
, / 

1528 , Dziennik Ostaw. Poz. 1032, 1033, 1034 i 1035. NIl 126. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z' mocą obowiązującą od dnia 
l grudnia 1923 r. do dnia 31 grudnia 1923 r. włącznie. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1033. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Ż~laznych 

z dnia 3 grudnia 1923 r. 

o podwyższeniu tć\łryfy osobowej. i bagążowej 
na linjach Towarzystwa Rkcyjnego Warszaw

skich dróg żelaznych dojazdowych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym 
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach 
polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu zarządza się c(!) następuje: 

§ 1. Na linjach Towarzystwa Rkcyjnego War
szawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się 
~ryfę osobową (Dz. U. R. P. N~ 119, poz. 962): 

a) na Iinjach WiIanowskiej i Grójeckiej: 

do 22.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra 
i do 33.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra 

oraz w tymże stosunku wszelI<ie inne opłaty, zwią
zane z przewozem osób; 

b) na Iinji Jabłonna-Wawer-Karczew: 

do 11.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra 
I do 22.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra 
oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, zwią
lane z przewozem osób. 

§ 2. Opłaty za przewóz bagażu na wszyst
kich wymienionych wyżej Iinjach podwyższa się do 
1.600 mk. za 10 kg. i kilometr oraz VI tymże sto
sunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem 
bagażu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowią
zujZlcą rozporządzenie z dn. 17 listopada 1923 f. (Dz. 
U. R. P. N2 119, poz. 962). 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kucbar~ki 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1034. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 3 grudnia 1923 r. 

o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej 
na linjach Towarzystwa .f\kcyjneQo budowy 
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych 

w Królestwie Polskiem. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawani" przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warów oraz ustalania taryf na kolejach polskich 
(Dz. P. P. P. N2 14, / poz. 152) i w porozumieniu 
z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Na linjach Towarzystwa Rkcyjnego budowy 
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Kró-
lestwie Polskiem podwyższa się: . 

a) opłaty za przewóz osób: 
do 30.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra i 
do 45.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra, 

a w wagonach towąrowych, przystosowanych do ru
chu osobowego, do 6.000 mk. za osobo-kilometr; 

b) opłaty za bagaż: 
do 2.400 mk. od każdych 10 kg. i kilometra. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci rl)0c obo; 
wiązującą rozporządzenie Minis.tra Kolei Zelaznych 
z dnia 17 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 119, 
poz. 961). 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz ' 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1035. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 28 listopada 1923 r. 

w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 listopada 1923 t, dotyczą
cego zmian VI wysokości opłat od patentów 

akcyzowych. 

Na zasadzie postanowień §§ 1 i 3 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. (Dz· 
U. R. P. N2 124 poz. 1000) w przedmiocie zmian w wy
sokości opłat od patentów akcyzowych na opszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych w rozp. Rady 
Ministrów z d. 24 maja 1923 (Dz. U. R. P. N!ł 56, poz. 401) 
zarządza sit:: co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe 
obowiązane do ponoszenia akcyzowych opłat paten
towych o ile te opłaty uiściły na rachunek 1924 r. 
lub kampanji prodllkcyjnej 1923/24 (nap. gOJ'zelnie, 
<::ukrownie i t. p). przed. ogłoszeniem w Dzienniku 

I 
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