
R. 192Q. 

R7;EC7;YPOSPOLlrrE.T POLSKTE:T. 

WARSZAWA. NQ 12. 13 lutego 1920. 

Treść: 67. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie prze-
pisów kolejowych ajencji celnych .. . .. . 117 

67. 

ROZPORZf\DZEŃIE 
Ministra, Kolei Żelaznych 

w' sprawie przępisów kolejowych ajencji celnych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. N2 14 poz. 152). 
konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski 
N2 82 z dnia 10 kwietnia .1919 r.) zarządzam w porozumieniu z Minister-
stwami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu co następuje. . 

W powoływanych do życia kolejowych ajencjach celnych obowiązują 
poniższe przepisy. 

a) TY MCZi\SOWE PRZEPISY O f\JENCJf\CH CELNYCH 
POLSKICH KOLEI PI\ŃSTWOWYCH. 

. § 1. ' . Przy urz!,:dach celnys:h na stacjach granicznych i wewnętrznych 
Ministerstwo Kolei Zelaznych tworzy-w miarę potrzeby-ajencje celne za 
których pośrednictwem urzędy kolejowe porozumiewają się z urzędami cel· 
nemi we wszelkich sprawach, związanych z załatwieniem formalności cel· 
nych przy przywozie, wywozie i przewozie. • 

Ajencje obowiązane są załatwiać w zastępstwie stron wszelkie formal· 
ności celne, akcyzowe, policyjno sanitarne i czynności ekspedycyjne przy 
rewizji celnej towarów i bagażu - tak będących w drodze. jak i po nadej
ściu ich na miejsce przeznaczenia, w przypad~ach następujących: 
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a) , jeżeli przesyłki adresowane są do. miejscowości, gdzie niema urzę
dów celnych; 

b) jeżeli przesyłki adr.esowane są do miejscowości, w których istnie
ją urzędy celne, lecz nadawca towa.ru w liście przewozowym za
znaczył wyrażnie oden'ie towarów na' granicy; 

c) jeżeli przesylka adresowana jest do stacji, na której znajduje się 
urząd celny, lecz niema tam ' strony ani jej zastępcy; 

d) jeżeli przesyłka jest adresowana na imię ajencji; 
e) we wszelkich innych wypadkach ajencje załatwiają odprawy celne 

na podstawie listownych dyspozycji nadawcy lub też wyrażonych 
w listach przewoi owych. . . 

§ 2. Ajencje sporządzają i doręczają urzędom celnym wszelkie doku
menty, związane z przywozem do kraju, wywozem zagranicę i przewozem 
przez terytorjum Państwa. -

Dla terminowego doręczenia przy przywozie i przewozie przygoto
wują funkcjonariusze ajencji na najbliższych zagranicznych stacjach kole
jowych dokumenty, przewidziane przepisami o postępowaniu celnem na 
kolejach . . 

§ 3. We wszystkich wypadkach, przewidzianych przepisami celnemi, 
formalności celne przy towarach i bagażu powinny być załatwiane wyłącz
nie przez urzędników kolejowych ajencji celnych, a na stacjach, na których 
niema ajencji, przez funkcjonarjuszów kolejowych , upoważnionych przez 
Dyrekcje kolei Państwowych. 

§ 4. Ostateczne odenie t'owaru przez ajencje może nastąpić w nastę-
pujących wypadkach: \ 

a) jeżeli właściciel 'towaru korzysta z otwartego mu kredytu lub po
s-iada deponowany 'fundusz w gotówce; 

b) jeżeli wartość towaru zabezpiecza wyłożone cło. 
Za przypadające cło i inne opłaty celne urząd celny oDciąża rachunek 

odnośnej Dyrekcji kolejowej, poczem sumy te są regulowane w sposób 
i w terminach, ustanowionych przez Ministerstwo Skarbu. 

§!). Kredyt, ' niezabezpieczony kaucją , może by'ćudzielony klijentom 
ajencji nie inaczej, jak tylko za specjalnem zezwoleniem odnośnej Dyrekcji 
kolejowej, przyczem wskazówki co do wysokości kredytu i terminów płat
ńości będą komunikowane kierownikom ajencji przez odpowiednie dyrekcje, 

Podania interesantów <? udzielenie kredytu, składane ajencjom, powinny 
być przez nie przesyłane do dyrekcji kolejowej z informacjami o zdolności 
płatniczej petentów i wnioskami. 

§ 6. Kredyt, zabezpieczQny kaucją, może być udzielony klijentom 
przez odnośną dyrekcję kolęjową do wysokości, jaka będzie określona przez 
nią. Tytułem kaucji mogą być składane papiery .procentowe, przyjmowane 
do depozytu według norm,- ustanowionych przez Ministerstwo Skarbu dla 
kaucji, składanych przez pr'zedsiębiorców i dostawców przy dostawach pań-
stwowych. " 

§ 7. Kredyt, za poręczeniem Banku Pa~stwa lub banków prywatnych, 
których statuty ' zostały przez rząd zatwierdzone, może być udżielony rów
nież za zezwoleniem dyrekcji kolejowej. 

§ 8. Regulowanie rachunków ajencji przez klijentów powinno ' nastę
pować natychmiast po wykonaniu każdego zlecenia oddzielnie lub w ra
chunku bieżącym. 

. ... 
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§ 9. Należności klijentów ajencji, zawarte w zaliczeniach, robionych 
przez ajencje na zlecenia tych klijentów, nie mogą być wypłacane właści
,ie)G>m towarów, jak również nie mogą być uważane jako gwarancja na 
wydatkowane przez ajencje sumy do chwili otrzymania ' przez stacje nadaw
cze zawiadomień od stacji odbiorczych, że odnośne przesyłki zostały wy
kupione, a przekazy czy też zaliczenia wpłacone . 

§ 10. Sumy, otrzymywane przez ajencje od klijentów na doi inne ' 
wydatki, powinny być, odpowiednio do miejscowych warunków, przecho
wywane w kasie ajencji lub w kasie głównej dyrekcji kolejowej . 

. Na każdą otrzymaną sumę ajencje powinny bezzwłocznie wydać lub 
wysłać klijentowi kwit, którego ocipis znajdować się powinien w grzbiecie 
kwitarjusp. ' . 

U wa g a . Szczegółowe przepisy odnośnie do powyższego wydane 
zostan ą przez poszczególne dyrekcje kolejowe. 

§ 11. Ajencje obowiązane są do przedsiębrania wszelkich środków 
-celem wyegzekwowania od klijentów niedoborów na mocy nakazów płatni
Gych, wystawianych przez urzędy celne lub instytucje, kontrolujące te 
urzędy. 

§ 12. Na każdą przesyłkę ajencja wystawia szczegółowy rachunek 
t . zw. " prima-notę" i z niej wypisuje rachunek dla klijenta; rachunek ten 
dołącza się do dokumentów przewozowych lub posyła się klijentowi pocztą. 

Prima-notę, opatrzoną numerem kolejnym, wpisuje się natychmiast 
-do dziennika towarowego. 

§ 13. Cło i inne wydatki ajencji, niezapłacone zgóry przez właściciela 
towaru, wpisuje się do listu przewozowego i ceduły i w ten sposób prze
kazuje się na odbiorcę. 

§ 14. Funkcjonarjusze ajencji, przydzieleni do. załatwiania odpraw cel
nych, składają przysięgę, ustanowioną dla urzędników skarbowych. 

§ 15. Zarząd ajencji sprawują kierownicy poszczególnych ajencji, 
.a w czasie nieobecności kierowników, zastępcy ich-deklaranci. 

U wag a. Kierownik ajencji, jako przedstawiciel dyrekcji kolejo
wej, załatwia wszelkie sprawy, mające styczność z urzędem celnym; 
do niego powinny zwracać się również urzędy celne w miejscowych 
sprawach służbowych. 

§ 16. Kierownik ajencji i w odnośnych wypadkach jego -zastępca po
noszą osobistą i majątkową odpowiedzialność za prawidłowy bieg spraw 
li za straty, spowodowane przez nich skarbowi lub ich mocodawcom. 

§ 17. Kierownikowi ajencji podwładny jest dekla rant i jego pomoc
- nicy, których obowiązkiem jest załatwianie wszelkich formalności w urzę
dach celnych i innych. 

Deklarant i jego pomocnicy odpow i adają woJ:>ec kolei za kary, nakła
dane przez urzędy celne na ajencje za przekroczenia przepisów celnych. 

Pozostali pracownicy ajencji, jak również pracownicy działu robót 
fizycznych są podwładni kierownikowi i ponoszą odpowiedzialność w grani-
cach włożonych na nich obowiązków. ' 

U wag a 1. Ajencje celne podlegają bezpośrednio władzy Wy
dzi ału Przewozowo-Taryfowego właściwej Dyrekcji. 

U wag a 2. Kierownikiem ajencji - mianowany być może tylko 
urzędnik, który przez pewien czas był deklarantem. Deklarantem zaś 
mianowany być może każdy urzędnik, który ukończył kursy celnictwa 

- . 
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lub złożył egzamin przed komisj ą kwalifikacyjną ze znajomości prze
pisów celnycli. i kolejowych, zastosowania taryfy celnej do towarów 
oraz ogólnego towaroznawstwa. (Ograniczenie to nie dotyczy tych 
urzędników, kłórzy zajmowali posady kierowników lub deklarantów 
w ajencjach kolejowych w jednym z · b. zaborów). Komisję egzamina· 
cyjną składają : delegaci Władzy Skarbowej i Dyrekcji Kolejowej. 

§ 18. Funkcjónarjuszom ajencji zabrania się wykonywać prywatnie 
, jakiekolwiek czynności, dotyczące clenia i ekspedycJi towarów. 

Jeżeli ktokolwiek zechce zawrzeć z ajencją umowę na wyjątkowych 
warunkach, odnośna deklaracja, po uprzedniem zaopinjowaniu przez kie
rownika aj encj f, winna być skierowaną do Wydziału Przewozowo-Taryfo
wegc;> w~aściwej dyrekcji kolejowej. 

§ 19. Funkcjonarjusze ajencji, pełniąc obowiązki przy rewizji i ekspe
dycji towarów, obowiązani są bronić bez uszczerbku dla skarbu interesów 
swoich klijentów, udzielać im bezpłatnie informacji i wyjaśnień w sprawach 
przewozów, przepisów celnych i taryfy celnej, jej zastosowania i innych; 
obowiązani są oni również do zachowania tajemnicy handlowej. 

§ 20. Rachunkowość ajencji prowadzona j.est podług form i przepisów. 
które wyda Ministerstwo Kolei żelaznych. Kontrolowanie rachunkowości 
ajencji w zakresie czynności celnych i ekspedycyjnych uskutecznia Dyrek-
cja Kolejowa. ' . 

§ 21. Za załatwienie formalności, wskazanych w § 1 niniejszych prze
pisów, ajencje pobierają opłaty podług ustanowionej taksy. 

§ 22. Towary przywozowe, wywozowe, względnie przewozowe, przy 
których załatwienie formalności celnych wymaga wyładowania z wagonów. 
składane są do specjalnie na ten cel przeznaczonych magazynów, pozosta
jących pod zarządem ajencji kolejowych i kontrolą urzędu celnego . • 

. § 23. Dyrekcje kolejowe obowiązane są wykonywać W urzędach cel · 
nych roboty fizyczne, związane z odprawą celną. Za wykonanie tych robót 
koleje ipaństwowe pobierają opłaty podług ustanowionej taksy. 

§ 24. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych przepisów wprowa
dza się w taki sam spos9b, w jaki przepisy te zatwierdzone zostały. 

b) TYMCZ.F\SOWf\ Tf\KSf\ KOMISOWEGO, 
pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych za 
.załatwianie formalności celnych, akcyzowych i policyjno-sanitarnych 
przy rewizji celnej towarów i bagażu, tak będących w drodze, jak 

po nadejściu ich n a miejsce przeznaczenia oraz za czynności eks
pedycyjne, dokonywane z towarami przez ajencje. 

§ 1. Od towarów przywozowych podlegajacych cłu: 
a) jeżeli cło ni e przenosi 750 mk. - F /20/o od opłaconego cła, lecz 

nie mniej 7 m. 50 f. od ka żdej p rzesyłk i ; 
b) jeżeli cło wynosi wi ęcej niż 750 mk. , za pierwsze 750 mk. opla

conego cła 11 mk. 25 fen. + J /50 jo od pozostałej su my cła ponad 
oznaczone 11 mk. 25 fen. od każdej przesyłki. 

U wag a 1. a) Pod przesyłką należy rozumieć transport towaru 
nadany przy jednym liście przewozowym; '-
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b) przy 'przesyłkach wagonowycl)-każdy oddzielny wóz kolejowy 
towaru. 

U wag a 2. Za załatwi~nie formalno~3ci celnych z towarami przy
wozowemi, zadeklarowanemi do zwrotu zagranicę, komisowe pobiera 
się według stawek, oznaczonych dla towarów przywozowych. 

U wag a 3. Za załatwienie formalności celnych z kolekcjami 
prób przywotonemi przez ajentów podróżujących (kpmiwojażerów), za 
które cło opłaca się warunkowo (deponuje) z prawem zwrotu cła w ra
zie wywiezienia towaru z powrotem zagranicę, pobiera się komisowe 
według norm § l niniejszej taksy, lecz dwukrotnie zwiększone. 

U wag a 4. Przy przesyłkach zawierających towar zbiorowy, do · 
którego urząd celny zastosuje więcej niż 5 pozycj i taryfy celnej, komi
sowe, wymienione w § l niniejszej taksy, zwiększa się o 250/0, o ile 
zaś więcej niż 10 pozycji- o 50%. 

§ 2. Od towarów przywozowych niepodlegających cłu: od przesyłek 
wagonowych węgla kamiennego, koksu, torfu- po 2 ·fen. i od zboża w ziar
nie, ziemniaków, soli kuchennej, śledzi solonych, nawozów naturalnych 
(guano, mierzwa ptasia), kości surowych, żużli Thomasa . i fosforytów nie
mielonych i mielonych, soli stasfurckiej, saletry chilijskiej, rudy metalicznej 
i mineralnej-po 5 fen. za każde 100 kg., lecz z obliczeniem za ilość kilo
gramów nie mniejszą od zawarunkowanej w taryfach kolei żelaznych dla 
pełnych ładunków wagonowych tych towarów. 

1:' ' ~7 § 3. Od. towarów przywozowych, niepodlegających cłu, oddzielnie 
w taksie niewyszczególnionyth: 

a) od ładunków w ilości nie większej niż 2500 kg. w jednej prze

b) 
syłce-5 mk. od ładunku i 
w ilości większej niż 2500 kg. w · jednej przesyłce od pierwszych 
?500 kg.- 5 mk. i od każdych następnych 100 kg.-po 2 fen. 

§ 4. Od bagażu pasażerskiego: jeżeli za jednym kwitem bagażowym 
przesyła się pojedyńcza sztuka - 3 mk., jeżeli zaś za jednym kwitem prze
syła się kilka sztuk bagażu - 3 mk. od pierwszej sztuki i po 1 m~. od 
:każdej następnej. .. 

U wag a 1. Powyż.sze komisowe od j bagażu pasażerskiego po
biera się tylko wtedy, jeżeli formalności celne załatwiane są przez 
ajencje celne z polecenia pasażera. 

U wag a: 2. Podane w paragrafie niniejszym opłaty komisowego 
od bagażu pasażerskiego stosują się również do towarów, wysyłanych 
z zagranicy lub zagranicę pociągami osobowemi i towarowo-osobowe mI, 
za kwitami bagażowemi, lub jako przesyłki nadzwyczajne (bagaż-towar), 
wreszcie jako posyłki pocztowe, jeżeli wysokąść cła nie przenosi 200 mk., 
w przeciwnym razie komisowe od powyższych transportów pobiera się 
podług opłat, oznaczonych w § l. 

U wag a 3. Podane w paragrafie niniejszym opłaty komisowego 
nie stosują się do bagażu pasażerskiego wysyłanego przy listach prze
y.rozowych: w tym wypadku komisowe pobiera się podług norm, ozna-
czonych w taksie' dla ładunków towarowych. ~i 

§ 5. Od towarów wywozowych niepodlegających cłu, oddzielnie nie
wymienionych w niniejszej taksie - po 2' /2 fen. od każdych 100 kg., lecz 
nie mniej niż 2 mk. 50 fen. od każdej przesyłki. 

§ 6. Od towarów wywozowych, podlegających cłu: 

a) jeżeli cło nie przenosi mk. 500-5 mk. od każdej przesyłki 
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b) jeżeli cło wynosi więcej niż 500 mk., za pierwsze 500 mk., opłaco
nego cła-5 mk. + 1/5u/o od pozostałej sumy cła ponad oznaczone 
500 mk. 

§ 7. Od przesyłek towaru żywego, przywozowych, lub wywozowych ja
ko to: bydła, koni,trzody chlewnej, owiec, ptactwa domowego i t. p. - po 5 
mk. od przesyłki, niezależnie od ilości przewożonych sztuk. 

§ 8. Od towarów wywozowych niepodlegających cłu, lecz wymaga· 
jących formalności akcyzowych, policyjno·sanitarnych lub innych od każdego 
ładunku: 

a) od spirytusu - po 10 fen. od każdych 100 kg., lecz nie mniej, 
niż 1.0 mk. 

b) od cukru - po 71/ 2 fen od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 
7 mk. 50 fen. 

c) od nafty i wszelkich pozostałych towarów ----:- po 5 fen. od każdych 
100 kg., lecz nie mniej niż 5 mk. 

§ 9. Za załatwienie formalności celnych i policyjnych przy transpor
tOWaniu zwłok zagranicę lub odwrotnie - 25 mk. od każdego listu prze
wozowego. 

§ 10. Od towarów przekazywanych do oclenia wewnętrznym Urzędom 
Celnym Państwa Pojskiego - po 21/2 fen. nd każdych 100 kg., lecz nie 
mnłej niż 2 mk. 50 fen. od każdej prze~łki. 

§ 11. Od towarów przewożonych transito przez terytorj u m Państwa 
Polskiego - po 10 fen. za każde 100 kg., lecz nie mniej niż 3 mk. od . 
każdej przesyłki. 

§ 12. Jeżeli wskutek warunków przewozu lub na żądanie właściela 
towar, który nadszedł przy jednym liście przewozowym, wysiany zostanie 
w dalszą drogę przy kilku listach, to za każdy list dodatkowy pobiera się: 

a) przy reekspedycji towaru na koleje żelazne wewnątrz kraju 
po 1 mk. I 

b) na koleje żelazne zagraniczne -,- po 1 mk 50 fę n. 

U wag a: Reekspedycję towaru przy jednym l iście przewozowym 
ajencja celna załatwia bez dodatkowej dopłaty. 

§ 13. Za ściągnięcie przez ajencję celną należności na zlecenie wła· 
ściciela towaru pobiera- się opłatę w wysokości 1/5°10 od sumy zapłaconej 
przez odbiorcę, lecz nie mniej, niż 1 mk. 50 fen. za każde oddzielne zle
cenie właściciela towaru . 

§ 14. Niezależnie od powyższych opłat komisowego ajencje celne po
bierają na pokrycie wydatków pocztowych: 

a) od przesyłek pFzywozowych po 1 mk. SO fen. od każdej przesyłki ; 

b) od przesyłek wywozowych podlegających cłu lub akcyzie
po 1 mk.; 

c) od przesyłek przekazowych, transitowych i pozostałych przesyłek 
wywozowych - w wysokości rzeczywistych kosztów. 

§ 15. Za sporzadzenie list przewozowych, przekazowych i wywozowych 
ajencje celne pobierają po 1 mk. od każdej przesyłki. 

Uwaga ogólna: 
Zwro~owi [wIejom państwowym podlegają wszelkie wydatki, uskutecz

niane na rachunek właścicieli towarów przez f\jencje Celne według ustano-
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nionych taryf oraz rzeczywiste koszty, poniesione przez koleje żelazne, 
a mianowicie: 

cło i wszystkie opłaty manipulacyjne na korzyść Ministerstwa 
Skarbu; opłata stemplowa za dokumenty celne; składowe; opłaty 
za plomby, banderole i pieczęcie; opłata probiercza; kary za nie
zgodne z przepisami celnemi deklaracje co do jakości, wagi, 
miary i ilości sztuk towaru; kary za towary zabronione do J;>fzy
wozu lub wywozu, jak również za towary ukryte i t. p. z wyjąt
.kiem, jeżeli kary te nalożone zost~ły z winy ajencji celnej; wy-

. datki na telegramy i marki stemplowe do dokumentów kolejo
wych; koszty aseku racji transportów według norm, ustanowionych 
dla Stacji Miejskich Kolei Państwowych; koszty przesyłania wzo
rów towarów do Ministerstwa Skarbu ° oraz do urzędów celnych; 
koszty opakowania i przepakowania towarów i reparacji vpako
wania; opłata za blankiety deklaracji celnych i listów przewozo
wych; wydatki za przewóz towarów z urzędu celnego lub stacji 
kolejowej 0 0 składu odbiorcy lub odwrotnie. 

c) PRZEPISY WYKONR WCZE 
dla pracowników działu robót fizycznych Rjencji Kolei Państwowych 

przy Urzędach <;elnych. 

§ 1. Do wykonywania wszelkich robót fizycznych w obrębie urzędów 
celnych dyrekcje kolejowe tworzą przy ajencjach celnych, stosownie do § 23 
przepisów o ajencjach,·działy robót fizycznych. 

Funkcjon-:l rjusze tego działu obowiązani są do wypełniania na tery· 
torjum celnem wszelkich czynności, związanych z odprawą celną towarów, 
podług wskazówek i zarządzeń urzędu celnego, jako to: wyładunek baga'żu 
i towarów z wagonu, n aładowanie do wagonów, przeważanie towarów przy 
wyładunku i naładun ku , sporządzanie wykazów wagi brutto, składanie do 
magazynów celnych i układan i e towarów w tychże 'magazynach, ważenie 
przy rewizj i i superrewizji towarów z opakowaniem (brutto) oraz wyważanie 
wewnę trznej zawartoś ci coll i, stosownie do zarządzeń urzędników celnych, 
wypakowywanie towarów do rewizji i, superrewizji i zapakowywanie tychże 
po dokonaniu tych czynności , przenoszenie towarów ' na piętra wyższe 
i niższe lub do piwnic, wydawanie z magazynów oraz ewentualnie eskorto- . 
wanie pod konwojem towarów ° z urzędów celnych do innych u rzędów pań
stwowych lub do składów ce lnych odbiorców. ' 

U wag a 1. W razie potrzeby roboty te na żądani e urzędu cel , 
nego powinny być prowadzone również i w godzinach pozaurzędowych. 

U wag a 2. Dyrekcje Kolei państwowych zaopatrują działy robót 
fi zycznych w' niezbędną ilość wyszczególnionych w załączonym spisie 
utensyljów, potrzebnych do wyładunku ora:? do uskuteczniania rewizji 
towarów. 

Pracownicy działu robót fizycznych dzielą się na następujące § 2. 
kategorje: 

1. Funkcjonarjuszy etatowych: zarządzającego magazynami, ma'gazy
nierów, kontrolerów, dozorców przysięgłych oraz kasjerów, rachmistrzów, 
kancelistów, woźnych i stałych robotników kolejowych niekaucjonowanych; 

2. Robotników i robotnic stałych, kaucjonowanych, dostarczanych 
przez związki robocze (artele) i 

, , 

I 
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3, Robotników wynajmowanych na dnie w czasie zwiększonego w pe
wnych okresach zapotrzebqwania siły roboczej. 

§ 3. Robotnicy kolejowi stali, niekaucjonowani, używani są do robót, 
związanych z wyładowaniem, naładowaniem, przeważąniem, układaniem to
warów w magazynach, przenoszeniem z, jednego , magazynu do drugiego 
i wogóle do wszelkiego rodzaju robót poza rewizją i superrewizją towarów. 

Do robót przy rewizji i superrewizji t. j. przy wypakowaniu, podawaniu 
na wagę wewnętrznej zawartości colli oraz do zapakowywania towa~ów 
używani być mogą tylko kaucjonowani robotnicy i robotnice. ' " 

Rob,otnicy czasowi mogą być używani jedynie do czynności, powie
rzanych robotnikom kolejowym niekaucjonowanym. 

§ 4. Wszystkie czynności fizyczne powinny być dokonywane możliwie 
pajstaranniej, z zachowaniem największej ostróżności, aby nie narażać 
skarbu na straty za uszkodzenia przy wyładunku, przenoszeniu i wydawa
niu towaru, jak również na straty, spowodowane przez nieostrożne rozpa
kowanie lub niedokładne zapakowanie towarów przy rewizji i superrewizji. 
W tym celu wyładunek, układanie, przenoszenie i wydawanie towarów 
odbywać się powinny pod kierunkiem doświadczonych specjalistów przy 
jednoczesnem posiłkowaniu się wszelkiejlli technicznemi środkami pomoc
niczemi. -

Przed przystąpieniem do wyładowania towarów " należy skonstatować 
teczniczny stan wagonów oraz drzwi, kłódek i plomb, i w razie zauważo
nych uszkodzeń niezwłocznie . sporządzić protokół o technicznych oględzi
nach wagonu, zaznaczając, czy uszkodzenie to dało możność przeniknąć 
wewnątrz wagonu i dokonać kradzieży. ' 

W razie zauważenia przy wyhdowaniu z wagonu uszkodzonych colli, 
wyładowujący robotnik powinie{l bezzwłocznie zawiadomić o tem dozorcę 
dla skonstatowania stopnia uszkodzenia i uczynienia o tem notatki w wy
ładunkowej kontrolce, prz.esznurowanej i numerowanej. Notatka ta ma 
sll::lżyć za podstawę do sporządzenia zaraz po wyladunku odnośnego pro- . 
tokólu, w którym nadto wskazać' należy wagę brutto i netto uszkodzonego 
collo wraz ze szczegółową zawartością tegoż. Przy sporządzeniu protokółu 
asystować powinien kontroler działu robót fizycznych, funkcjonarjusz ekspe-
dycji towarowej i urzędnik !:e\ny. ' ' 

Przy rozpakowywaniu towarów do rewizji i superrewizji należy zdejmo
wać opakowanie ostrożnie '(0 ile zdjęcia opakowania zażąda urzędnik celny) 
i UWażać pilnie, w· jaki sposób towar był zapakowany, aby po skończeniu 
tych czynności towar został w ten sam sposób zapakowany i łącznie z ca
lem opakowaniem ułożony w skrzyniach, beczkach i t. p. 

§ 5. OBOWlf\ZKI PRf\COWNIKÓW DZIAŁU ROBÓT FIZYCZNYCH. 

1) Zarządzających magazy,nami: 

Ogólne kierownictwo i nadzór nad ' pracownikami 'i wykonywanemi 
przez nich czynnościami działu robót fizycznych na danem terytorjum cel
ne!l1; podział pracy pomiędzy pracowników; komunikowanie zawiadowcy ' 
stacji żądań urzędu celnego co dó podstawienia wagonów na terytorjum 
celne do wyładowania i naładowania oraz wskazywanie pomieszczenia lub 
miejsca, gdzie towar ma być wyładowany i złożony. 

U wag a. Wszelkie zażalenia, . wynikające z niewykonania przez 
pracowników działu robót fizycznych zarządzeń urzędników celnych, re 
gulowane są w drodze porozumienia się kierownika agencji z kierowni 
kiem odnośnego urzędu celnego. 
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2) Magazynierów: 
Przyjmowanie i wydawanie towarów, ogólny nadzór nad powierzonemi 

im magazynami i prow.adzenie ksiąg magazynowych. 

3) Kontrolerów: 
SprawJzanie listy obecności robotników, kontrolowanie robotników, 

dozorców i magazynierów przy wszelkich 'czynnościach, między innemi także 
przy rewizji i superrewizji, kierowanie wyładunkiem, sprawdzanie wykazów 
wagi brutto, sporządzanych przez dozorców przysięgłych na towary partyjne, 
kontrolowanie czynności rachmistrzów, sprawdzanie zawartości kas, rozpa
trywanie i łagodzenie zażaleń, zgłoszonych przez właścicieli towarów; prze
prowadzanie dochodzeń służbowych we wszelkich sprawach o kradzież lub 
-LIszkodzenie towarów w obrębie terytorjum celnego. 

4) Dozorców przysięgłych: 
Dozorcy wyznaczani są przez zarządzającego magazynami lub kontro

lerów do dozorowania robotniKÓW, przy wszelkich czynnościach do pomocy 
magazynierom: przy wyładowywaniu, naładowywaniu i ważeniu towarów, do 
pomocy 'kontrolerom - przy sprawdzaniu wykazów brutto towarów_ Obo
wiązkiem ich jęst przeważanie wszystkich wyładowywanych towarów i spo
rządzanie wykazów wagi brutto. W tym celu każdy z dozorców obowiąza
ny jest prowadzić podręczną kontrOlę, do której wpisuje natychmiast wagę 
każdego przyjętego i przeważonego przezeń collo_ Do obowiązków dozorcy 
należy również eskortowan ie towarów poza obrębem terytorjum celnego, 
o Ue otrzyma odpowiednie polecenie swej zwierzchności. Dozorca obo
wiązany jest, gdy zajdzie tego potrzeba, do dokonywania rewizji osobistej 
robotników w obecności kontrolera. Pozatem obowiązany jest do przewa
żania towarów przy rewizji i superrewizji. 

5) Kasjerzy, rachmistrze, kanceliści i woźni pełn i ą czynności w za
kresie swej specjalności lub według wskazówek kierowników. 

6) Robotnicy dz i ału robót fizycznych wszystkich kategorji obowią
zani są do wykonywania wszelkiej pracy fizycznej na terytorjum urzędu 
celnego. 

U wag a. Robotnicy działu robót fi zycznych, zatrudnieni w urzę
dach celnych, będą, w wypadkach nieposłuszeństwa wobec zwierzchno
ści kolejowej, jak również organów urzędu celnego, n i ewłaściwego za
chowania się lub też braku do nich zaufania, na żądanie pomienionych 
władz niezwłocznie usuwani od zajęć z pozbawieniem prawa nadal 
pracy w tych urzędach. Kara ta nie wyłącza bynajmniej wszczynania 
wzgiędem wydalonych robotników dochodzeń karnych lub cywilnych. 

f\. Utensylja do wyładowywania towarów.~'~~ 

1) Dźwig łańcuchowy mechaniczny do wyładowywania ciężarów. 
2) Winda blokowa przenośna do ładowania i wyładowania. 
3) Blachy żelazne grube 10 mm. do wyładowywania z wagonu. 
4) Ręczne wózki magazynowe drewniane, okute lub żelazne. 
5) Lewary (dźwigniki karbowe). 
6) Łańcuchy żelazne kute. 
7) Liny konopne. 
8) Opony. 
9) Liny i sznurki konopne do tychże. 

10) Kliny do zatrzymywania wagonów. 
11) Przenośne pomosty do wyładowywania. 
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12) Drągi żelazne. 
13) Drewniane okute wałki (rolki). 
14) Łopaty żelazne i drewniane. 
15) Kozły drewniane. : 

B. Utensyłja do przeładunku. 

16) Pomosty poziome do przeładunku z wagonu do wagonu . 
17) Skrajnia ładunkowa (Gabaryt). 

C. Utensylja i przyrządy do wykonywania rewizji towarów . 

18) Waga wagonowa (pomostowa). 
19) Waga Fairbanks'a przenośna. 
20) . Wagi stołowe z szalkami okrąglemi płaskiemi. 
21) Wagi aptekarskie. 
22) Drabiny drewniane. 
23) Schodki składane. 
24) Młotki żelazne. 
25) Młotki drewniane okute. 
26) Qbcęgi do gwożdzi. 
27) ~rubokręty. 
28) Swidry ręczne. 29j Dłuta · proste. 
30 Szydła do robienia dziur w obręczach. 
31 Szpagat konopny. . 
32) Drągi długie żelazne (przebijaki). 
33) Drągi okrągłe żelazne z wyżłobieniami, otwieranemi do brania-

prób (ryżu, mąki, nasion i t. p.). 
34) Siekiery i topory. 
35) Uchwyty do wyciągania gwożdzi. 
36) Bosaki (drągi okrągłe okute, na końcach z hakami). 
37) Stoły. 
38) Półki. 
39) Klamry do zbijania skrzynek. 
40) Drut, obręcze żelazne do zabezpieczania kosztownych towarów) 

po rewizji. 
41) Obręcze drewniane i żelazne do zabezp ieczania beczek. 
42) Cyna i kolby do lutowan ia opakowań blaszanych. 
43) Plomby kolejowe. 
44) Szczypce .do odcinania plomb. 
45) Patrony blaszane do znaczenia. 
46) Pędzle do znaczenia. 
47) Farba do znaczenia i lak. 
48) Etykiety blaszane do przyczepiania na workach i belach z towa~ 

rami nieznoszącemi malowania marek na opakowaniu . 
49) qarnki żelazne do rozpuszczania laku do butelek. 
50) Klajster. : 
51) Garnki do klajstru. 
52) Pędzle do klajstru. 
53) Materjały niezbędne do opakowania względnie naprawy opako

wania towarów, jako to: płótna, rogoże, nici , igły, iglice i t. ' p. 
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d) · TRKS.F\ OPŁ.F\T Z.F\ ROBOTY FIZYCZNE 

wykonywane w urzędach celnych przez pracowników 
Kolei Państwowych. 

PRZEPISY OGÓLNE. 

1) Wszelkie stawki, w niniejszej taksie wymienione. obliczone są od: 
100 kg. W tym stosunku należy również obliczać należności od 
20, 3D, 40, 50. 60 i t. d., przyjmując jednakże niepełne 10 kg. 
za pełne. 
UWAGf\. Należność za robociznę przy każdej odprawie celnej: 

nie może wynosić mQiej niż Mk. 2.50 przyczern za. 
przesyłkę celną należy uważać całkowitą ilość towaru, 
objętą jedną deklaracją celną. . 

2) Jeżeli do zawartości jednej sztuki danej przesyłki będą zastoso
wane różne artykuły taryfy celnej, to do obliczenia należności 
winna służyć najdrozsza stawka. 

3) Należności za robociznę, przypadające kolejom państwowym, po
winny być uiszczane gotówką; należności te nie mogą być prze-o 
kazywane na liście prze,:\,ozowym, z wyją,tkiem przesyłek, przy, 
których formalnóści celne załatwia f\jencja Celna. ' . 

4) Za towary rekwirowane i konfiskowane należności za robociznę 
winny być uiszczane przez tę instytucję. której towar z polecenia 
urzędu celnego został wydany. 

5) Za towary nieodebrane przez właściciela we właściwym czasie, 
oraz skonfiskowane i wskutek tego przeznaczone przez Urząd: 
Celny do sprzedaży drogą publicznej licytacji, należności za ro
bociznę powinny być doliczone do sumy, od której urząd celny 
rozpocznie licytację. 

6) Roboty przy towarach, podlegających zniszczeniu, powinny być. 
wykonywane przez koleje państwowe bezpłatnie. . 

7) Za roboty nieprzewidziane niniejszą taksą koleje państwowe po
bierają opłaty według każdorazowej umowy z właścicielem towaru. 

8) Wszelkie roboty zarządzone przez urząd celny w celu urzędowe
. go sprawdzenia dokonanych już czynności celnych koleje pań

stwowe wykonywują bezpłatn'ie. 

• i 

J 
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Nf\ZWf\ TOWf\RU 

Ryż 

Mąka, 
gatunku. 

kasza i słód wszelkiego 

Mąka ziemniaczana i krochmal, 
vermiselie i makaron, arrowroot, 
leiokon, dekstryna, sago, otręby 
migdałowe nieperfumowane 

Warzywa i okopowe św i eże: zie
mniaki, buraki pastewne i cukrowe, 
cykorja, brukiew, marchiew i ka
pusta. 

:: Warzywa świeże, solone, moczo
ne, suszone, oprócz osobno wymie
nionych, korzenie cykorji, dynie i ka
wony świeże ' , 

Owoce i jagody świeże, solone, 
moczone wszelkiego gatunku, po-

I 
marańcze, cytryny, pomarańczki, 
winogrona, skórka z cytryn, z poI marańcz i pomarańczek. • 

N!! 12. 

0.20 

1.20 0,60 0 .25 

1.20 0.60 0.25 

2.- 1.- 0.40 

1.20 0.60 0.25 

1.80 0.90 0.40 

2.40 11.20 0.50 
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I 2 
3 

7 I I Suszone owoce i jagody: śliwki, 
figi, daktyie, rodzynki, koryntki i t. p. 

I niecukrzone 2.40 I 
Ziemniaki suszone, płatki, krajan

ka mielona i niemielona . . . . 2.--

9 Kapary, oliwki zielone i suche, 
w słonej wodzie lub w oliwie, w becz
kach, koszykach i t. p. naczyniach 
hermetyczi1ie niezamkniętych . .. 3.50 

10 F\nyż, kmin, korjander, orzechy 
pomarańczowe, chleb świętojański 3.50 

11 Orzechy wszelkiego rodzaju oprócz 
osobno wymienion. kokosy, kaszta
ny i chińskie orzechy ziemne, mi-
gdały i pistacje , 3.50 

12 p. 1 Gorczyca sucha nieprzyrządzona 
w beczkach i innych większych na-
czyniach 2.40 

12 p. 2 Gorczyca w " małych naczyniach 
przeznaczonych dla spożywców.. 3.50 

13 Pasztety, wszelkie, przyprawy do 
potraw i wszelkie konserwy oprócz 
oddzielnie wymienionych . . . " 6.-

14 p. 1 Grzyby wszelkie oprócz wymie-
nionych w p. 2, świeże i suszone. 3.50 

14 p. 2 Trufle świeże i suszone oraz 
grzyby wszelkie w occie, oliwie 
i słonej wodzie . 6.-

15 Wanilja, szafran, kardemona, kwiat 
i gałka muszkatołowe, goździki, cy
namon i pieprz, badjanek, majera
nek, liście bobkowe i wszelkie inne 
korzenie osób. niewymien. . . . 5.-

16 Jagody laurowe i galgan (ma-
rzyca) 5.-

17 

18 

Cykorja i żołędzie palone inne 
surogaty kawy 

Kawa surowa palona 

3.50 

3.50 

129 

4 

1.20 0.50 

1.- , 0.40 
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~------~----------.----~---------------------~----~----~ 

2 3 

19 Kakao w ziarnkach i łup inki ka· . 
kaowe 3.50 

20 Herbata 6 .-

21 p. 1 Tytoń w liściach i wiązkach 6.-

21 p. 2,3,4, Wyroby z tytoniu 12.-
5, 6 

22 

23 

24 

25 

26 p. 1 

26 p. 2 

27 p. 1 i 2 

27 p. 1 i 2 

27 p. 3 i4 

28 p. 1 

8 uwagal 

28 p. 2 

29 p. 1 

p.2 

30 

Cukier wszelkiego rodzaju 

Miód i patoka miodowa, syrop 
ziemniaczany, cukier krochmalo · 
wy, karmel, maltoza, ekstrakt z maI· 
tozy i słod ... 

Wyroby cukiernicze oraz . przy
rządzone owoce i jagody 

Drożdże wszelkiego rodzaju 

Chmiel 

Ekstrakt chmielowy i mąka chmie-
lowa . 

F\rak, rum, koniak, śliwowica 
I Inne wódki, spirytus surowy i 
oczyszczony, likiery i nalewki, jak 
również ' ekstrakty, etery używane 
w medycynie, esencje owocowe 
z domieszką alkoholu w beczkach 

Też same w butelkach. 

Spirytus skażony. 

Wina winogronowe, owocowe i ja
godowe w beczkach . . . . . . 

Wina winogronowe owocowe i ja
godowe w cysternach. . . . . . 

Wina winogronowe owocowe i ja
godowe w butelkach. . . . 

Miód, porter i piwo w beczk 

" " " w butelk . 

Ocet oprócz toaletowego w becz-
kach , . ' . . ' . 

1.50 

2.40 

6.-

3.50 

2.40 

6.-

5.-

7.50 

2.40 

5.-

2.50 

7.50 

3.-

5.-

3.-; 

4 5 

0.75 0.30 

1.20 0.50 

1.20 0,50 I 

1.20 0.50 
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2 

Ocet oprócz toaletowego w innych 
naczyniach . 

32 Wody mineralne. 

33 Sól kuchenna . 

34 p. 1 Mięso świeże, solone i mrożone 

34 p. 2,3,4 Mięso suszone, wędzone i ma· 

35 

36 

rynowane, wędliny i szynki , zwie· 
rzyna i ptactwo bite 

, Ser . 

Masło krowie owcze. 

. 37 p. 1, 3 Ryby świeże żywe, śnięte, solone, 
wędzone i suszone. . . . . . . 

37 p. 2 Ryby marynowane w oliwie, fasze-

3 

5.-

2.40 

1.-

1.20 

2.40 

3.50 

2.40 

1.80 

rowane ' 3.50 

37 p. 4 Śledzie solone i wędzone 1.20 

37 p. 5 Kawior 750 

38 Ostrygi, raki, homary, krewetki, 

39 a 

39 b 

40 

ślimaki i t. p. świeże, solone i ma· 
rynowane 7.50 

f\rtykuły spożywcze oddzielnie 
niewymienione 2.40 

0,80 

4 

1.20 

0.50 

0.60 

1.20 

0.90 

0.60 

1.20 

0.40 Specjalna pasza dla zwierząt 

Zwierzęta domowe prócz ptactwa, 
bydło, konie i wszelkie inne 5 mk. od sztuki 

40 

41 

42 

Ptactwo domowe. {
od przesyłek od przes. 

, . wag. 20 mk. drob.3m. 
od przesyłki . od colli 

Nawozy, kości surowe i przyrzą· 
dzone. 

Sadze wszelkiego rodzaju 

1.-

2.-

0.50 

1.-

43 p. 1 Klej, rybi, żelatyna. 5.-

43 p. 2 Klej z kości i odpadków zwierzę· 
cych. szewcki i stolarski. . . ., 2.40 
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0.50 

0.20 

0.25 

0.50 

0.40 

0.25 

0.50 

0.20 

0.20 

0.40 
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1 I 2 I 3 I 4 I 5 

., , 

44 p. 1 Rogi wszelkiego rodzaju i kopyta 
oddz. niewymienione, organa i pro-
dukty zwierzęce. . . . . . . . 1.20 0.60 0.25 

44 p. 2 Produkty zwierzęce używ,me w me-
dycynie. . . . . . . . . . . 6.-

. 

45 p. 1 Włosy surowe ludzkie. 7.50 

45 p. 2, 3 W/osy surowe wszelkie inne i 
szczecina 2.40 1.20 0.25 , 

46 7.50 
, 

Wyroby z włosów i szczeciny . 

47 Puch i pierze oprócz oddz. wy-
, 

mienionych. 5.-

48 Poduszki, pierzyny, materace wy-
pchane pierzem, puchem, włosem, 
wełną, morską traWą, opiłkami i t. p. 7.50 

49 p .. l Fiszbin surowy 2.50 

49 p. 2, 3 Sztabki i pręciki fiszbinowe. 5.-

50 Gąbki. 5.-

51 Sadło i oleje zwierzęce wszelkie· 

I 
go rodzaju. 2.- 1.- 0.40 

52 Wosk ziemny, pszczelny i roślinny 2.- 1.- 0.40 

53 Świece wszelkiego rodzaju, po· 
chodnie, knotki do lampek. 3.50 

·54 Skóry surowe niewyprawione w ka-
wałkat:h i całości 2.- 1.- 0.40 

55 Skóry wyprawione oraz półgarbo-
wane w całości, połówkach i ka-
wałkach. 6.-

56 p. 1 Wszelki towar futrzany surowy 
niewyprawiony 6.-

56 p.2-:-7 Skóry futrzane wyprawiane far-
baw. i niefarbaw. wszelkiego ro-
dzaju . 18.-
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2 3 

57 p. 1-3 Wyroby ~kórzane oprócz oddz. 
wymienion. ; obuwie lakierowane, 
z materji jedwabnej gotowe i nie
wykończone oraz wszelkie, którego 
para waży mniej niż 600 gr.; cho
lewki; rękawiczki skórzane, wyroby 
kaletnicze i galanteryjne 10.-

57 p. 4, 5 Napędne pasy do maszyn zszy-
wane, niezszywane i sklejane, goń
ce czułenkowe, napędne rzemienie; 
wyroby siodlarskie i rymarskie; ·wa
Iizy, torby, przybory myśliwskie ze 
skór lub grubych tkanin, jutowych, 
lnianych; buty, szpicruty i t. p. po-
spolite w'yroby i uprząż. 3.50 

58 p. 1 Drzewo: brzoza, buk, wiąz, grab, 
dąb, jodła, wierzba, brzost, lipa, 
klon, modrzew, olcha, osika, świerk, 
sosna, topola i jesion. 

58 p. 2. 3 Drzewo wszelkie oprócz wymie-
nionych w p. 1 poz. 58 . 

58p. 4 Kora drzewa korkowego . 

58 p. 5 Łaty bukowe dla mebli giętych 

59 Wyroby ciesielskie i bednarskie 

60 

El p.l 

Wyroby z drzewa korkowego . 

Ćwieki i forniery klejone z drze
wa; wyroby stolarskie i tókarskie 
zwyczajne 

61 p. 2- -5 Wyroby stolarskie, tokarskie i rze-
żbiarskie wszelki'ego rodzaju z wy
jątKiem wyrobów wymienionych 
w p. 1 poz. 61 

62 p.1 Siano wszelkie, słoma nie0czysz-
czona, sieczka i plewy 

62 p. 2 Części roślin w stanie . naturalnym 
oddz. niewymienione . 

62 p. 3 Nasiona Ilddz. niewymienione, 
pestki morelowe i brzoskwiniowe 

1.-

1.50 

2.40 

1.80 

1.80 

2.40 

2.40 

5.-

1.-

1.80 

2.40 

4 

0.50 

0.75 

1.20 

0.90 

0.90 

1.20 
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5 

0.20 

0.30 

0.50 

0.40 

0.40 

0.50 

0.50 · 0.20 

0.90 0.40 

1.2J 0.50 
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2 

62 p. 4 Rośliny żyjące, rośliny lecznicze 
i ich części; materjały do koszykar
stwa i wyplatania 

62 p: 5, 6 Cebulki, korzenie, bulwy roślin 
kwiatowych, kwiaty cięte i liście 
świeże i suszone także farbowane . 

62 p. 6 

162 Uwaga 

" " 
63 

64 p. 1 

64 p. 2, 3, 4 

64 Uwa,ga 
1 i 2 

Bukiety i wieńce z kwiatów, liści 
innych części roślin. 

Korzeń ryżowy, 'fibr, kokos, sło
ma na miotełki, wiklina, kora chi
nowa, ziarnka palmowe, ' jądra ko
kosowe, nasiona rycynowe i inne 
nasiona oleiste i tłuszczowe i orze
chy kamienne wielkie 

Trzcina i bambus. 

Dypsak do gremplowania 

Kosze zwyczajne do bielizny, o
dzieży, pakowania: z wiorów, kory 
drzewnej, trzciny; dywany, chod
niki, maty z pospolitych nieroz
szczepionych materjałów roślinnych . . 

Wyro~y koszykarskfe wszelkiego 
rodzaju oprócz wymienionych w p. 
1, 5 i uwagach poz. 64 . 

Rogoże łykowe i worki z rogoży. 

Wyroby z rózeg i plecionki, bron
zowane, srebrzone, złocone, z ozdo
bami metalowemi posrebrzanemi 
lub pozłacanemi, jak również z jed-
wabiu, aksamitu, szenili i innych 
kosztownych materja.łóN. • • 

65 p. 1, 2 Materjały budowlane: glina wszel-
kiego rodzaju, kreda w kawałkach 
nieoczyszczonai niepalona. 

65 p. 3, 4 Gips rodzimy (alabaster) w ka-
wałkach niepalony; gips mielony 
niepalony i palony; wapno gry
zące, kreda w kawałkach palona; 

• wszelkie hydrauliczne materjały spa- . 
jające mielone i niemielone, ce-

3 

3.50 

4.50 

~.-

2.40 

2.-

2.-

3.-

5.-

2.40 

\ 25:-

1.-

4 

1.75 

2.25 

1.20 

1.-

1.-

1.50 

2.50 

1.20 . 

0.50 

5 

0.50 

0.60 

0.50 

0.40 

0.40 

0.50 

0.75 

0.50 

0.20 
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66 p. 1, 
2i3 

166 p.4-8 

2 

m enty wszelkich nazw; klinkier ce
m entowy niemielony . 

I 
Kamienie polne i skalne do bru- I 

kowania ulic; krzemień, granit, ba- I 
zalt, kwarc, szpat polny, piasek na
turalny, ziemia wymoczkowa i inne 
kamienie i ziemie używane w prze
myśle fabrycznym, wszelkiego ro
dzaju kamienie budowlane. . . . 

Kamienie do ostrzenia, szlifowa
nia i polerowania, 'marmury wszel
kich gatunków, alabaster budowla
ny, żmijowiec, łupkowe płyty, ka
mienie litograficzne i młyńskie, mika 

67 Kamienie szlachetne i mniej szla-

3 

1.20 

1.20 

2.50 

.chetne, perły, granaty, korale praw-
dziwe i sztuczne. . ", . . . .. 50:-

68 aj c. Gagat (dżet) perłowa masa, szyld-
kret, bursztyn, pianka morska, kość 
słoniowa i mamutowa, galalit, ema- , 
Ija, glazura, mozajka " , 12.-

68 b. 

68 d. 

69 p. 1 

Celuloid. 

Muszle morskie i rzeczne. 

ł\zbest w kawałkach 

69 p. 2, 3 Azbest w proszku, włóknach i pra-
:;owany w arkusze. 

69 p. 4 ł\zbest w wyrobach i prz~dza az-
bestowa.. .. 

70 p. 1 Wyroby z kamieni oprócz szla-
chetnych, snycerskie, rzeźbiarskie 
i tokarskie. 

70 p. 2 
i uwagi 

Wyroby ·zwyczajne kamieniarskie 
bez rzeźby i ozdób snycerskich . . 

71 p. 1, 2,3 Szmergiel, korund, elektryt, alund, 

./ 

;" 6. -

I 
, 2.50 

2.50 

3.50 

' 5.-

3.50 

2.-

pomeks, tripla, karborund, grafit 
i wogóle wszelkie materjały do szli-
fowania i polerowania. . . . . ' . 2.50 

135 

0.60 0.25 

0.60 0.25 

1.25 0.50 

1.75 0.50 

1.- , 0.40 
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1 I 2 I 3 I 4 I 5 
-----------------~.-----~ 

71 p. 4, 5 Wszelkie sztuczne krążki do o -
strzenia, osełki, płytki i pilniki ze 
szmerglu, korundu, krzemienia, gra
nitu i innych materjałów: wyroby 
prasowane z węgla dla elektrotech
niki.. . ... 

71 p. 6 Koszulki żarowe gazowe. 

I 72 p. 1, 2 

72 p. 3 

73 

74 p. , l . 

Kamienie budowlane sztuczne: 
cegły budowlane nieogniotrwałe ze 
zwykłej pośledniej masy ceglanej; 
kamienie, cegły i płyty z wapna 
z piaskiem, z cementu, gipsu i 
wszelkie sztuczne oddz. niewymie
nione; łupek sztuczny w wyrobach. 

Wyroby ogniotrwałe: cegły i pły-
ty wszelkich wymiarów i kształtów, 
ogniotrwałe · z gliny szamotowej, 
piasczystej, z kwarcu, dynasu i klin
kieru brukowego i wszelkiej innej 
stopionej lub na pół stopionej 
masy ceglanej; cegły i płyty z mag
netyzu; retorty dla zakładów gazo
wych oraz ich części; tygle ognio
trwałe, również z grafitu; cement 
szamotowy, ogniowy •. kraterowy itp. 

Rury i inne wyroby ceramiczne 
ze stopionej masy i płytki do wy
kładania . posadzek i ' ścian z tejże 
masy. , .• 

Dachówki wszelkiego rodzaju z 
gliny pośledniej i cementu . 

74 p. 2 Kafle do pieców 'i wszelkie cegły 
z masy garncarskiej 

74 p. 3 Ozdoby terrakotowe, karjatydy, 
medaljony, biusty, posągi itp. przed
mioty do ozdoby budynków lub 
pokoi. 

74 p. 4 Naczynia i oddz. niewymienione 
wyroby garncarskie z gliny pośled-
niej ' . . 

75 p. 1 i 2 Wyroby fajansowe białe i jedno-
barwne; takie same z jednobarw-

3.50 

10.- . 

1.50 

2.-

3.-

1.50 

2.-

3.-

0.75 0.30 

'1.- 0.40 

1.50 0.50 

0.75 0.30 

1.- 0.40 

3.- 1.-

1.50 0.50 
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--------~----------------------------~--------+-----~----~I 
nem i wzorami, obwódkami, brzeż
kami i szlakami oraz z zabarwioną 
powierzchnią; płytki, wanny, naczy
nia itp. z tejże samej masy 

75 p. 3 Też same z malowidłami, złoce-

76p.1,2 

76 p. 3 

76 p. 4 

77p.l, 6 i 7 
i uwaga I 

niami i różnobarwnemi wzorami 

Wyroby- porcelanowe białe i jed
nobarwne, także z barwnemi i zło
conemi brzegami, 'obwódkami; na
czynia por:::elanowe z malowidłami 
lub z malowanemi lub złoconemi 
wzorami, arabeskami, kwiatami itp. 
ozdobami'; przedmioty z porcelany 
i bIskwitu dla ozdoby mieszkań 
białe i jednobarwne lecz bez mało
wideł, złocenia i ozdób z miedzi i 
z miedzianych stopów 

Wyroby z porcelany i _, biskwitu 
do ozdoby mieszkań, jako to: wazy, 
statuetki itp. przedmioty z malowi
dłami, złoceniami i ozdobami z mie
dzi i miedzianych stopów; kwiaty 
sztuczne, porcelanowe, także fajan
sowe itp.; naśladownictwo roślin 
i wyrobów z nich, jak to: wianki, 
bukiety itp. 

Wyroby z porcelany dla _ celów 
elektrotechnicznych i laboratoryj-
nych . : 

Naczynia szklane do przechowy
wania płynów i innych towarów, 
jako to: wszelktch kształtów butel
ki, sloje, gąsiory bez ozdób i dese
ni, również z odlanemi ozdobami, 
Iiteram.i, napisami i herbami, nie
rżnięte i nieszlifowane; szkło taflo 
wei klisze fotograficzne; szkło t/u-
czone ; 

6.-

8.-

8.-

15.-

6.-

3.50 

77 p. 2, 3,4 Wszelkie inne wyroby szklane 
i 5 prócz wyżej wymienionych. 10.--

78 Szyby lustrzane i lustra. 10.-

79 Węgiel kamienny, brunatny, torfo
wy, drzewny; koks i torf; brykiety . 1.-

3.- 1.-

4.~ 1.20 

1.75 0.50 

0.50 0.10 
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80 

81 

82 

83 p. 1,2 

I 83 p. 3 

84 

\ 85 

86 
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2 

Dziegieć, smoły i pak. . ' . 
f\ntracen, naftalina, fenol (kwas 

karbolowy), benzol - surowe, nie
o czyszczone 

Kalafonja i galipot 

f\sfalt i smoła asfaltowa. 

Ciasto <lsfaltowe, wszelkie asfalty 
topliwe, sztuczne " 

Olej skalny ciemny i nieoczysz-
czony (ropa). . . . . 

Produkty destylacji oleju skalnego: 
nafta i fotogen; oleje: solarowy, pa
rafinowy, smarowy, bez domieszki 
tłuszczów; eter naftowy, gazolina, 
benzyna, ligroina; smary wszelkie 
i oleje z domieszką tłuszczów 

Olej żywiczny i terpentyna wszelka 

,87 p. 1 i 2 Gumy wszelkiego rodzaju, prócz . 
oddzielnie wymienionych; guma 
arabska i se.negalska,smoła żywiczna, 
szeli ak, agar-agar i tragant, kauczuk 
i balata surowe, oraz odpadki kau-

I 

3 

1.20 

1.50 

2.-

1.20 

1.50 

1.50 

2.-

2.-

czukowe . 3.50 

87p.3,4 i 5 Kadzidlo wszelkie, asafoetida, al-
bumin: balsamy: toluański i peru
wiański; styraks, żywica benzoesowa, 

88 

89 

90 

żywice wonne używane do perfu· 
merji; kamfora , 

Gumelastyka (kauczuk i guta
perka) półfabrykaty i wyroby z niej ' 

Sól stasfurcka niemielona i mie
lona, chlorek i siarczan potasu. 

Wszelkie sole naturalne, oddz. 
niewymien., nieoczyszczone; solanki, 
ropa śledziowa, szlamy mineralne . 

91 p. 1 Siarka nieoczyszczona w bryłach 

91 p. 2 Siarka oczyszczona; kwas siar-
czany. • 

6.-

8.-

1-

1.50 

1.-

1.50 

N2 12. 

! ( 

I 4 I 5 

0.60 

0.75 

1.-

0.60 

0.75 

0.75 

1.-

1.-

0.50 

0.75 

0.50 

0.75 

0.25 

0.30 

0.40 

0.25 

0.30 

0.30 

0.40 

0.40 

0.20 

0.30 

0.20 

0.30 
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92 

93 p. 1 

93 p. 2 

93 p. 3, 4 

94 p. 1 

94 p. 2 

95 p. 1 

95 p. 2 

96 p. 1 

96 p. 2 i 3 

" I 97 
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Antymon 

Minerały zawierające bor: boro
kalcyt, borocyt i t. p., a także bo
raks surowy, nieoczyszczony (tynkal) 

Kwas borowy nieoczyszczony . 

Boraks oczyszczony w kryształ
kach, proszku i bezwodny; kwas 
borowy oczyszczony; nadborany. 

Magnezyt i 'talk rodzime w ka-
wałkach. . 

Magnezyt i talk rodzime w proszku 

Winny kamień ((remortartari) 
i winian wapna (calcium tartari
cum), cytrynian wapna surowe i nie
oczyszczone 

Te same na wpół oczyszczone, 
z właściwe m zaharwieniem 

Szpat ciężki i witeryt rodzime 
w kawałkach . 

Te same mielone. Sole baru i 
węglan baru j 

Stroncianit i celestyn w kawałkach 
i proszku 

, 
98 i uwaga Chlorek amonu i węglan amonu ; 

azotan amonu; amoniak w rozczy-

3 

,1.50 

1.20 

1.80 

3.50 

1.20 

2.-

1.20 

2.--':' 

1.20 

2.-

180 

nie; siarczan amonu 3.50 

99 Arsen metaliczny, arszenik biały, 
żółty i czerwony 3.50 

100 Sole żelazo - cjanowe i chromqwe 3.-

101 Ałun i siarczan glinu . 2,-

102 Tlenki i wodziany: baru, strontu 
i glinu, oraz dwutlenek baru 3.-

103 p. 1 Saletra chilijska (azotan sodu) 
nieoczyszc~ona ' . 1.-

103 p. 2,3 Saletra wszelka inna 2.-

4 

0.75 

0.60 

0.90 

0.75 

0.60 

1.-

- .60 

1.-

0,60 

0.90 

0.50 

1.-
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5 

. 0.30 

0.25 

0.20 

0.50 

0.25 

0.40 

0.25 

0.40 

0.25 

o~o 

0.40 

0.20 

0.40 
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104 Sole magnezu i wapna 2.- 1.- 0.40 

105 Sód, potas i ich sole. 2.- 1.- 0.40 

106 Octan wapna, sodu i ołowiu 1.80 0.90 0.40 

107 Chlorek wapnia oczyszczony i pod-
chloryn sodowy, chlorany potasu i 
sodu 2.40 1.20 0.45 

108 Kwasy i siarczek węgla 3.-, 1.50 0.50 

109 Koperwasy: żelazny, miedziany, . 
salcburski, cynkowy; chlorek cynku 1,80 0.90 0.40 

110 Sole i preparaty, zawierające zło-
to, srebro i platynę 10.-

111 Związki antymonu: emetyk, fluo-
rek, mleczan i szczawian antymonu 
sztuczny 3.50 

112 Przetwory chemiczne i aptekarskie 
niewymienione w innych pozycjach 
taryfy, celnej . . . . . . . . 6.-

113 Lekarstwa gotowe podozowa!)e 10.-

114 Fosfor 5.-

115 Eter, kolodjum . . chloral, chloro-
form; wszelkie etery używane w me-
dycynie i przemyśle . 10.-

116 Opium i lactucarium 10.-

117 Oleje roślinne i gliceryna nieo-
czyszczona. 3.50 0.75 0.50 

118 Wody aromatyczne bez alkoholu 12.-

119 Kosmetyki i pachnidła 15.-

120 p. 1 Mydła toaletowe i lecznicze 12.-

-- 120 p. 2 Mydła wszelkie inne 3.50 . 
121 Lakiery spirytusowe i terpentyno-

we, roztwOry żywIcy woleju, lakie·' 
ry na acetonie, olejach mineralnych, 
benzoluJ benzynie; politura 3.50 

. \ 
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122 

122 

123 

124 p. 1 
i 'uwaga 

124 ' p.2 

125 
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Lak i smółka . 

Smoła dla piwowarów. 

Zapałki chemiczne wszelkiego ro· 
dzaju . 

Kora garbnikowa i wszelkie natu· 
ralne garbniki we wszelkiej postaci 

Ekstrakty garbnikowe wszelkie 

Materjały farbiarskie mineralne 
(wszelkie gliny i ziemie farbiarskie). 

126 Materjały farbiarskie roślinne 

a) 

b) 

127 

128 

oprócz oddziel. wymienionych: 

nierozdrobnione, kwercytron pod 
każdą postacią, drzewa farbiarskie 
w szczapach i kawałkach. 

zmielone na proszek; drzewa far
biarskie tarte i miażdżone 

Orsela, orlean. cachou, żółcień 
lakierowy 

129 p. 1 Koszenila wszelka, prócz przetwo· 
rów koszenilowych, ziarnka kerme· 

3 

3.-

2.-

2.50 

1.50 

3.-

1.80 

1.80 

2.40 

3.-

sowe . 3.50 

129 p. 2 Koszenilowe przetwory wszelkie, 
karmin koszenilowy 5.-

130 Błękit berliński i paryski, tum· 
bula, ultramaryna i farbka do bie-
lizny-wszelkie 3.50 

131 

132 

133 

Biel ołowiana i cynkowa; litopon. 

Minia ołowiana i glejta; glejta 
srebrna i popiół ołowiany 

Farby miedziane i miedziano-ar
szenikowe . 

134 Przetwory farbiarskie oprócz od-
dzielnie wymienionych; ' ekstrakty: 

3.-

3.50 

3.50 

4 

1.-

0.75 

1.50 

0.90 

0.90 

1.20 

1.50 

1.75 

141 

5 

Q.40 

0.30 

0.50 

0.40 

0.40 

0.50 

0.50 

0.50 
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1 2 3 

karmin salforowy i orselowy pod 
każdą postacią; indygowy; hemate-
ina sucha 3.50 

135 

136 

137 

138 

Wszelkie organiczne barwiące 
związki (barwnik:), ich syntetyczne 
zasady; leudo-związki, pigmenty i la
ki pigmentowe i t. p. 

Farby do celów artystycznych 
w tabliczkach, w proszkach, na 
spodkach, na muszlach, w słoikach 
i ołówkach; tusz chiński suchy i płyn
ny, atramenty suche . 

_ Farby i materjały farbiarskie od
dzielnie niewymienione, wszelkie 
farby zabarwione pigmentem orga
nicznym lub roztarte z wodą, kle
jem, olejem i t. p.; błyszcz na obu
wie, wszelkie atramenty płynne, 
środki do czyszczenia obuwia i me
tali, wszelkiegu"my płynne, synde
tikon i inne środki do sklejania 
szkła, porcelany, papieru i t. p.; 
klej na gąsiennice . 

Rudy metaliczne 
wszelkie. 

mineralne 

139 Surowiec żelaza (surówka) w gę-

140 

141 

siach: 

p. 1. wszelkie oprócz oddzielnie 
wymienionego 

p. 2. manganowy (ferro-mangan), 
krzemowy i chrom9wy 

_ Żelazo i stal wszelkie; szyny że
lazne i stalowe, blacha żelazna i sta-· 
lowa . 

Blacha żelazna cynowana biała, 
lakierowana, drukowana we wzory, 
blacha pomalowana, pokryta cyn
kiem, lakierem, miedzią, niklem lub 
innemi zwyczajnemi metalami 

142 Stare żelaztwo i stal, lane i kute; 
fragment, łom, szmelc, wióry, ró-

3.50 

8.-

5.---'-

1.-

1.20 

1.-

1.50 

2.50 

N!! 12. 

4 5 

0.50 0.20 

0.60 0.25 

0.50 0.20 

1.75 0.30 

1.25 0.50 
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I 

I I I I 
. 

1 2 3 4 5 

wmez prasowane; proszek ~wszyst-
ko o ile przeznaczone do topienia 
i spawania; wiórki do czyszczenia 
i t. p. I dla użytku domowego i ce-
lów technicznych . 1.20 0.60 0.25 

143 Miedź, nikiel, kobald, bizmut, 
kadm, mosiądz, tombak, argentyn, 
i wszelkie inne stopy metalowe, 
aluminium - w gęsiach, sztab:ach, 
wiórach, opiłkach, zIomkach, szy-
nach, piętach i blachach . 3.- 1.50 0.50 

144 p. 1 Cyna w gąskach, prętach, złomach 
i blachach. 2.- 1.- 0.40 

144 p. 2 Blacha cynowa, zaprawa do lu-
i uwaga ster, blacha ołowiana, cynowana, 2.50 1.25 0.50 

145 Rtęć 3.50 

146 Ołów: w gąskach i złomkach, bla- I cha w arkuszach i rulonach, ołów 

I 
twardy (stop na czcionki drukarskie) 
niewyrobiony. inne stopy ołowiane 
z metalami'niewymienionemi w poz. 
143. , 2.- 1.- 0.40 

147 p. 1,2 Cynk: w gąskach, złomkach i prosz-
ku; popiół i pył cynkowy 2.- 1.- 0.40 

147 p. 3 Blacha cynkowa zwykła, szlifowa-
na i polerowana; pręty 2.50 1.25 0.50 

148 p. 1 Złoto, srebro, platyna i inne me-
tale szlachetne, oddzielnie niewy-
mienione, w stanie surowym oraz 
stare połamane i odpadki; "płyty , 
i blachy z metali wyżej wymienio-
nych , 25.-

148 p.2-7 Wyroby wszelkiego rodzaju ze zło -
i uwagi ta, srebra lub platyny 50.-

149 p. l, 2 Wyroby z miedzi i stopów miedzi I bez ozdób wypukłych lub rzniętych, 
wyroby tłoczone, palniki do lamp, I 

rury spawane i bez szwu 3.50 

149p.3,4 Wyroby z miedzi i stopów mie: 
i 5 dzi z odlane mi lub rżniętemi ozdo-
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2 

bami. a także pozłacane i posre
, brzane; blacha i drut pozłacany i 

posrebrzany 

150 Wyroby zżelazalanegoczyłisurówki 

bez opakowania. 

w opakowaniu , 

151 Wyroby że l azne i stalowe. kute, 

152 

sztancowane i tłoczone; gwoździe 
kute i kopytniki (hufnale) 

bez opakowania. 

w opakowaniu - " 

Wyroby żelazne i stalowe; kotlar
skie~ i rury oraz ich łączniki 

bez opakowania. 

w opakowaniu 

153 Wyroby żelazne i stalowe oprócz 

154 p. 
1 a. b.j1 

154 p. 
1 b) II 

oddzielnie wymienionych, toczo'ne
polerowane. szlifowane. bronzowa
ne; kłódki i zamki oprócz miedzia
nych. okucia do drzwi i okien; ś ru
by i nity; ła ńcuchy, hacel e do poo
ków końskich 

bez opakowania. 

w opakowaniu 

Wyroby z blachy żelazne wszel
kie (oprócz naczyń) niepokryte lub 
pokryte jakimkolwiek sposobe m: cy
nowane, cynkowane. powleczone 

, ołow iem lub stopem z ołowiu. cyn
ku lub cyny 

bez opakowania . 

w opakowan iu 

Te same malowane, lakierowane 
i emaljowane, pokryte n iklem, po
złotą lub innemi ozdobami 

154 p. 2 Naczynia blaszane emaljowane 
wszelkie: 

bez opakowania. 

w opakowaniu 

3 

7.50 

2.- -

3.50 

2.-
3.50 

2.-

350 

3-
4.50 

3.50 

4.50 

6.-

3.50 
4.50 

N2 12. 

4 5 

1.- 0.40 

1.75 · O .~O 

1.-

1.75 

1.-
1.75 

1.50 
2.25 

1.75 
2.25 

3.-

1.75 
2.25 

0.40 
0.50 

0.40 
0.50 

0.50 

0.60 

0.50 

0.60 

1.-

0.50 
0.60 
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154 p. 3 Wszelkie kasetki do farb szkol-
nych i artystycznych . 7.50 

155 p. 1 Drut żelazny i stalowy 

. 155 p. 2,3, Drut miedziany ze stopów mie-
i uwa.ga dzianych i wszelkich wymienionych 

w poz. 143 metali i I stopów; drut 
do grempli z wszelkich metali; drut 
z wszelkich metali, wszelkiej grubo
ści do wyrobu drutów do maszyn 
pończoszniczych i wyrobÓW dzia
nych, . zazębiqny i niezazębiony; 
wszelkIe druty cynowane, cynkowa
ne lub pokryte innemi nieszlachet
nem i metalami . 

156 Wyroby z drutu: żelaznego, sta-
lowego, miedzianego i ze stopów 
n;Jiedzi oraz wszelkich wymienionych 
W poz. 143 metali i stopów tkani
ny druciane, przewodniki i kable 
elektryczne wszelkie, kołki i sztyfty 

. \ do fortepianów, drut kulczasty, 
gwożdzie z surowca kowalnego, 
gwoździe cięte z blachy do obuwia 
i tapicerskie, łańcuchy. gremple 
i taśmy gremplowe, szpilki stalowe 
i żelazne nieprzeznaczone Jo oz
doby, haftki , sprzączki, haczyki do 
wędek 

157 p. 1 i 2i 

. I 
Igły do szycia; ig~y do maszyn 

157 p.3 

158 

159 

160 

do szycia . 

Igl ice workowe, siatkowe, żaglo
we, do sznurowania, pakowania, 
prąd ki do pończoch, szydełka do 
robót, równ ież z rączkami z pospo
litych materjałów 

Wyroby nożowni cze 

Wszelka broń biała i klingi; broń 
palna i pneumatyczna wraz ze wszel· 
kiemi przyborami; wszelkie gilzy, na
boje i kapiszony • . . '. 

Kosy, sierpy i noże do sieczki, 
łopaty, wid/y, rydle, motyki, grabie, 
sapy, oskardy i kilofy • . . • 

2.-

3.-

4.50 

6.-

4.50 

8.-

10.-

1.50 

145 

4 5 

1.- 0.40 

1.50 0.50 

2.25 0.60 

I 

0.75 0.30 
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161 

162 p. 1,2, 
4i5 

Narzędzia ręczne, mające zasto
sowanie w rzemiośle, sztukach pięk· 
nych i przemyśle 

Przybory zecerskie i drukar skie: 
czcionki , stereotypy, ornamentacje 
i wszelkie justunki, wszystko odla
ne z metalu czcionkowegq; stemple 
do matryc i matryce; kamienie lito
graficzne ż wykonanemi na nich ry· 
sunkami; wszelkie oddzielnie nie
wymienione 

3.-

3.50 

162 p. 3 Linje mosiężne druk.arskie, wszel-
kie klisze 4.50 

163 p. 1,2, Wszelkie wyroby z cyny i jej sto-
3, a. b i u- . pów oraz wyroby z · cynku i jego 

waga stopów z ołowiem. 4.50 

163 p. 3 c. Te same wyroby o charakterze 
artystycznym i z up i ększeniami en 
relief, jako to: s tatuetki , medaljony, 
popielniczki, wazy, rączk i i t. p. 8.-

164 Wyroby z ołowiu i jego stopów, 
n ienależące do poz. 162 4.50 

165 Pozłota i cynfolja 7.50 

166 Proszek brońzowniczy z nieszla-
chetnych metali. 3.50 

167 Maszyny i aparaty kompletne 
i niekompletne, złożone lub w częś
ciach, Oprócz oddzielnie wymie
nionych 

bez opakowania. 

w opakowaniu 

2.-

3.50 

1.50 

1.-

1.75 

Parowozy złożone mk. ~O od sztuki 

Lokomobile: 

bez opakowania. 

w opakowaniu 

2.50 

3.50 

Maszyny do szycia przędzenia 4.-

1.25 

1.75 

N2 12. 

5 

0.50 

0.40 

0.50 

0.40 

0.50 
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168 

169 . 

170 

171 p. 1,3, 
4i5 

171 p. 2 a, 
b, c. 

171 p. 2 d 
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Wagi z należącemi do nich przy
borami i części wag, oprócz mie
dzianych i ze stopów miedzia
nych .. 

Instrumenty, przybory i aparaty 
fizyczne, astronomiczne, matema
tyczne, elektrotechniczne; narzędzia 
warsztatowe miernicze, precyzyjne 
i zwykłe; przyrządy i aparaty elek
trotechniczne, żarówki w oprawie; 
materjał instalacyjny do si/y, świa
tła, telefonów i sygnalizacji; apara
ty telefoniczne wszelkie oraz apa
raty telegraficzne i ich części skła
dowe; latarki elektryczne i ich czę
ści, wstęgi kinematograficzne; k'i· 
sze fotograficzne wszelkie za wyjąt-

. kiem szklanych; maszyny do pisania 
iIiCLenia 

Okulary, monokle, lornetki i bi
nokle w oprawach z meterjałów 
pospolitych, oraz takież oprawy bez 
szkieł.. . 

Wyroby zegarmistrzowskie: me
chanizmy zegarkowe, przywiezione 
bez kopert i szafek lub wyjęte 
z nich; zegaty drewniane z kołami 
mosiężnemi lub drewniane mi; ze
gary ścienne stołowe, kominkowe, 
do podróży i wieżowe; części me
chanizmów zegarkowych, rozebra
nych; zegary kontrolujące dla stró
żów i zegary wejściowe przy fabry
kach .. , .. . 

Zegarki kieszonkowe w koper
tach złotych, też same z ozdobami 
z drogich kamieni; w kopertach 
srebrnych, również pozłacanych, 
z pozłacanemi ozdobami i częścia
mi, w kopertkach z innych mate
rjałów pozłacanych lub posre
brza~ych, lub też; z takiemi ozdo-
baml ... . ....... . 

Też same w kopertach ze wszy
stkich innych materjałów 

147 

3 

3.50 

I 

7.50 

10.-

7.50 

30.-

15.-
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172 p. 1,2 
i3 
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Fortepjany, organy nieprzenośne 
i przenośne, pianina fisharmonje, 
gramofony, pozytywki, arfy 5.-

.172 p. 4, 5 Wszelkie instrumenty muzyczne 
oddzielnie niewymienione, oraz 
wszelkie przybory do nich i części 
instrumentów muzycznych oddziel
nie niewymienion.; płyty do gra-

I 

173 p. 1 a 

mofonów wszelkie. 7.50 

Wozy osobowe duże, jako to: 
karety, powozy, faetony, kabryo
lety, keby, landa, dyliżance, omni-
busy ,. 30 mk. od sztuki 

173 p. b Wozy osobowe lekkie, ja ko to: 
wózki (chars a bane), dorożki, san-
ki osobowe i bryczki. • • 20 mk. od sztuki 

173 p. 2 ! Wozy ciężarowe na resorach: fur-
gony, brankardy, otwarte wszelkie 25.- od sztuki 

173 p. 3 

173 p.4 

173 p. 5 

173 p. 6,7 

173 p. 8 

173 p. 9 

173 p. 10 

173 p.ll 

174 1'\. 
p. 1, 2 i 3 

Kołowe welocypedy 

Wózki dziecinne, krzesła na ko-
łach dla , chorych . 

Zwyczajne wozy gospodarskie i sa-
nie do ciężarów .. 

Oddzielne części powozów; części 
kołowców we wszelkim stanie . 

Samochody ciężarowe i omni-
busowe . •. 

Samochody osobowe 

Motocykle i cyklonetki 

Samoloty 

Wozy kolejo\Ve (wagony): pomos
towe, platformy, węglarki, wozy to.,. 
wąrowe i cysterny; wozy osobowe 
3 i 4 kl., jak również bagażowe 
i pocztowe. •..•.••• 

3.- od sztuki 

2.50 od l"tUki 
15.- od sztuki 

4.50 

50.- od sztuki 

40.- od sztuki 

6.- od sztuki 

3.50 

10.- od osi 

N2 12. 
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1 

_ 17411. p. 4 

17411. p. 5 

174 B. 

174 C. 

175 

176 p. 1,3 

176 p. 2, 4 

177 'p' 1 

177 p. 2 

177 p. 2 

177 p. 3 a., 
1:5. i p. 5 

177 p. 3 c. r 

177 p. 4 
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Wozy mieszane osobowe 3, 2 i 1 I 
kI. w połowie zwyczajne, a w poło- , 
wie z wykończeniem tapicerskie m I 

Wozy osobowe z wykończeniem 
tapicerskie m 

Wozy kolei konnych i tramwai 

3 4 

15.- bd osi 

20.- od osi 

elektrycznych. 60.-:- od sztuki 

Wózki (wagonetki) transportowe 
do kolejek wązkotorowych, polo-
wych, kopalnianych i t. ·d. . 15.- od sztuki 

. Statki do żeglugi morskiej, rzecz
nej z osprzętem lub bez 

Szmaty wszelkie, skrawki tkanin, 
długości do 1 metr., szerokości do 
4 cm., stare liny, powrozy i sznurki 
nie dłuższe niż 3 mtr., skrawki pa-
pierowe i makulatura . , 

; 
Masa papierowa (masa drzewna), 

przyrządzona mechariicznie; błon
nik roślinny (celuloza) 

Tektura (karton), papier bity (pa
pier-mache i carton pierre) 

Papier wszelkiego rodzaju prócz 
ozdobnego i rotacyjnego; pergamin 
roślinny, kalka papierowa i perka
lowa, wszelki papier podklejany tka
ninami, papier nasycony woskiem, 
parafiną i t. p.; papier i bibułka do 
papierosów; papier jedwabny lub 
chiński, papier światłoczuły 

Papier rotacyjny . 

, Papier i karton z o~dobami, wy
roby z papieru i kartonu i z papieru 
zbitego z ozdobami; wyroby intro
Iig ątorskie; księgi handlowe i kopje 
w oprawach; oprawy do ksi·ążek 
i albumów przywożone oddzielnie 

Karty do gry 

Obicia papierowe i szlaki do nich 

2.-

1.20 

1.80 

2.50 

5.-

1.80 

7.50 

15.-

6.-

1.-

0.60 

0.90 

1.25 

0.90 \ 

149 

5 

0.40 

o 

0.25 

0.40 

0.50 I 

0.40 



I 

150 

'179 

. o 

Dziennik Ustaw. Poz. 67. 

2 

Książki, obrazy, mapy, rysunki, . 
albumy, nuty, atlasy, wszelkie pisma 
i wydawnictwa perjodyczne, wszel
kie książki drukowane; druki i ry
sunki przemysłowe, handlowe, nie
służące do celów naukowych. . 

I 

Materjały włÓkniste roślinne suro
we: bawełna surowa, końce tl&ckie 
i bawełniane, wata torfowa, juta su
rowa, wyczeszki jutowe, len i kono
pie, - wyczeszki lniane i konopne 
równie smołowane, len nowozelandz
ki; wełna z igieł sosnowych, kono
pie Manilla; włókna pokrzywy i in
ne materjaly roślinne, zastępujące 
len i konopie . 

180 p. 1,2 Jedwab: kokony, jedwabne od-

180 p. 3 

180 p. 4 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

• 
padki nieczesane i jedwabne szarpie 

Jedwabna wata lub odpadki je
dwabne . 

Jedwab surowy (grege) 

Wełna, szerść i puch zwierzęce 
nieczesane i nieprzędzone; wełna 
sztuczna i tarta, wełna farbowana . 

Bawełna trzepana i gremplowana, 
wata bawełniana, . również w arku
szach gumowanych; niefarbowane, 
farbowane; b~wełna farbowana, wa
ta hygroskopijna i antyseptyczna 

Przędza bawełniana wszelka 

Przędza z materjałów włóknistych, 
wymienionych w p. 2 i 3 poz. 179, 
nienitkowana, pojedyńcza 

Jedwabna przędza; jedwab sztuczny 

Wełna czesana, przędzona i nit
kowana 

Tkaniny bawełniane surowe i bie
lone 

N2 .12. 

3 
4 -I 5 

4.50 

1.50 0.75 0.30 

2.50 1.25 0.40 

4.50 

6.-

2.50 1.25 0.50 

3.50 

4.--

4.-

7.50 

4.-

.15.-
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188 Tkaniny bawełniane zabarwione, 
tkane wielobarwnie, drukowane 
merceryzowane 

189 f\ksamit, plusz i wstążki pluszowe, 
bawełniane, również wzorzyste 

190~ p. 1 Liny, powrozy, szpagat i sznurki 
z juty, konopi, lnu , paku i innych 
włóknistych materjałów --foś linnych, 
wymienionych w p. 3 poz. 179 

190 p . . 2 Sieci rybackie wszelkie nawet ba-

3 

15.-

15.-

2.50 

wełniane, oraz siatki do ~ier spor- • 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

towych i t. p. 3.50 

Worki jutowe i z płótna zgrzeb
nego, również jutowe tkaniny wor
kowe do pakowania; chodniki z ju
ty, konopi fv\anilla i t. p. materjałów 

Tkan iny z juty, lnu , konopi i in
nych wymienionych w p. 3 pozycji 
179 materjałów : surowy ,drelich na 
materace i ' meble; s urowe tkaniny 
dywanowe, meblowe i t. p . ciężkie; 
surowe, lniane i zgrzebne płótno, 
drelich, parcianka i t. p.; tkaniny 
dywanowe, meblowe i chodniki , tka
niny na ubrania i bieliznę . 

Płótna: lnia ne , konopne i z in
nych materjałów włóknistych~ obru
sy, serwetki, ręczniki, chusteczki i t. p. 

Woszczanka i cerata wszelka i 
wyroby z nich: płótno żaglowe, 
płótno z zaprawą pod farbę; opony 
na wozy; węże konopne do sika
wek, wiadra konopne, pasy napęd
ne konopne i bawełn ian e 

Jedwabne: tkane chustki, fulary, 
wstążki, taśmy, tiul, aksamit, plusz, 
szenila i gaza do s it młynarskich 

Fulary jedwabne, drukowane po 
utkaniu i chustki 

Półjedwabne: ch ustki tkane, ma
terje, wstążki, aksamity i plusze, 
woszczanka i c'erata jedwabna 

2.50 

10.-

15.-

5.-

25.-

,25.-

25.-

151 

4 5 
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198 

199 

200 

201 
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I Wojłoki i materje wojłokowe I wszelkie, wyroby wycin?ne z woj,I toku oddzielnie niewym ienione 

• 

Materjaly wełniane, tkane, 
dzielnie niewymienione . 

Materjały półwełniane . 

od-

Tkaniny, chustki, szarFy w rodza-
I ju kaszmirowych z osnową wełnia 

ną, a wątkiem różnobawnym weł
nianym i jedwabnym, również z do
mies7ką bawełny; kaszmiry fran
cuskie i prawdziwe chustki kaszmi· 
rowe francuskie. 

Materjały wełniane, półwełniane 
i bawełniane, tkane i filce we do 
użytku fabrycznego; pasy napędne 
z sierści wielbiądziej 

:. Kobierce wełniane wszelkie 

204 I 

I 
205 p . 1,2i 

I 
Materjały i wyroby dz iane poń

czosznicze i szmuklerskie: 

206 

207 

208 

209 

210 

I 

jedwabne i półjedwabne . 

wełniane" bawełniane i wszelkie 
inne 

. Tiul oprócz jedwabnego 

Koronki i hafty; materjały koron
kowe, wyrob,y koronkowe, . tkaniny 
haftowane i tiule haftowane 

Bielizna lub odzież wykończona 
lub niewykończona 

Kapelusze wykończone i niewy
kończone 

211 p. 1, 2 Parasole, parasolki i laski z pa
rasolami kryte materją jedwabną, 
półjedwabną lub innemi tkaninami 

3 

12.-

25.-

20.-

25.-

10.-

12.-

25.--

20.-

20.-

25.-

25.-

20.-

15.- I 

j'~~ 12. 

4 5 

~ I 
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211 p. 3 Parasole niepokryte (szkielety pa-
rasoli z wstawionemi kijami) bez 
rączki lub z rączką. 

212 Guziki wszelkiego rodzaju 

·213 Pióra ozdobne i sztuczne kwiaty 
rośliny. 

214 Sieczka szklana, paciorki szklane, 
drewniane, celuloidowe. porcelano
we, metalowe, kokosowe i t. p. ma
terjałów pospolitych; imitBcja korali 
z różnych pospolitych materjałów 
i wyroby z tychże . 

21.5 p. 1 Wyroby galanteryjne i toaletowe 
kosztowne, oddzielnie niewymienio
ne, w całości lub rozebrane i za
bawki dziecinne. 

215 p. 2,31 T e same pospolite 

216 Przybory piśmienne, rysunkowe · 
malarskie 

217 Proch i mieszaniny wybuchowe: 

1) 

2) 

3) 

proch dla celów technicznych . 

proch do polowan ia 

dynamit i wszelkie materjały i 
mieszaniny wybuchowe, jilk również 
wszelkie przyrządy do wywoływania 
wybuchów. jako to: sznury zapal
ne, pochodnie i t. p. oddzieln i.e 
niewymienione 

B. TOW f\RY WYWOZOWE: 

Kości nieobrobione wszelkiego 
rodzaju 

Szmaty i gałgany wszelkiego ro
dzaju. . 

Galman (ruda cynkowa), rudy 
miedziane ' i ołowian e . 

Rudy żelazne i żużle z hut. 

3 

! 4.50 

10.-

25.-

8.-

25.--

15.-

15.-

30.-

100.-

60.-

4 

15.-

1.50 ' 0.75 

'1.80 

1.50 

1.50 

0.90 

· 0.75 

0.75 

5 

2.-

0.30 

0.40 

0.30 

o.~b 

/ 
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Odpadki kauczukowe. 

Cukier 

Nafta. 

Spirytus 

Uwaga. Za przepompowanie każ ' 
dej beczki spirytusu pobiera się 
dodatkowo po 25 mk. 

Wszelkie inne towary, prócz wy~ 
mienianych, dozwolone w wywozie 

C. TOWI\RY NIEPRZEWIDZII\

NE W POPRZEDNICH POZY

CJI\CH 

J'I2 lL. 

3 5 4 ' 

1.80 0.90 0.40 

2.50 1.25 0.50 

1.80 0.90 0.40 

2.50 1.25 0.50 

I 
. I ; 
i P?dług sta \wek dla l towa
iroW przy wozowYich 

I 

Za wyładunek z wagonów baga
żu, prócz ręcznego i dostarczenie 
na salę rewizyjną . . . . . . 

Uwaga. Od sztuk tawarawych, 
przyważonych przez pasażerów, nie
zależnie od bagażu właściwego. po
bierać należy po . . . . . . . 

l mk. 50 fen. ad każdej 
sztuki 

Za p'rzeładunek tranzytowych to
warów z wagonów należących do 
państw ościennych do waganów 
Polskich kolei państwowych pobie
ra się za 100 kg. . . . . . . . 

Za naładawanie tawaru do wa-

3 mk. 

1 mk. 

3) gonu pobiera się apI atę według 
norm taryfy kolejowej . . . 

4) 

5) 

Za asznurowanie towaru lub ba
gaŻu na żądanie pasażera po 

Za obszycie tawaru lub bagażu 
wojłokiem, rogożą, płótnem i t. p. 
pobiera się . . . . . . . . 

1 mk. od każdej sztuki plus 
rzeczywisty koszt zużytego do 
osznurowania materjału. 

3 mk. od każdej sztuki, plus 
rzeczywisty kaszt zużytego do 
obszycia materjału, 
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6) 

7) 

Jeżeli na żądanie właściciela to
war ma być odesłany d~ jego mie
szkania lub składu pod dozorem 
funkcjonarjuszów kolei-pobiera się 

. . 
Za powtórne sprawdzenie wagi 

brutto towaru, na żądllnie właści
ciela, nie pobiera się dodatkowej 
opłaty tylko w tym wypadku ' o ile 
zostanie stwierdzona pomyłka przy 
pierwotnem ważeniu towaru , 

10 mk. za każdą godzjnę do
i zoru nie mniej jednak 15 InK. 

i za dozór przy każdej dostawie. 

8) Za tak~ dodatkową robociznę 
pobiera się 

a) za 'ważenie 

sztuk przesyłek . 

I 
-i 

poszczególnych : 
' l mk. za 100 kg. nie mniej 

jednak niż 1 mk. za przesyłkę. 

b) za ważenie na wadze wago
nowej ' (setnej) , 

iO mk. za . każdy wagon nie
zależnie od wagi towaru . 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 lutego 1920 r. 

Warszawa, dnia 26 stycznia 1920 r.' 

Minister Kolei Żelaznych: 
w z. 1. Eberhardt 

Tłoczono w Drukarni Państwowej 
z pol~cenia Ministra Sprawiedliwości. N. S683 P 

Cena 2 mk. 

/ 

"'. 
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