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Rozporz2ldzenie Ministra Kolei 1:elaznyc~ 
z dnia 18 grudnia 1923 r. 

e zmianie taryfy osobowej i bagażowej na 
linjach Towarzystwa Rkcyjnego budowy i eks
ploatacji dróg ż~laznych w Królestwie Polskiem. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku 
o tymczasowe m przekazaniu Ministrowi komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba
gażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polsl<ich (Dz. P .. P. P. 1919 r. N2 14 
poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co nastE:puje: 

§ 1. Opłaty za przewóz os6b i bagażu na 
IInjach Towarzystwa 1\kcyjnego budowy i eksploatacji 
dróg żelaznych doj~.lZdowych w Królestwie Polskiem 
ustala się w jednostkach taryfowych, równych 
1/100 franka złotego, kt6rego kurs ogłaszać będzie 
perjodyc;znie Minister Skarbu. 

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

a) za przewóz os6b: 
5 jednostek taryfowych w klasie III od osoby i kilometra 

7,5" """ II"" " a w wagonach towarowych, przystosowanych do ru· 
chu osobowego, 1 jednostkę taryfową za osobo· 
kilometr. 

b) za prze~6z bagażu: 
2.5 jednostek taryfowych od każdych 10 kg. i kilometra. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycinia 1924 r. Jednocześnie trad moc 
obowiązujące! rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych 
z dnia 15 grudnią 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 132 poz. 1086). 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc!;C1l'ski 

Mlni.ster Przemysłu i Handlu: Szyd/owslci 
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Rozporz2ldzenie Ministra Kolei 1:elaznych 
z dnia 18 grudnia 1923 r. 

o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach 
iTowarzystwa . fikcyjnego Warszawski<:h dróg 

żelaznych dojazdowych. . 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym· 
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie ·osób, bagażu i to
warów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach 
polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami · Ska'rbu graz Przemysłu 
i Handlu zarzlldza się co nast~puje; 

§ 1. Opłaty za przewóz osób i bagaż~ ' na 
- Iinjach Towarzystwa 1\kcyjnego Warszawskich dróg 
żelaznych dojazdowych ustala się w jednostkach tary
fowycQ, równych 1/100 franka złotego, kurs którego 
ogłaszać b~dzie Perjodycznie Minister Skarbu. 

§ 2. Opłaty wyrażone w jednostkach taryfo· 
·wyc:h, wynoszą: 

1\) za przewóz osób: 
1) na Iinji Wilanowskiej i Gr6jeckiej; 

5 jednostek taryfowych w klasie III od osoby i kilometra 
7,5" IJ"" II" " " " . 

2) na IinJI Jabłonna-Wawer-Karczew: 
3 jednostki taryfowe w klasie III od osoby i kilometra 

6" "" " JI"" . " 
oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, zwią· 
.zane z przewozem osób; 

B) za przew6z bagażu: 
. 1) na Iinjach Wilanowskiej i Grójeckiej: 

0,4 jednostek taryfowych za 10 kg. i kilometr 
2) na Iinji Jablonna-Wawer-Karczew: 

0,3 jednostek taryfowycn za 10 kg. i kilometr. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze \vchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie tracą moc 
obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Zelaznych 
z dn.3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. NS! 126 poz. 1033), 
oraz z dn. 15 grudnia 1923 r. (Dz. 'u. R. P. N2 132 
poz. 1087). 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc!;arski 

Minister Przemysłu Handlu: S~ycłto\Vl'lkf 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia It\lnlstril Sprawiedliwości. 23344 P - - ------
Konto czekowe P.f)cztowej Kasy Oszczędności NI! 30130. 

OD RDMINISTRRCJI: P. P. prenumeratorów, (uprasza się o wpłacenie! do dnia 31 grudnia r. b.-na konto 
czekowe 30.130 lub do l\dminlstracji Dziennika Ustaw, tytule m prenumeraty za Dziennik Ustaw w kw. I - 5.000.000 mk., 
I za Dziennik Urzędowy na konto czekowe 30122 w kw. 1-1.000.000 mk. z zastrzeżeniem, ie powyższe sumy w myśl 
ustawy z dnia 6 grudn ia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nt 127, poz. 104-4) będlł przewalutowa.ne na złote polskie = f ra nkoWI 
złotemu - - z ewentualną przed przewalutowaniem dopłatą . W razie nieopłacenia prenumeraty w wyż ej ozna czo· 
nym terminie; wysyłani~ Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego zostanie bezwzgl~dn i e wstrzy mane. 


