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554. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z d nia 24 września 1921 r. 

N280. 

O podwyższeniu zawartych w taryfie osobowej i bagażowej opłat 
za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, 

broszur i książek. 

Na mocy dekretu z dn ia 7 lutego 1919 r. o tymczasowe m przekaza niu 
Ministrowi Komunikacj i prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, 
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich 
(Dz. Pr. N2 14. poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze 
mysłu i Handlu zarządzam co następuje: 

§ 1. Wszystkie dotychczasowe opłaty, zawarte w rozdziałach: IV (Prze
wóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (przewóz czaso
pism, brostur i książek) części lI·ej "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu 
i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwo· 
wemi i normalnotorowemi koleja mi prrrwatnemi, za rządzane mi przez Pań 
stwo" (Dz. Ustaw r. 1920 N240, poz. 242) wraz z późniejszemi uzupeł nie
niami i zmianami (Dz. Ustaw N2 43, poz. 269; Nz 47, poz. 293 iN2 109, poz. 721 
z r. 1920 oraz N~ 41, poz. 257 z r. 1921) , podwyższa się o lOOOjo. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn.l października 1921 r. 

Ministet Kolei Zelaznych: Sik:orski 

555. 

Rozporz~dzenie Ministra Kolei Żelafnych 
z dnia 24 września 1921 r. 

O podwyższeniu odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie l~b brak 
wagi bagażu. 

Na mocy dekretu z dni a 7 lutego 1919 r. o ty'mczasowem przekazaniu 
Ministrowi Komunikac ji prawa wydawania przepisów o przewozie podróż .. 
nych. bagażu i . towar.ów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach 
polskich (Dz. Pr. N2 14. poz. 152) i 'Jol porozumieniu z fVlinistra mi Skarbu 
oraz Przemysłu i Ha ndiu zarządzam co następuje: 

§ 1. Przewidzi ane wart. 35 "Przepisów Prze wozowych, obow:ązują
cych na kolejach polskich " (Część I Ogólnopolskiej taryfy osobowej i baga 
żowej) odszkodowanie za zaginięcie, uszkodze n ie lub brak wagi bagażu 
(Dz. Ustaw N2 40. poz. 242 i 244; N~ 109, poz. 725 z 1920 r. i NQ 52, poz. 332 
z 1921 r.) podwyższa się o 1000;0. mianowicie z 200 mk. na 400 mk. za 1 kg. 
Najwyższa waga ogólna bagażu, za którą .... płaci si ę odszkodowani e, pozosta-
je bez zmiany i wynosi 50 kg . . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 października 1921 r. 

Minister Kolei Zelaznych: Si/w rs/d 
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