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_________
____________________
Dzie'~'nik_ , Ustaw.' Poz. 1084,
1085, 1086 i 1087.

VII. Tabaka do ;zażywania:
Gatunek: przedni • , . ' " Mk. 4.600.000 za 1 kg.
średni.",.
.. 2.700.000"
"
..

-§ 3.

Zapasy wyrobów tytoniowych oklejonych
opaskami monopolowemi, jakie w dniu wejścia w ŻYt
cie . niniejszego rozporządzenia znajdować się b~dą
na składzie w prywf.:1tnyc:h fabrykach wyrobów tytoniowych, tudzież w fC\brycznych składach tychże f'Jbryk, podlegają dod atkowemu opodatkowaniu w wysokości różni cy miE:dzy dotychczasową a nową ceną
opasek monopolowych.
Takiemu samemu opodatkowaniu podlegają zapasy opasek monopolowych w prywatnych fabrykach.

, ,

z

§ 4. Rozporządz enie niniejsze wchodzi
dniem 27 grudnia 1923 roku.

VI życie

Minister' Skarbu: W. Xucbal'ski

~.~

__

~

__
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1086.

\

Rozporządzenie Ministra Kolei Żela~nyc::h
z dnia 15 grudnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej "i bagażowej
towarzystwu akcyjnego budowy
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych
w Królestwie Połskiem.

na Hnjach

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa
wyda~vanią przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów ' o raz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, pdz. 152) i w porozumieniu z I"linistrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:

§ 1. Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy
, i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestw ie Polskiem podwyższa się:
1085.
a) opłaty na przewóz osób:
do 40.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra i
Rozporządzenie Mnnistra Spraw Wewnętrz·
do 60.000 mk. VI klasie II od osoby i kilometra,
/
nych
a w wagonach towarowych, przystosowanych do rul dnia 5 grudnia 1923 r.
chu osobowego. do 8.300 !TIk. za osobo·kilometr;
b) opIaty za bagaż:
w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kido
3.600
mk. od każdych 10 kg. i kilometra.
nematog rafacznych.
.
Na z21sadzie art. ,5 ,dekretu z dnia 7 lutego
1919 r. 1,V przedmiocie tymczasowych przepisów o widowiskach (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 177) zarządza
się co następuje:
f\rt. 7 rozporządzenia rl\inistra Spraw Wez dn. 12 lutego '. 1919 r. (!VlOllito r Polski N2 37) w przedmiocie przepisów wykonawczych
do dekretu z dn. 7 luteao 1919 r. o widowiskach
otrzym uje brzmienie następuj'łce:
"Za rozpatrywanie obrazów kinematoGraficznych
pobierane są ojJłaty \~.:edług taksy następ~jącej:
a) za obraz naukowy, pedagogiczny, lub przedstawiający zdjęcia z natury i kronikE: (przegląd wypadków b:eżących) - od każdego m~
tra 400 mk.;
b) za inne obrazy kinematograficzne - po 5.000
mI<. od każdego metra;
c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera
się 500.000 mk.
Obszary kinematograficzn e . zawierające cykl
zdje:ć pod jednym tytuł em, jak np. "Wraze nia z poźy" i t. p'., uważane są za jeden całkow ity obrc:'Z.
Przezrocza latarni czarnol~sięsl·dej nie podlegają

§ 1.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie
z dnIem ogłoszenia. Jednocześnie traci 11l0c obowiązującą rozporządzenie Ministrą Kolei Zelaznych
z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 126,
' poz. 1034).
fv\inister ' Kolei Żelaznych: Nosowicz

wnętrznych

opłacie".

§ 2. Rozporządi:enie njni~jsze wchodzi w ży 
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Fiinistra Spraw W ~ wnętrz
nych z dn. 12 września 1923 r. (Dz. U. R. P. J'{g 98,
poz. 780).
Minister Spravł Wewn~trznych: Kiernik

lviinister Skarb u: W. KIJebarski
fvliniste r

Przemysłu

i Handlu: Szydlowski

1087.
Rozporządzenie l'JUnistra Kolei Żelaznych
z dnia 15 wudnia 1923 r.
podwyższeniu taryfy osobowej na linjach:
wil aDowskh.'~j i grójeckiej towarzystwa akcyjne.
go warszawsh:ich dróg żelaznych dojazdowych.

o

tia mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku
o tymcZ?sowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania ta ryf przewozowych
na kokjach -polsl<ich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152)
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:

§ 1. Na linji wilanowskiej i grójeckiej, towarzystwa akcyjnego \varszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się opłaty za przewóz osó b:
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90 40.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra i
do 60.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra,
oraz w tymże stosunku wszelkie inne opł:aty, związa
ne z przewozem osób.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłos ze nia. Jednocześnie traci rńoc obowią~ującą punkt a) § 1 ro zp orządzenia ]\'inistra Kol~i Zelaznych z d nia 3 grud nia 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 J26, poz. 1033).
Mihister Kolei Żelaznych: Nosowicz
Minister Skarbu: W. Kucgal'ski
Minister Przemysłu i Handlu: Szyd/ow ski

1088.
Ro~porządzenie Ministra Kolei Zelaznych
z dnia 15 grudnia 192.3 r.

o podwyższeniu taryfy osobowej na Hnjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich
elektrycznych kolei dojazdowych.
Na mocy dekretu z dni a 7 lutego 1919r. o tym·
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bag ażu
i towarów oraz usta lania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. B. P. P. N2 14, poz. 152) i w po}·ozumieniu z Ministrami Skarbu o raz Przemysłu
i Handlu, zarządza się co następuje:

§ 1. Na Iinja;:h towarzystwa akcyjnego wą
skoŁoiowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych podwyższa się o płaty za przewóz osób:

wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. J{2 14, poz. 152) i w porozumieniu z Mi nistrami Skarbu oraz Przemysłu
i Handlu, zarządza się co nestępuje:

" § 1. Opłaty za przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych na wąskotorowych kolejach
państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarajdzie pań stwowyi11, pojożonych w obrębie Dyrekcji
Kolei Pa ństw owych w Warszawie, Radomiu, Wilnie
i Lwowie, usta la się w jednostkach taryfowych, równych 1/100 franka złotego, kurs którego ogłaszać b~·
dzie perjodycznie Minis.t er Skarbu.
Jednostki taryfowe wynoszą:
a) dla przewozu osób:
5 jednostek tary fowych w klasie lli od osoby i kilometra,
7,5 jednostek taryfowych w klasie II od osoby i kilometra
z zaokrągleniem poszczególnych opłat za daną odległość do pełnych jednostek parzystych wzwyż;
b) dla przewozu bagażu:
15 jędnostek taryfowych za każde 10 km. i od każdej
, szt uki wagi do 50 kg.' ,
30 jednostek taryfowych za każde 10 km. i od każ
def sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.
c) dla przewozu przesyłek nadzwyczajnych:
30 jednostek taryfowych za każde 10 km. i od każdej
sztuki , wagi do 50 kg.
60 jednostek taryfowych za każde 10 km. i od każ
dej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg. /

§ 2.

niniejsze wchodzi w życie
Jednocześnie traci moc
obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych
z dnia 17 listopada 1923 r. (Dz.U. R. P. N2 119,
poz. 964).

§ 3.

Rozporządzenie

z dniem 1 stycznia 1924 r.

Ministęr Kolei Żelaznych: Nosowicz
Minister Skarbu: W. l\ucgarski
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowskl'

do 25.000 mk. w klasie 111 od osoby i ki lometra i
do 37.500 mk. w klasie II od osoby i kilometra.

§ 2.

N2 132.

Rozporządzenie niniejsze \vohodzi w życie

z ,dniem

ogłoszenia.
Jednocz eś ni'e
wiązującą rozpo rządzenie Ministra

traci rpoc oboKol e i Zelaznych
z dnia 17 listopada 1923 roku (Dz. U. R. P. N2 119,
poz. 963).
'
Minister Kolbi

Żelaznych: Nosowicz

1090.
Rozporządżenie .Ministra Kolei Żelaznych
,
z dnia 19 grudoia 1923 r.

Minister Skarbu: W. Kucgarski
Minister

Przemysłu

i Handlu: Szydlowski

1089.
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych
, z dnia 19 grudnia 1923 r.
O zmianie opłat taryfowych na wąskotorowych
kolejach państwowych oraz prywatny<:h, znajdujących się w zarządzie państwowym, poło
żonych \'II obrębi e Dyrekcji kolei państwowych
w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowe m przekazan iu Ministr'Owi Komunikacji p rawa

o
i

uzupełnieniu
bagażowej,

l zmianach taryfy osobowej

obowiązującej na polskich
jach państwowych.

kole-

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r.
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunjkacji
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba-,
gażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych'
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N!2 14 poz. 152)
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza ~i~ co następuje:

§ 1. Do obowiązującej od dnia 1 kwietnia
1923 r. "Taryfy polskich nor:malnotorowych kolei
państwowych' na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nad zwyczajnych ", (Dz. U. R. P. N231 poz. 193; ,
N2 55, poz. 396 i 398; N2 63, póz. 490 i 494; N2 73,

,

