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R o z d z. i Ci ł III. 

_ Od przesyłek pocztowych, podlegających opła
de. celnej , pobiera się opłatę mani jJ uJacyjną w wy
sokości SOJo od sumy cła, najmniej jednak-O,50 fran
l~a złotego od każdej paczki. 

Przesyłki pocztowe wolne od cła są wolne rów
nież od opłaty manitlulacyjn~j. 

R o z d z i a ł IV. 

Przesyłki zadeklarowane w sposób niezupełny 
lub niezadeklarowane we właściwym terminie. podle
gają nie.zależnie od innych opłat manipulacyjnych 
dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 10% 
od przypadającego da. 

R o z d z i ~ ł V. 

Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych po
biera sie: od towarów przyjętych na skład urzędowy 
opłat~ składową. 

Urzędy celne posiadające własne składy urzę
. dowe, pobierać będą opłaty składowe według osob
nych przepisów. 

Za pierwsze trzy dni nie _ pobiera si€; opłaty. 

Rozdział VI. 

Ministerstwo Skarbu ustali w jakich wypadkach 
_ i w jakiej wysokości uiszczać należy opłat~ za wy

konanie czynności poza godzinami urzędowemi lub 
poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwo
jowanie lub strzeżenie towarów." 

§ 2. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1923 r. 
w przedmiocie nadania nO'v/ego brzmienia artykuło
wi 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. li. R. P. 
NS! 110 poz. 873) oraz rozporządzenia z dnia 30 listo
p2\da 1923 r. w przedmiocie podniesienia norm opłat 
manipulacyjnych (Dz. U. R. P. N2 122 poz. 994) 
uchyla się. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dnia 1 stycznia 1924 r. 

Minister Skarbu: W. Kucl;arski 

Minister Przemysłu i Handill: Szydlowski 

--
1128. 

Rozporzttdzenie Ministra Skarbu i Ministra 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 24 grudnia 1923 r. 

w sprawie uregulowania podattiu od wqgla na 
obsz:arze ' Rzeczypospolitej. 

I Na zasadzie art. 1 § 6 a niemieckiej ustawy 
l 20 kwietnia 1922 r. tudzjeż § 2 rozporzć:ldzenia Ra-
9Y Ministrów z 26 kwietnią 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 48 poz. 331) zarzqoza się cO następuje: 

§ 1. Przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra 
Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z 26 kwietnia 

1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 50 poz. 354) i w § 1 roz
porządzenia fv\ini'stra Skarbu i Ministra Przemysłu 
i Handlu z 9 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 48 
poz. 332) podatek od węgla zniża si~ w następujący 
sposób: . 

I. dla wt;gla kamiennego z kopalń Zagłębili 
Górnośląskiego na 250io wartości względnie cęny 
w~gla, -

lI. dla węgla kamfennegoz kopalń Zagłębia 
Dąbrowskiego prócz w~gla z kopalń pracujących wy
łącznie w pokładach nad i podredenowskich na 210f0 
wartości względnie ceny węgla, 

II I. dla węgla kamiennego z wszelkich innych • 
kopalrl Zagłębia Dąbrowskiego, tudzież z kopalń 
"Piłsudski ~ l'\ościuszko" Zaglębia Krakowskiego na 
'14% wartości wzgl:-,;dnie ceny węgla, 

IV. dla węgla kamiennego z wszelkich innych 
kOP1?lń Zagłębia Krakowskiego oraz z Kopalni Silesia 
na Sląsku Cieszyńskim na 1(;o/u wartosci względnie 
ceny węgla, -

V. w~giel bruna tny zwalnia się od podatku aż 
do odwołania . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 1923 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

1129. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

o zniesieniu generalnej dyrekcji regulacji rzek 
żeglownych, dyrekcji okręgów regulacji rzek 
żeglownych w i{rakowie i Toruniu , biura pr<?
jekŁów kanałów żeglugi w Krakowie oraz pan
stwowyc:h 2;arządów rzek w Szczucinie, Jaro-

sławiu i Włocławku. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 l(wietnia 
1919 r. o organizacji i zakresie działania Minister
stwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. N2 9 PQl~ 283) 
I!arządza się co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejącą przy Ministerstwie Ro
bót Publicznych generalną dyrekcję regulacji rzek 
żeglownych w Warszawie, dyrekcje okręgów regulacji 
rzek żeglownych w Kralwwie i Torun'lJ, biuro pro· 
jektów kanałów żeglugi w Krakowie, oraz państwo
we zarządy rzek w Szczucinie, Ją rosławiu i Włocław
ku, a ich agendy sprawować będzie departament 
wodny Ministerstwa i~ob6t Publicznych wzglt-;dnie wy
s;?:czegóinione niżej urzędy. 

§ 2. Istniejąca dyrekcja okrE:gu regulacji rzek 
ieglownych w Warszawie otrzymuje nazw~ dyrekcji 
dróg wodnych w Warszawie i obejmie pod wzglę· 
dem terytorjalnym: 

a) Wisłę poniżej ujścia Przemszy do gianicy 
Państwa i jej dopływy: -

1) Przemszę poniżej pOlclCZel'1ia się Białej i Czar
nej Przemszy, 
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2) Dunajec poniżej UJSCl8 Lososiny, 
3) Nidę poniżej połączenia si~ Białej Czarnej 

Nidy, 
4) San poniżej ujścia Wisłoku, 
5) Wieprz poniżej uj ścia Bystrzycy, 
6) Pilicę poniżej ujścia Wolborki, 
7) Bug poniżej ujścia Raty. 

§ 3! Dyrekcją dróg wodnych w Wilnie obejmie: 
a) Niemen w 'grankach Państwa z żeglowneml 

spławnemi odcinkami dopływów, 
. b) Prypeć od ujścia Turyji do granicy polsko-

rosyjskiej z dopływa mi: 
1) Stochodem od Majdanu, 
2) Styrem od Beresteczka z Ikwą, 
3) Horyniem od granicy polsko-rosyjskiej, 
4) Słuczą wołyńską od granicy polsko rosyjskiej, 
5) Jasiołdą od Truchnowicz; 
c) Narew poniżej ujścia Narewki z dopływami: 
1) Supraślą poniżej Sokółdy, 
2) Biebrzą od wsi Ponarlice, 
3) Pisą od granicy polsko-niemieckiej, ' , 
4) Omulewem od granicy polsko-niemieckiej, 
5) Orzycem od wsi Drążewo; . 
d) Kanał Królewski ze skanalizowanemi odcin

kami Piny i Muchawca, 
e) Kanał Ogińskiego i skanalizowane prtestrze-

nie Szczary i Jasio/dy, 
f) Kanał Rugustowski oraz 
g) Graniczną przestrzeń Dźwiny z dopływami: 
1) Dzisną poniżej ujścia Luczanki, 
2) Dryją od Surmaczowa w dół. 
Nieobjęte art. 4 i 3 niniejszego rozporządzenia 

przestrzenie rzek podlegać będą działalności właści
wych wladz administracyjnych. 

§ 4. Do obowiązków dyrekc}i dróg wodnych 
należy: 

F\. W dziale budowlanym: 
1) opracowywanie generalnych i szczegółowych 

projektów regulacji rzek i kanałów żeglugi, tudzież 
projektów, portów zimowisk i t. p. urządzeń potrzeb
nych dla żeglugi, 

2) zatwierdzanie szczegółowych kosztorysów no
wych budowli w ramach zatwierdzonych przez Mini
sterstwo Rpbót Publicznych, kosztorysów generalnych 
i programu robót w granicach budżetu i do wyso
kości kwoty perjodycznie przez Ministerstwo Robót 
Publicznych ustalanej, 

3) zatwierdzanie w granicach budżetu projek
t łów i kosztorysów na wszelkie roboty zachowawcze, 

4) rozpisywanie i przeprowadzanie przetargów, 
oraz zawieranie umów na dostawę materjałów budo~ 
wlanych lub na wykonanie budowy w granicach je
dnorocznego budżetu i zatwierdzonego programu 
robót, 

• 5) utrzymanie należytej' głębokości w nurcie ce-
lem niesienia doraźnej pomocy żegludze, 

6) dokonywanie stałej kontroli budowlanej i prze
prowadzanie kolaudacji wykonanych robót, 

7) sprawdzafJia merytoryczne wszelkich rachun
ków budowy i kosztów komisyjnych ect. 

B) w dziale administracji wodnej: 
1) Zarząd i ewidencja wszelkiej własności pań

stwowej związanej z gospodarką wodną tak nieru-

chomej jak ruchomej w granicach szczegółowych 
przepisów, 

2) inspekcja żeglugi i spławu oraz rejestracja 
statków, 

3) sygnalizacja sbinów wody, pochodu lodów i t. p., 
4) sprawy hydrograficzne w rozmiarach przępi

sanych rozporządzeniem o służbie hydrograficznej, 
5) współudział w sprawach wodnych z władzami 

wojewódzkiemi na żądanie tych władz. 
C) w dziale administracji wewnętrznej: 
1) Mianowanie służby rzecznej niższej-jak nad

zorców rzek, wytycznych - gajowych, służby na paro
statkach i pogłębiarkach w granicach etatów i prze
znaczonego na ten cel kredytL1, 

2) przyjmowanie kontraktowych urzędników z pła
cą od XII do VI1l kategorji włącznie w ramach ze-
zwolenia M. R. P., . 

3) przeznaczanie podległych dyrekcji funkcjo
narjuszy do VIII stopnia włącznie na miejsca służbowe, 

4) udzielanie urlopów do dni 8, oraz urlopów 
wypoczynkowych wszystkim urzędnikom i funkcjo
narjuszom, 

, 5) udzielanie remuneracji i zapomóg w grani
cach upoważnień, 

6) zwracanie się do Prokuratorji Generalnej 
o poradę i zastępstwo prawne w sprawach poruczO" 
nych administracji dyrekcji względnie podległych jej 
zarządów. 

§ 5. Dyrekcja składa się: 
1) z wydziału ogólnego dla załatwiania spraw 

osobowych, administracjnych, budżetowych, rachun
kowych, gospodarczych, opracowywania kontraktów 
i rozporządzeń i prowadzenia kancelarji dyrekcji, 

2) wydziału budowy dla prowadzenia zarządu, 
technicznego, opracowywania projektów generalnych, ' 
zatwierdzania projektów szczegółowych w granicach 
kompetencji, wykonywania kontroli prowadzonych 
budowli i kolaudacji ukończonych robót, 

3) wydziału nurtowego dla wykonywania inspe
kcji żeglugi, opieki nad nurtem i prowadzenia robót 
doraźnych celem uzys~ania potrzebnych dla żeglugi 
gł~bokości, , 

4) wydziału mechanicznego dla załatwiania spraw , 
taboru (holowników, statków inspekcyjnych, moto
rówek, pogłębiarek) i warsztatów, 

5) biura hydrograficznego dla wykonywania słu
żby hydrograficznej oraz studjów i pomiarów dla 
opracowania ogółowych i szczegółowych projektów 
regulacji rzek. 

§ 6. Jako ekspozytury dyrekcji dróg wodnych 
w Warszawie - funkcjonować będą aż do dalszego 
zarządzenia dla dorzecza górnej i dolnej Wisły: 

F\. inspektorat dróg wodnych w Krakowie dla 
zarządów dróg wodnych w Krakowie, Tarnowie i San
domierzu celem wykonywania kontroli' prowadzonych 
budowli, przeprowadzania kolaudacji ukończonych 
robót,· rejestrowania statków żeglujących na górnej 
Wiśle i Przemszy, jakoteż dla dalszego prowadzenia 
~tudjów nad projektami kanałów żeglugi z Górnego 
Sląska do Gdańska, oraz z KJakowskiego Zagłębia 
węglowego do dorzecza Dniestru; 

B. inspektorat dróg wodnych w Toruniu dla 
zarządów dróg wodnych w Toruni~ Chełmnie i Tez. 
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wiecelern wykonania budowli, prżeprowadzania ko
laudacji ukończonych robót, rejestracji statków ze
glujących na dolnej Wiśle" oraz prowadzenia admi
nistracji terenów nadrzecznych uzyskanych wskutek 
regulacji i utrzymania bezpośrednich stosunków z Ra-
dą ,Portu w Odańsku. ' 

§ 7. Dyrekcji dróg wodnych w Warszawie po
dlegają następujące zarządy dróg wodnych: 

a) zarząd ' dróg wodnych w Krakowie, kt6ry obej
mie odcinek Wisły od ujścia Przemszy do 
ujścia Dunajca, Przemszę od połączenia sj~ 
obu Przernsz, oraz budowę i konserwację 
kanału żeglugi z ~rakowskiego zagłębia wę
glowego do Krakowa, 

b) zarząd dróg wodnych w Tarnowie, który 
, obejmie odcinek Wisły od ujścia Dunajca do 

ujścia Brnia (Ota/ęż - km. 210) Nidę odpo-' 
łączenia się obu Nid oraz Qunajec od ujścia 
Łosos i ny , , 

c) zarząd dróg wodnych w Sandomierzu obej
mi e odci nek Wisły ' od uj ś Ci a Brnia do ujścia 
Kamiennej ,oraz San od ujścia Wisłoku, 

d) zarząd dróg wod nych w Puławach obej mujący 
odcinek Wisły od ujścia Kam ienneLdo ujścia 
Ri:ldomki oraz Wiep.rz od lijś:::ia Bystrzycy, 

e) zarząd dróg wodnych w Warszawie obejmu
jący Wisłę 'od lljś c'ia Radomki do ujścia Bugu 

' oraz Pilkę 'od ).Ijścia Wolborki , . 
fl za rząd dróg wodnych w Płocku ' obejmujący 

. - ' Wi słę od u j śc i a ' BOgu do Korabn'ik (Km. 684) 
. poniżej Włocławka ; ·' .. • . .,. 

g) zarząd dróg wodnych w ToruniiJ obejmujący 
odcinek , Wisły od Korabnik ' (km. 684) do Ka
rolewa (km. 784 dawniej 66), ,'- " 

h) zarząd dróg wodnych w Chełmnie obejmujący 
Wisłę od Karolewa (km. 784) do km. 849 
(daw niej Hl), , ' . ' 

i) zarząd dróg wod nych w Tczewie obejmujący 
odcinek Wisły od km. 849 do graoicParlstwa, 

k) " zarząd dróg wodnych w \yysz~o,#ie 6bejrpu
, . jący B ug '09 jazu pod ' Brześciem nad ' Bu-

gie m do ujscia do Wis /y, , . 
I) 7arząd dróg wodnych w Do rohusku obejmu

Jący Bug od ujścia Raty do ujścia Muchawca. 

•. § 8. Dyrekcji d róg wodnych w Wilnie podle-
gać będą: ' ' . 

a) zarząd dróg wodnych w Pułtusku dla Na~wi 
i jej dopływów jak poz. c) § 3), " 

b) zarząg dróg wodnych w F\ugustowie dla ka
nału' F\ugustowskiego oraz spławnych i że
glownych, odcin ków Biebrzy i Czarnej Hańczy, 

c) zarząd dróg , wodnych w Grodnie dla Niemna 
od granicy polsko· rosyjskiej do granicy pol
sko-litewskiej oraz jego spławnych i żeglo
wnych dopływów, wyjąwszy rzekt: 5zczarę 
i Wilję z dopływami, 

d) zarząd dróg wodnych w Wilejce dla Wilji 
w granicach Państwa i jej spławnych dopły
wów oraz granicznej przestrzeni Dżwiny 
z dopływami, 

e) zarząd dróg ,wodnych w Słonimie dla kanału 
~giń.skiego oraz ,. żegl<?wnych spławnych od
cmkow Szczary II JaslOłdy, 

. 
l 

f) zarząd dróg wodnych w Pińsku dla skanali. 
, .zowanej i żeglownej czt:ści Piny oraz Prypeci 
, od ujscia Turyji do ' granic Państwa, 

g) zarząd dróg wodnych w Brześciu nad Bu· 
giem dla kanału Królewskiego wraz z kamila
mi zasilczerni (Białozierskim, Orzechowskim 
i Turskim) oraz żeglownego i spłaV'{nego od
,cinka Muchawca do jaz!J na Bugu pod Brze-
, ściem n/Bugiem, . 

h) zarząd dróg wodnych w Roiyszczach dlll 
spławnych i żeglownych odcinków rzek Styru 
z Ikwą, Stochodu, Horynia i Słuczy wołyńskiej.. 

§ 9. Do obowiązków ząrządów dróg wodnych 
należą: , 

a) wykonywąnie szczegółowych pomiarów, 
, b) opracowywanie szczegółowego projektu bu

dowy w ramach zatwierdzonego programu 
robót, 

c) opracowywanie szczegółowych projektów i ko
.sztorysu na wszelkie roboty zachowawcze, 

d) wykonywanie budowli regulacyjnych według 
. zatwierdzonych projektów szczegółowych, za

rządzanie we własnym zakresie działania ro
bót zachowawczych w granicach zezwolonego 
na teb cel kre.dytu oraz zakup w drodze 
przetargu lub z wolnej ręki materjałów bu
dowlanych do wysokości i w trybie odno-

, śnemi rozporządzeniąmi ustanowionych, 
e) zakładanie nowych plantacji wiklinowych i ogól· 

na administracja pZ1ństwowemi plantacjami 
': wiklinowemi, 
f) opieka nad nurtem rzeki, czyszczenie łożyska 

z pni, ka.rczy i karnieni oraz wytyczanie 
i oświetlanie nurtu, 

g) inspekcja żeglugi i spławu, cechowanie gala
rów i rejestracja statków, o ile czynność ta 
nie jest zastrzeżoną dyrekcji, 

h) współdzialanię z władzami administracyjnemi 
przy , wykonywaniu policji rzecznej, 

i) admi ni stracja przydzielonego do robót taboru 
budowlanego i inspekcyjnego, 

j) śCiąga nie ' oplaf żeglugowych, 
k) wskazywańie interesowa'nym miejsc poboru 

żwiru i piasku, stawianie kąpielowych urzą
dzeń i t. d . 

Wogó:nościzarządy dróg wodnych powołane są 
do bezpośredniego kierowania robotami na drogach 
wodnych i spełn i ania wszelkich czynności urzędo
wych stojących w związku z utrzymaniem i budową 
takich dróg oraz zawiadywania ruchomym i nieru-
chornym maj ątk i em administracji wodnej. . 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
, de 'z dniem 1 stycznia 1924 roku. , 

Z tym ' dniem t racą moc obowiązującą rozporzą
dzenia Ministra Robót Publicznych o organizacji Za
rządu Rzek Zeglownych z dnia 8 czerwca 1920 roku 
(Dz. U. R. P. N2 50 poz. 308), z 21 czerwca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. Ng 60 poz. 381) oraz z 15 ' września 
1922 r. (Dz. U. R. P. Ng82 poz. 734). ' 

Minister ' Robót Publicznych: Łopuszański 

• 


