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1091. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 

z dnia 19 grudnia 1923 r. 

o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, 
obowiązującej na polskich h:alcjach pailstwo

wych. 

Na mocy dekr"etu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie osób, baf; ażu i to
warów oraz ustalania taryf przewozowych na kole
jach polskich (Dz. P. P. P. NI! 14, pOl.. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Han
dlu, zarzadza się co nast~puje: , 

§ 1. Wszystkie opłaty,. wyszczególnione w roz
porządzeniu Ministra Kolei Zelaznych z dnia 17 lis
topada 1923 r. o uzupęłnieniu i zmianach taryfy oso
bowej i bagażowej, obowiązującej na "polskich kol~
jach państwowych. (Dz. U. R. P. N2 120, poz. 971" 
podwyższa się o 1000/0. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą na 
okres czasu od dnia 21 grudnia 1923 r. do dnia 
31 grudnia 1923 r. włącznie. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc!;arski 

M.inister Przemysłu l Handlu: Szydlowski 

1092. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 19 grudnia 1923 r. 

o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej 
na wąskotorowych kolejach państwowych, oraz 
prywatnych, znajdujących się \V zarządzie pań
stwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Ko-

I lei Państwowych w Warszawie, Radomiu, jWil
nie i we Lwowie. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi komunikacji pra
wa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu 
i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na ko
lejach polskich (Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu, zarządza się co następuje: 

§ 1. Wszystkie opłaty,. wyszczególnione w roz
porządzeniu Ministra Kolei Zelaznych z dnia 17 lis· 
topada 1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 119, poz. 964) pod
wyższa się o 100%. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą na 

okres od dnia 21 grudnia 1923 r. do dnia 31 grud
nia 1923 r. 

I • 

Minister Kolei Zelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kucl;arski ' 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydfo,,,'ski 

1093. 

Rozporządzenie [vlinis"tra ł\olei Żelaznych 
z dnia 19 grudnia 1923 r. 

o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąsko
torowej kolei dojazdowej Piotrków - Sulejów. 

Na mocy dekretu 7. dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu MinistrO\vi Kómunikacji prawa 
wydawania przeplsów o przewozie osób, bagażu i to
warów, oruz ustalania taryf przewozowych nn kole
jach polsJ~ich (Dz. P. P. P. NI! 14 poz. 152) i w poro
zumieniu z j\~inistrami Skarbu oraz Przemysłui Han
dlu, zurządza się co nastElPuje: 

§ 1. Na wąsl\Otorowej kolei dojazdow J Piotr
ków - Sulejów opła ty za przewóz osób i bagatu ustala 
się w jednostkech taryfowych, równych 1/100 franka 
złotego, kurs !<;tórego w markach polskich ógłaszać 
b~dzie perjodycznie Minister Skarbu. . . 

§ 2. Opłaty, wyrażone w jednostkach taryfo
wych, wynoszą: 

a) za przewóz osób: 
5 jedAostek taryfowych w klasie III od osoby i kilometra, 
7,5 jednostek taryfowych w klasie II od osoby kilometr,,; -

b) za przewóz bagażu: . 
15 jednostek taryfowych od każdej sztuki do 100 kg. 

bez względu na odległość. ł 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyd;: 
z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie t.raci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelazf1ycł1 
z dnia 3 grudnia 1923 r. (D.z. U. R. P. Nri 125, 
poz. 1017). 

Minister I'<olei Zelaznych: Nosowicź 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szyd.fowski 

1094. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 19 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie uzupełnienia postanowień szcze'
g61nych dotyczących bezpośredniej li:omunika
cji towarowej na przewóz; prtesyłek zwyczaj-

nych pomiędzy Polską a Tryjesteln. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
cZl!sowem przek2lzaniu Ministrowi Komunikacji prs-


