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według ku rsu, ustalonego dla kuponów 80J0 pożyczki 
złotowej". . 

29) Dawny art. 130 oznacza się jako art. 131. 
W tYI1l artykule skreśla się słowa w 3 uśtępie: 
"i związki tychże", a w ustępie 4 słowa: "i ich 
związków". 

30) Dawny art. 131 oznacza się jako art. 132. 

1\rt. 2. Wykonanie ustawy niniejszej powierza 
si~ Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości. 

1\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodwol'ski 

1120. 

Zarządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 25 maja 1923 r. 

., sprawie udzielenia koncesji na budowę i eks
ploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywat
nej użytku publicznego ze Starachowic do Solca 

nad Wisłą. 

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 14 października 
1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne pry
watne (Dz. U. R. P. N2 88 poz. 646) i zgodnie z uchwałą 
Rady Ministrów powziętą dnia 17 maja 1923 r. sta
nowię co następuj e: 

fi 1. Towarzystwu Starachowickich Zakładów 
Oórniczych Sp. l\kc. w Warszawie nadaje się kon

. cesję na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei 
żelaznej prywatnej użytku publicznego ze Starachowic 
do Solca nad Wisłą. 

§ 2. Koncesji na budowę i eksploatację po
mienionej kolei udziela się na lat sześćdziesiąt. 

§ 3. Sfinansowanie pomienionej kolei odbędzie 
si~ w drodze przewidzianej statutem Spółki. 

§ 4. Dokument koncesyjny, zawierający wa
runki budowy i eksploatacji . pomienionej kolei, ja
kotei uprawn ienia i ~obowiązania koncesjonarjusza, 
wyda Minister Kolei Zelaznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Sikorski 

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych: 
Ludwik Zagórny-Marynowski 

'f)1., tze r 

1121. 

Rozporządzenie . Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie zmian w kwotach plenlt;inye~ 
określonych w przepisach karnych, karno - ad
min istracyjnych i niektórych skarbowych, oraz 
w przepisach porządkowych l dyscyplinarnych. 

Na zasadzie art. 4 i 5 ustawy z dnia 11 sierp· 
nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 90 poz. 704), art. 8 usta
wy z dnia 11 sierpnia 19?3 r. (Dz. U. R. P. N2 92 
poz. 721) tudzież art: 5 i 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 722) zarządza si~ 
co następuje: 

§ 1. Stawki, podwyższone wart. 1 - 3 ustawy 
z dnia 11 sie rpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 
704), wart. 1 - 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2. 92 poz. 721), wart. J - 4 ustawy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 
722) oraz w rozporządzeniu Rady Min istrów z dnia 
22 października 1923 r. (Dz. U. R.P. N2 109 poz. 
858), .ulegają dalszej podwyżce na zasadach § 2 ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. Stawki ' te podwyższa się pięćdziesięcio
krotnie. Jeżeli w przepisach wyszczególnionych w § 1 
stawkę określono wymienioną tam liczbą, należy t~ 
liczbę, jeżeli ZaŚ podano nie samą stawkG, lecz tyl
KO sposób jej obliczenia, należy wynik tego oblicze
nia (iloczyn) pomnożyć przez pięćdziesiąt. 

§ 3: Najniższe i najwyższe granice grzywien 
(kar pieniężnych) i grzywny (kary . pieniężne) ozna
czone w kwotach stałych, oraz kwoty, od których 
zawisła kwalifikacja przestępstwa, przewidziane w prze
pisach karno-sądowych, ogłoszonych w czasie od 
1 Jipca do 15 grudnia 1923 r., podwyższa się pięć
dziesięciokrotnie. 

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się od
powiednio do postanowień karnych , których prze kro- .. 
czenie przekazane jest orzecznictwu władz admini
stracyjnych choćby niewyłącznie, oraz do wykroczeń 
dyscyplinarnych i porządkowych. 

Do postanowień, których przekroczenie jest 
przekazane choćby niewyłącznie orzecznictwu władz 
skarbowych (w b. dzielnicy austrjackiej także sądów 
skarbowych), przepisy niniejszego paragrafu mają za
stosowanie tylko o tyle, o ile chodzi o postanowie
nia zawarte w' ustawach i rozporządzeni ach o po
datkach od spożycia; zużycia względnie produkcji, 
o monopolach państwowych, o obrocie towarowym 
z zagranicą i w ustawach celnych. 

Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, 
jeśli stawki oznaczone w innej wałucie nii w mar
kach polskich lub przez wskazanie równowartości 
w innej walucie lub w kruszcu szlachetnym, albo. 
jeżeli je oznaczono w wielokrotnej wartości przed
miotu lub świadczenia. 

Postanowienia § 7 ust. 1 i § 9 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. (Dz. 
U. R. P. N2 109 poz. 858) mają zastosowanie takie 
do przypadków przewidzianych niniejszym paragrafem. 



1598 DzIennik Ostaw. Poz. 1121 i 1122. Ni 135. 
" .. 

Stawki obliczone według rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 czerwca 1923 r. (Dz.' U. R. p. 
N2 66 poz. 514) podwyższa się dalej stokrotnie. 

, Do stawek przewidzianych w ustawie z dnia ' 
6 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 76 poz. 595) stosuje 
si~ przepisy § 8 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dn. 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 109 
poz. 858) i paragrafu 2 niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
mają zastosowania do postanowień, co do których 
przepisy szczególne przyznają upoważnienia do wpro· 
wadzenia zmian w kwotach pieniężnych innej władzy 
nii Rada Ministrów. 

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza si~ Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw We
wnętrznych i Skarbu l innym właściwym Ministrom. 

§ 6. Postanowieni" niniejszego rozporządzenia 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.; nie 
stosują si~ one do przestępstw popełnionych przed 
wejściem w życie tego rozporządzenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 

1122. 

Rozporządz(~nie Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

zmieniające kwoty pieniężne w niektórych po
stanowieniach, cbowią2:ujących w b. dzielnicy 
a.ustrjacIdej ustaw o postEtPowaniu sądowem 

w sprawach cywilnych. 

Na zas"d;:ie art. 10 ostawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. zmieniającej niektóre postanowienia obowią
zlJją~ych w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postę
powaniu sądowem w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. 
N~ 90 poz. 705) zarządza się co na$t~puje: 

§ 1. Norma jurysdykcyjna z dn. 1 sierpnia 
1895 r. (austr. Dz;, U. P. N2 111) w brzmieniu usta
lonem ce$. rozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. 
Dz. U. P. N2 118) i ustawami z dnia 9 marca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. Ne 24 poz. 144), z dnia 22 lutego 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 1 23 poz. 124) z dnia 5 sierp
ni~ 1922 r. (Dz. O. R. P. H2 86 poz. 769) j. z dnia 
l 't sierpnia '1923 f. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 705) 
ulega :.tmianom następującym: 

1) w ustępie pierwszym § 7a i w § 60 kwotę 
.. 25 miljonów mk." oraz w ust~pach drugim 
i czwartym § 7a kwoty .~100.000 mI<:." zastę
puje się kwotą ,,750 m\łjonów mk."; 

2) w § 49 liczba 1 i w § 51 ust. 1 kwotę 
,,5 miljonów mk." zastępuje się kwotą 
.,150 miljonów rok.". 

§ 2. Procedura cywilna z dnia 1 sierpnia 1895 r. 
(au str. Dz. U. P. Ng 113), w brzmieniu tlsŁalonem 
ces. {ozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. Dz. U. P. 
Ng 118), l ustawami z dnia 9 marca 1920 r. (Dz. U. 
R. P. N2 24 poz. 144), z dnia 22 lutego 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 23 poz. 124), z dnia 5 sierpnia 
1922 r. (Dz.' U. R. P. N:2 86 poz. 769) i z dn. 11 sierp
nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 705) ulega 
zmianom następującym: 

1) w pierwszym ustępie § 29 kwot~ ,,5 miljo
nów mk." wstt:puje si~ kwotą ,,150 miljo
nów mk."; 

2) . w trzecim ustępie § 117 kwotę ,,5 miljo
nów mk." zastępuje się ~wotą ,,150 miljo
nów mk."; 

3) w pierwszym ustępie § 199 kwot~ ,,1 miljo
na mk." zast~plłje się kwotą ,,30 miljo-
nów mk."; , 

4) w pierwszym ustępie § 200 kwot~ ,,2 miljo
nów mk." zastępuje się kwotą ,,60 miljo
nów mk."; 

5) w pierwszym ustępie § 220 kwotę ,,1 miljo
na mk." zastępuje się kwotą ,,30 milio
nów mk.", kwotę · ,,2 miljonów mk."-kwotą 
,,60 miljonów mk." , kwotę ,,6 miljonów mk." 
kwotą ,,180 miljonów mk."; 

6) w pierwszym ustępie liczby 7 § 224 kwotę 
,,500.000 mk." zastępuje się kwotą ,,15 miljo
nów mk."; 

7) w trzecim ustępie § 227 kwotę ,,25 miljo
nów mk." zastępuje się kwotą ,,750 miljo
nów mk.; 

8) w pierwszym llst~pie§448 kwotę ,,500.000 mk". 
zastępuje się kwotą ,,15 miljonów mk."; 

9) wdrugim ustępie L. 1 i 2 § 502 kwotę ,,3 miljo
nów mk." zZlstępuje się kwotą"l00 miljo
nów mk" zaś w drugim ustępie L. :2 kwote; 
,,10 miljonów mk." - kwotą .. 300 milIo
nów mk.". 

10) w pierwszym ustępie § 528 kwotę ,,3 miljo
nów mk." z~st~puje się kwotą ,,100 milio
nów mk.". 

§ 3. Ordynacja egzekucyjna z dnia 27 mala 
1896 r. (austr. Dz. U. P. Ng 79) w brzmieniu ustal()
nem ces. TO:;:p. Z dniu 1 czerwca 1914 r. (aIJstr. Dz. 
U. p. N~ 118) i ustawami z dnia 5 sierpnia 1922 r. 
(Dz. U. R. ' P. ,. N2 86 poz. 769) i z dnia 11 sierpnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. N'2 90 poz. 705) ulega ~mia
nom następującym: 

1) w § 251 Iic1.ba 6 kwot~ ,,3 miljonów m~" 
zastępuje siQ kwotą ,,100 mIljonów rok. "; 

2) w ustępach 1, 2, 3 ~ 291 kwotą .. 10 milj~
nów mk." zastępuje się kwotC'l ,,300 mlljo
nów mk."; 

3) w ustępach 1 i 2 § 330 kwot~ .. 6 n'liljo
. nów mk." zastępuje się kwotą ,,200 miljo

nów ml<."; 
4) w ust~pie 3 § 354 kv:ot~ "40 miljonów ml •. ", 

zast~puje siE; kwotą ,,1000 miljonów mk.". 
a kwotę ,,200 miljonów mk." kwotą ,,5.000 mil
jonów mk."~ 


