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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 ogłosze nia. Jednocześnie traci rńoc obo
wią~ującą punkt a) § 1 rozporządzenia ]\'inistra Ko
l~i Zelaznych z d nia 3 grudnia 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 to
warzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich 

elektrycznych kolei dojazdowych. 

Na mocy dekretu z dni a 7 lutego 1919r. o tym· 
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji pra
wa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu 
i towarów oraz usta lania taryf przewozowych na ko
lejach 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 dojazdo
wych podwyższa się opłaty za przewóz osób: 

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. Rozporządzenie niniejsze \vohodzi w życie 
z ,dniem ogłoszenia. Jednocześni'e traci rpoc obo
wiązującą rozpo rządzenie Ministra Kole i Zelaznych 
z dnia 17 listopada 1923 roku (Dz. U. R. P. N2 119, 
poz. 963). ' 

Minister Kolbi Żelaznych: Nosowicz 

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, znaj
dujących się w zarządzie państwowym, poło
żonych \'II obrębie Dyrekcji kolei państwowych 

w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie. 

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

wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warów oraz ustalania taryf przewozowych na kole
jach polskich (Dz. P. P. P. J{2 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu, zarządza się co nestępuje: 

" § 1. Opłaty za przewóz osób, bagażu i prze
syłek nadzwyczajnych na wąskotorowych kolejach 
państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w za
rajdzie państwowyi11, pojożonych w obrębie Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie 
i Lwowie, usta la się w jednostkach taryfowych, rów
nych 1/100 franka złotego, kurs którego ogłaszać b~· 
dzie perjodycznie Minis.ter Skarbu. 

§ 2. 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 od
ległość do pełnych jednostek parzystych wzwyż; 

b) dla przewozu bagażu: 
15 jędnostek taryfowych za każde 10 km. i od każdej 

, sztuki 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. / 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych 
z dnia 17 listopada 1923 r. (Dz.U. R. P. N2 119, 
poz. 964). 

Ministęr Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. l\ucgarski 
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowskl' 

1090. 

Rozporządżenie . Ministra Kolei Żelaznych 
, 

z dnia 19 grudoia 1923 r. 

o uzupełnieniu l zmianach taryfy osobowej 
i bagażowej, obowiązującej na polskich kole

jach państwowych. 

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 Prze
mysłu 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 prze
syłek nad zwyczajnych ", (Dz. U. R. P. N231 poz. 193; , 
N2 55, poz. 396 i 398; N2 63, póz. 490 i 494; N2 73, 

, 


