801 i więcej- 61.00 " + 50 f. "" " "1000,, - 71.00 " 

Stała opłata stacyjna - 60 fenigów za 100 kg. 

Klasa II-ga przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 8 fen. za 1 km. "i 100 kg., za 100 km.- 8.00 mk. 
101-200 - 8.00 mk. + 70 f." 10 km. i 100 kg., " "200 " - 15.00 " 
201 - 400 - 15.00 " + 60 f. ,," " "400 ,, - 27.00 " 
401-600 - 27.00 " + 50 f. " "" 600 " -- 37.00 " 
601-800 - 37.00 " + 40 f. "" " 800 " - 45.00 " 
801 i więcej- 45.00 .. + 35 f. ".. " "1000,, - 52.00 " 

Stała opłata stacyjna - 60 fenigów za 100 kg. 

Klasa lIl-cia przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 6 fen. za 1 km. i 100 kg., za 100 km.- 6.00 mk. 
1Cl-2OO - 6.00 mk. + 55 f." 10 km. i 100 kg., " 200 .. - 11.50 " 
201-400 - 11.50 " " + 50 f. " " 400 " - 21.50 " 
401-600 - 21.50 " + 40 f. " "" 600 " - 29.50 " 
601-800 "- 29.50 .. + 35 f. " " 800 " - 36.50 " 
801 i więcej- 36.50 " + 30 f. ,i" " "1000 ,, - 42.50 " 

Stała opłata stacyjna - 40 fenigów za 100 kg. 
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Klasa IV-ta przesyłek zwyczajnych. 
Za odległość 
kilometrów C o c z y n 

5.00 mk. 
9.50 

1-100 - po 5 fen. za 1 km. i 100 kg., za 100 km.-
101-200 - 5.00 mk.+ 45 f." 10 km. i 100 kg.,,, 200 " 
201-400 - 9.50 " + 40 f. " " 400 " - 17.50 " 
401-600 -'-- 17.50 " + 35 f. " 600 ' " - 24.50 " 
601-800 - 24.50 " + 30 f. " "" 800 " - 30.50 " 
801 i więcej- 30.50 " + 25 f. "" " "1000,, - 35.50 " 

Stała opłata stacyjna - 40 fenigów za 100 kg . 

Klasa V-ta przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 4 fen. za 1 km. i 100 kg., za 100 km.- 4.00 mko 
7.50 " 

- 13.50 " 
101-200 - 4.00 mk. + 35 f." 10 km. i 100 kg.,,, 200 " 
201-400 - 7.50 " + 30 f. " " " 400 " 
401-600 - 13.50 " + 25 f. " " 600 " - 1850 , 
601-800 - 18.50 " + 20 f. "" " 800 " - 22.50 " 
801 i więcej- 22.50 • + 15 f. "" " "1000,, -. 25.50 " 

Stała oplata stacyjna - 40 fenigów za 100 kg. 

Klasa VI-ta przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 3 fen. za 1 km. i 100 kg., za 100 km.- 3.00 mk· 
5.00 101-200....:.... 3.00 mk. + 20 f." 10 km. i 100 kg., 200" 

201-400 - 5.00 " + 18 f. " 400 " 8.60 
401-600 - 8.60 " + 15f. "" " " 600,, - 11.60 " 
601-800 - 11.60 " + 12 f. "" )1 800 " 
801 i więcej- 14.00 " + 10 f. "" " " 1000 ,, 

- Stała oplata stacyjna - 40 fenigów za 100 kg. 

- 14.00 " 
- 16.00 " 

Klasa VII-ma przesyłek zwyczajnych. 

1-100 - po 2 fen. za 1 km. i 100 kg., za 1ookm.- 2.00 mk ~ 
4.00 101-200 - 2.00 mk. + 20 f." 10 km . i 100 kg.,,, 200 " 

201-400. - 4.00 " + 18 f. , 400 " 7.60 
401-600 - 7.60 " + 15 f. " " 600 " - 10.60 " 
601-800 - 10.óO " + 12 f. " " 800 " - 13.00 • 
801 i więcej- 13.00 , + 10 f. "" " " 1000 ,, - 15.00 " 

Stała opłata stacyjna - 40 fenigów za 100 kg. 
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DZIf\Ł B. 

Tf\BLICE OPŁf\T PRZEWOZOWYCH. 
1- 50. 

Za odleg -
Opłaty w feni gach za 100 kilogram ów 

łość ki-
Klasa Klasy przesyłek zwyczajnych przesy-

lometr6w lek po-
I 

I i I 

I I 
śpiesz- I II I III I IV ! V VI VII ! nych I I I 

I 
I 

1-10 250 1 60 140 100 90 I 80 70 60 

I 11 265 170 148 106 95 84 73 62 
12 280 180 156 I 1 12 , 100 88 76 64 
13 295 190 164 I 118 . 105 I 92 79 66 
14 310 200 172 124 I 110 96 82 68 
15 325 210 180 130 1 15 100 85 70 

16 340 220 188 136 120 , 104 88 72 
17 355 230 196 142 125 l 108 91 74 
18 370 240 204 148 130 112 94 76 
19 385 250 212 154 135 116 97 

I 
78 

20 400 260 220 160 140 120 i 
100 80 

21 415 270 228 I 166 145 124 i 103 82 
22 430 280 236 172 150 128 106 84 
23 445 290 244 178 155 132 I 109 86 
24 460 300 252 184 160 136 1 12 88 
25 475 310 260 1.90 165 140 1 15 90 

! 
26 490 320 268 196 170 144 

I 
1 18 92 

27 505 330 276 202 175 148 121 94 
28 520 340 284 208 180 152 ! 124 96 
29 535 350 292 214 185 1 56 127 98 
30 550 360 300 220 190 160 i 130 100 , 
31 565 370 308 226 I 195 164 i 133 102 
32 580 380 316 232 200 168 I 136 104 
33 595 390 324 238 205 . 172 I 139 106 
34 610 400 332 244 210 176 

I 
142 108 

3S 625 410 340 250 215 180 145 1 10 

36 640 420 348 256 220 184 148 1 12 
37 655 430 356 

I 
262 225 188 151 1 14 

38 670 440 364 268 230 192 154 116 
39 685 450 372 274 I 235 196 157 118 
40 700 460 380 280 240 200 160 120 

I 

41 715 470 388 286 
i 

245 204 I 163 1 22 
42 730 480 396 292 250 208 

I 
166 124 

43 745 490 404 298 i 255 212 1 69 126 
44 760 500 412 304 

, 
260 216 I 172 128 , I 

45 775 5 10 420 310 
, 

265 220 

I 
175 130 

! I 

46 790 520 428 3 16 ! 270 224 178 132 
47 805 530 436 322 275 228 

I 
181 134 

48 820 540 444 328 280 232 184 136 

I 
49 835 550 .4 52 334 285 236 187 138 
50 850 560 460 340 290 .240 ł 190 140 

I I 
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51 - 100 . . ...--
Za odleg-

o.płaty w fenigach za 100 kil ogramów 

łość k i- _ 
Klasa 

Klasy przesyłek zwy czaj nych przesy-

lomelrów lek po-
I I I śpiesz- I 1/ III IV , V VI VII nych i ł , I l 

51 865 570 468 346 295 ! 244 
I 

193 142 
52 880 580 476 352 300 .248 196 144 
53 895 590 484 358 305 252 199 1 46 
54 910 600 492 364 310 256 202 1 48 
55 925 610 500 370 3 15 260 205 ! 1 50 

56 940 620 508 376 320 264 
i 

208 1 52 
57 955 630 516 382 325 268 211 154 
58 970 640 524 388 330 272 • i 214 I 156 
59 985 650 532 394 335 I 276 ł 217 158 
60 1000 660 540 400 340 280 220 I 160 

61 1015 670 548 406 345 I 284 223 162 
62 1030 680 556 412 350 i 288 

! 
226 164 

63 1045 690 564 418 355 292 229 166 
64 1060 700 572 424 360 296 ! 232 . 168 
65 1075 710 580 430 365 300 235 170 

66 1090 720 588 436 370 304 
l 238 172 I i 

67 11 05 730 596 442 375 i 308 241 I 1 74 
68 1120 I 380 312 

i 
244 

I 
176 740 604 448 I ·1 

69 11 35 750 612 454 385 
. 

316 ! 2 47 
i 

1 78 , 
70 1150 760 620 460 i 390 320 2 50 I 180 

71 1165 770 628 466 395 
, 

324 253 182 
72 1180 780 636 472 400 ł 328 I 256 I 184 
73 1195 790 644 478 405 

, 
332 259 ! 186 l 

74 1210 800 652 484 410 336 2.62 188 
75 1225 810 660 490 415 340 265 1 90 

76 1240 820 668 496 420 i 344 268 192 
77 1255 830 676 502 425 348 i 271 194 
78 1~ 70 840 684 508 430 352 I 274 196 
79 1285 850 i 692 514 435 3 56 ! - 2 77 198 
80 1300 860 700 520 440 

, 
360 i 280 200 

i 

81 13 15 870 708 526 445 l 364 283 202 ł I I 82 13 30 880 I 716 532 450 368 286 204 I 83 1345 890 724 538 455 I 3 72 i 289 206 
84 13 60 900 i 732 544 460 376 292 208 
85 13 75 910 740 550 465 380 295 

, 210 j. ! ! 
ł i 

86 1390 920 748 556 470 384 I 298 l 212 
87 1405 930 756 562 475 388 I 301 214 
88 1420 940 764 568 480 392 304 216 
89 1435 950 ł 772 574 485 396 307 218 
90 1450 960 780 580 4 90 ł 400 3 10 I 220 

, I 

91 1465 870 788 495 404 I 313 
, 

222 586 i · 92 1480 980 796 592 500 408 316 : 224 
93 1495 990 804 598 505 412 319 226 
94 1510 1000 812 604 510 416 i 322 228 
95 1525 1010 820 610 515 , 420 325 230 

96 1540 10 20 828 616 520 424 328 232 
97 15 55 1030 >' 836 622 525 428 331 234 
98 1570 10 40 844 628 530 432 334 2 36 
99 1585 10 50 852 6 34 5 35 436 337 238 

100 1600 1060 8 60 640 540 440 340 240 
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101 - 600. 

Za odłeg-
Opłaty w fenigach za 100 kilogra mów 

łość kilo-
Klasa 

Klasy przesyłek zwyczajnych przesy-
ł ek po - --m etr ów 

I I I 

, 

I 
I śpiesz - I II III IV 

i 
V VI I VII nych i 

I 
I 

101 - 110 1740 11 50 ! 930 695 585 475 360 260 
11 -- 20 ' 1880 1240 l 1000 750 630 510 380 280 
21 - 30 2020 1330 

, 
1070 805 675 545 400 300 

31 - 40 ! 2160 1420 1140 860 720 580 420 320 
141 - 150 2300 1510 1210 915 765 615 440 340 

151 - 160 2440 1600 1280 970 810 650 ; 460 360 
61 - 70 2580 1690 1350 1025 855 685 I 480 380 
71 - 80 2720 1780 1420 1080 900 7 20 

I 
500 400 

81 - 90 2860 1870 1490 1135 

I 
945 755 520 420 

191 - 200 3000 1960 1560 1190 990 790 
i 

540 ' 440 

201 - 210 3130 2040 1620 1240 1030 820 I 558 458 I 

11 - 20 3260 2120 1680 1290 1070 850 I 576 476 
21 - 30 3390 2200 1740 1340 1110 880 594 494 

I 31 - 40 3520 2280 1800 1390 1150 910 I 612 512 

l 241 - 250 3650 2360 
l 

1860 14 40 11 90 940 630 530 
I 

I 

I 
251 - 260 3780 2440 

I 
1920 1490 12 30 970 ! 648 548 I 61 - 70 3910 2520 1980 1540 1270 1000 666 566 

71 - 80 4040 2600 I 2040 1590 1310 1030 684 584 
81 - 90 41 70 26 80 

i 
21 00 1640 1350. 1060 I 702 602 I 291 - 300 4300 2760 2160 1690 

I 
1390 1090 720 620 

I 

301 - 310 4430 2840 

I 

2220 17 40 1430 1120 738 638 
11 - 20 4560 2920 2280 17 90 I 1470 1150 756 656 
21 - 30 4690 3000 2340 1840 1510 1180 774 674 

I 
31 - 40 4820 ,3080 2400 1890 1550 1210 792 692 

341 - - 350 4950 3160 2460 1940 1590 1240 810 710 

I 351 - 368 5080 3240 ! 2520 1990 1630 1270 828 728 
61 - 70 5210 3320 i -2580 2040 1670 1300 846 746 
71 - 80 53 40 3400 I 2640 2090 1710 1330 864 764 
81 - 90 5470 34 80 I 2700 2140 1750 1360 882 782 

391 - 400 5600 3560 276,0 2190 1790 1390 900 800 

I 401 - 410 5720 3630 2810 2230 1825 1415 I 9 15 815 
11 - 20 5840 3700 · 2860 2270 1860 1440 i 930 830 
21 - 30 5960 3770 2910 2310 1895 14 65 945 845 
31 - 40 6080 3840 2960 2350 1930 1490 I 960 860 

441 - 450 6200 3910 3010 2390 1965 1515 975 875 

451 - 460 6320 3980 3060 2430 2000 1540 I 990 890 
61 - 70 6440 4050 3110 2470 2035 1565 

I 
1005 905 

71 - 80 6560 4120 3160 2510 2070 1590 1020 920 
81 - 90 6680 4190 I 3210 2550 2105 16'15 i 1035 935 

491 - 500 6800 4260 3260 2590 2140 1640 1050 950 

501 - 510 6920 43 30 3310 2630 2175 1665 ! 1065 965 
11 - 20 7040 4400 3360 2670 2210 1690 i 1080 980 
21 - 30 7160 4470 3410 2710 2245 1715 1095 9 95 
31 - 40 7280 4540 3460 2750 2280 1740 

I 11 10 10 10 
541 - 550 74 CO 46 10 3510 27 90 2315 1765 11 25 1025 

551 - 560 7520 46 80 35 60 . 2830 23 50 17 90 1140 1040 
61 - 70 76 40 4750 3610 28 70 2385 18 15 11 55 10 55 
71 - 80 7760 4820 36 60 291 0 24 20 1840 11 70 1070 
81 - 90 7880 4890 3710 29 50 2455 18 65 11 85 10 85 

591 - 600 8000 4960 37 60 2990 I 2490 1890 1200 1100 
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601 - 1100. 

Z a odleg-
Opłaty w fenigach za 100 kilogramów 

łość kilo-
Klasa 

przesy- Klasy przesyłek zwyczajnych . 

metrów lek po-

I I i 
I I I 

śpiesz- I II 1\1 IV V VI VII 
nych I ! 

601- 610 8110 5020 3800 3025 2520 1910 1212 1112 
11- 20 8220 5080 3840 3060 2550 1930 1224 11 24 
21- 30 8330 5140 3880 3095 2580 1950 1236 1136 
31- 40 8440 5200 3920 3130 2610 1970 1248 1148 

641- 650 8550 5260 3960 3165 2640 1990 1260 1160 

651- 660 8660 5320 4000 3200 2670 2010 1272 11 72 
. 61- 70 8770 5380 4040 3235 2700 2030 1284 1184 

71- 80 8880 5440 4080 3270 2730 2050 1296 1196 
81 - 90 8990 5500 4120 3305 2760 2070 1308 1208 

691- 700 9100 5560 4160 3340 2790 2090 1320 1220 

701- 710 9210 5620 4200 3375 2820 2110 1332 1232 
11- 20 9320 5680 4240 3410 2850 2130 1344 1244 
21 - 30 9430 5740 4280 3445 2880 2150 1356 1256 
31- 40 9540 5800 4320 3480 2910 2170 1368 1268 

741 - 750 9650 5860 4360 3515 2940 2190 1380 1280 

751- 760 9760 5920 4400 3550 2970 2210 1392 1292 
61 - 70 9870 5980 4440 3585 3000 2230 1404 1304 
71 - 80 9980 6040 4480 3620 3030 2250 1416 1316 
81 - 90 10090 6100 4520 3655 3060 2270 1428 1328 

791- 800 10200 6160" 
I 

4560 3690 3090 2290 1440 1340 

801- 810 10300 6210 4595 3720 3115 2305 1450 1350 
11- 20 10400 6260 4630 3750 3140 2320 1460 1360 
21- 30 10500 6310 4665 3780 3165 2335 1470 1370 

I 31- 40 10600 6360 4700 3810 3190 2350 1480 1380 
841- 850 10700 6410 4735 3840 3215 2365 1490 1390 

I 
851- 860 10800 6460 I 4770 3870 3240 2380 1500 1400 

61 - 70 10900 6510 4805 3900 3265 2395 1510 1410 
71- 80 11000 6560 4840 3930 3290 2410 1520 1420 
81- 90 11100 6610 4875 3960 3315 2425 1530 1430 

891- 900 11200 6660 4910 3990 3340 2440 1540 1440 

901 - 910 11300 6710 i 4945 4020 · 3365 2455 1550 1450 ·1 11 - 20 11400 6760 4980 4050 3390 2470 1560 1460 
21 -- 30 11500 6810 5015 4080 3415 2485 1570 1470 

I 31- 40 11600 6860 5050 4110 3440 2500 1580 148C 
941- 950 11700 6910 5085 4140 3465 2515 1590 1490 

951- 960 11800 6960 5120 4170 3490 2530 1600 1500 I 61- 70 11900 7010 5155 4200 3515 2545 1610 1510 
71- 80 12000 7060 5190 4230 3540 2560 1620 1520 
81- 90 12100 7110 5225 4260 3565 2575 1630 1530 

991- 1000 12200 7160 5260 4290 3590 2590 1640 - 1540 

1001- 1010 12300 7210 5295 4320 3615 2605 1650 1550 
11- 20 12400 7260 5330 43 50 3640 2620 1660 1560 
21- 30 12500 7310 5365 4380 3665 2635 1670 1570 
31- 40 12600 7360 54 00 4410 3690 2650 1680 1580 

1041-1050 12700 7410 5435 4440 3715 2665 1690 1590 

1051-1060 12800 7460 5470 4470 3740 2680 1700 1600 
61 - 70 12900 7510 5505 4500 3765 2695 1710 1610 
71- 80 13000 7560 5540 4530 3790 2710 1720 1620 . • 
81- 90 13100 7610 

l 
5575 4560 3815 2725 1730 1630 

1091- 1100 13200 7660 5610 4590 3840 2740 1740 1640 



Dzienn ik Ustaw. Poz. 243. 661 

1101 - 1600. 

Za odleg-
Opłaty w fen igach za 100 kilogramów 

łość k i-
Klasa Klasy przesyłek zwyczajnych przesy-

lomeŁrów 
lek po- --~-----

I I I I I 
i 

ś piesz- l ! II II I IV V VI VII 
nych I I 

1101-1110 133 00 7710 564.5 

I 

46 20 3865 2755 I 1750 1650 
11- 20 13400 7760 5680 46 50 3890 2770 1760 1660 
21- 30 13500 7810 5715 4680 39 15 2785 1770 1670 
31- 40 13600 7860 5750 4710 3940 2800 1780 1680 

1141 - 1150 13700 7910 5785 

I 
4740 3965 2815 1790 16 90 

1151-1160 13800 7960 5820 4770 3990 2830 18 00 17 00 
61 - 70 13900 8010 l 5855 ! 4800 4015 2845 1810 1710 
71- 80 14000 8060 5890 

I 
4830 4040 2860 1820 1720 

81- 90 14100 8110 
I 

5925 4860 4065 2875 1830 1730 
1191- 1200 14200 8160 5960 I 

4890 4090 2890 1840 1740 

1201- 1210 14300 8210 5995 4920 4115 2905 18 50 1750 
11- 20 14400 8260 i 6030 i 4950 4140 29 20 1860 1760 
21 - 30 14500 8310 6065 

I 

4980 4165 2935 1870 1770 
31- 40 14600 8360 6100 5010 4190 2950 1880 1780 

1241 - 1250 14700 8410 6135 5040 4215 2965 1890 1790 , 
1251-1260 14800 8460 6170 5070 4240 2980 19 00 1800 

61 - 70 14900 8510 6205 5100 4265 2995 1910 1810 
71- 80 15000 8560 I 6240 5130 4290 30 10 19 20 1820 -
81- 90 15100 8610 6275 5160 4315 3025 19 30 1830 

1291-1300 15200 8660 6310 5190 4340 3040 1940 1840 
, 

1301 - 1310 15300 8710 6345 5220 4365 3055 1950 1850 
11 - 20 15400 8760 6380 52·50 4390 3070 1960 1860 
21 - 30 15500 8810 6415 

, 
5280 4415 3085 19 70 1870 

31 - 40 156"00 8860 6450 I 5310 4440 3100 1980 18 80 
1341"':1350 15700 . 8910 6485 5340 4465 3115 19 90 1890 

1351 - 1360 15800 8960 6520 I 5370 4490 3130 2000 19 00 
61 - 70 15900 9010 6555 I 5400 4515 3145 2010 1910 
71- 80 16000 9060 6590 

I 
5430 4540 3160 2020 1920 

81- 90 16100 ·9110 I 6625 5460 4565 3175 2030 1930 
1391-1400 162 00 9160 : 6660 I 5490 4590 3190 2040 1940 I 

1401- 1410 16300 9210 6695 ! 5520 4615 3205 2050 I 19 50 
11- 20 16400 9260 

I 
6730 5550 4640 3220 2060 1960 

21- 30 16500 9310 6765 
i 

5580 4665 3235 2070 1970 
31- 40 16600 9360 6800 5610 4690 3250 2080 1980 

1441- 1450 16700 9410 6835 5640 4715 3265 2090 1990 

1451- 1460 16800 9460 i 68 70 i 5670 4740 3280 . 2100 2000 
61 - 70 16900 9510 6905 I 5700 4765 3295 2110 20 10 

I 71 - 80 17000 9560 6940 5730 4790 3310 2120 2020 
81- 90 17100 9610 6975 5760 4815 3325 2130 2030 

1491- 1500 17200 9660 7010 5790 4840 3340 2140 2040 I i 
1501-1510 17300 9710 7045 5820 4865 3355 2150 2050 I i 

11- 20 17400 9760 7080 5850 4890 3370 2160 2060 
21 - 39 17500 9810 7115 ! 5880 4915 3385 2170 2070 
31- 40 17600 9860 71 50 5910 4940 3400 21 ~ 2080 

1541- 1550 17700 9910 7185 I 5940 4965 3415 2190 2090 
i 

1551- 1560 17800 9960 7220 I 5970 4990 3430 2200 2100 
61 - 70 17900 10010 7255 i 6000 5015 3445 2210 2110 
71 - 80 18000 10060 7290 · . 6030 5040 3460 2220 2120 
81 - 90 18100 10110 7325 ! 6060 5065 3475 2230 2130 

1591- 1600 18200 10160 7360 I 6090 5090 3490 2240 2140 
I 
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1601 - 2000. 

Za odleg-
Opłaty w fe nigach za 100 kilog ra m ów 

łość kilo-
Klasa 

Klasy przesyłek zwyczaj nych przesy-
metrów lek po-

I I I 
ś piesz- I I " III IV I V - VI VII nych 

l I I 

I I 1601- 1610 183 00 10210 ! 7395 i 61 20 51 15 35 05 2250 2150 
11- 20 18400 102 60 I 74 30 61 50 51 40 I 3520 22 60 21 60 
21- 30 185 00 103 10 I 7465 I 61 80 5165 35 35 22 70 2170 
31- 40 186 00 103 60 

I 75 00 62 10 5190 
I 

3550 22 80 21 80 
1641 - 1650 187 00 104 10 7535 I 6240 5215 3565 22'90 2190 

; 

1651- 1660 18800 10460 i 75 70 
, 

6270 5240 I 3580 23 00 2200 I 

I 61-- 70 189 00 10510 I 7605 6300 5265 3595 2310 2210 I 71- 80 19000 105 60 i 7640 I 6330 5290 3610 2320 22 20 
81- 90 191 00 10610 I 76 75 I 6360 53 15 I 3625 2330 2230 l 

1691- 1700 19200 10660 
I 

7710 6390 5340 ! 3640 2340 2240 

1701- 1710 19300 10710 7745 I 6420 5365 I 3655 2350 22 50 
11- 20 19400 107 60 7780 6450 5390 3670 2360 22 60 
21- 30 195 00 108 10 78 15 I 6480 54 15 3685 2370 2270 I 

I 31- 40 196 00 10860 7850 l 65 10, 5440 
l 

3700 2380 2280 I 1741- 1750 197 00 10910 7885 6540 5465 37 15 23 90 2290 

I l 
1751- 1760 198 00 109 60 7920 6570 5490 i 3730 2400 2300 

61- 70 19900 110 10 7955 
I 

6600 5515 3745 2410 23 10 
71 - 80 20000 11060 7990 66 30 5540 I 3760 24 20 2320 
81- 90 201 00 111 10 8025 6660 5565 I 3775 2430 2330 

1791- 1800 20200 111 60 8060 I 6690 5590 3790 

I 

2440 2340 

1801- 1810 20300 11210 8095 I 67 20 5615 38 05 2450 2350 

I 
l 11 - 20 20400 11260 8130 6750 5640 ! 38 20 2460 2360 

21 - 30 20500 11310 8165 6780 5665 38 35 24 70 2370 
31- 40 20600 11 3 60 8200 

i 
6810 5690 i 3850 l 2480 2380 

1841- 1850 20700 11410 8235 ! 6840 5715 I 38 65 2490 2390 

1851- 1860 20800 114 60 8270 
I 

68 70 5740 i -3880 
I 

2500 24 00 
61 - 70 20900 11510 8305 6900 5765 38 95 25 10 241 0 
71- 80 21000 115 60 83 40 6930 5790 39 10 I 2520 2420 
81 - 90 21 1 00 11 610 83 75 6960 5815 l 3925 

I 
2530 2430 

1891- 1900 21200 11660 84 10 l 6990 5840 l 3940 I 25 40 2440 
I l I 

1901-1910 21300 11710 8445 70 20 5865 3955 I 2550 2450 
11- 20 21400 117 60 8480 l 70 50 58 90 I 3970 2560 2460 
21- 30 215 00 11810 8515 7080 59 15 3985 I 25 70 

: 
24 70 

31- 40 21600 11860 8550 ! 7110 5940 40 00 
! 

2580 l 24 80 
1941 - 1950 217 00 11910 85 85 7140 59 65 ! 4015 2590 24 90 

1951- 1960 21800 119 60 86 20 i 71 70 5990 
I 

4030 2600 25 00 
61- 70 219 00 12010 86 55 72 00 601 5 4045 2610 I 251 0 
71- 80 22000 12060 8690 

I 
72 30 60 40 40 60 26 20 2520 i 

81- 90 22100 121 10 87 25 I 7260 6065 I 4075 26 30 ! 2530 
1991-2000 22200 12160 87 60 I 7290 6090 40 90 26 40 2540 

W arszawa , dn . 24 Kwietnia 1920 r. 
Mi nister Kolei Zetaznych: 

K. Bartel 


