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Nil 10Q, pOl. 916), opł?ltą kontrQlnl!) PQbi~nH,\Ęi od wy,rabów tytoniowych wywożonych za granic<i, ustala
się począwszy od dnia 1 stycznia 1924 r. w n1lstE;'
puj~<;ej wysokości:

1) w stosunku od 1.000 (jeden tysiąc) s~tl.!k papierosów 112 (pół) franka złotego, p ł<:\tno w markach
polskich według kursu fra nka złotego, u1>talonego
przez Minisha Skarbu i obowiązuj ą c eg o dla cen artykuUlw mon o polowyc.h w tym tygodniu, w którym
/ wypada dzień wpiaty powyższej opłaty !(ontrolncj,
2) w stosunkU od 10 (d z i~sięć) kilogramów ty. toni6w cienko krajanych 1 (jeden) frank złoty płatny
VI ma rkach polskich jale powyżej,
3) w stosunku od 10 (dziesięć) kilogramów tytoniów grubo kri3jĘ.Il1ych {fajkowych) i machorki - 1/2
(pół) franka złotego, płatne w markach polskich jak

§~.
i!

ROlporząd~ enie

niniejsze wchodzi VI ;i~'~le

dniem 1 stycznia 1924 r.

Z

dniem tym uchyla sit:; spr;;E:q:ne

l

nini€)jszern

l"Ozporządzeniem postanowienia roZrO ; Jąd~f;lni!l Ministra RJbót Publicznych l "'~inlstra_ Spraw Wewnętrz"
nych z dnia 25 qerwc:;ą 1921 r· w pl'<tcdl'fliQl;;ie utwo-

rzenia okręgowych dyrekcji robót publicznych dla) województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławow
skiego i Tarnopolskiego (Dz. U. R. P. N2 64, poz. 406).

Kierm.l,lnik Ministerstwa Robót Publicznych:
Rybczyński

Minister Spraw Wewnętrznych: Soltan

powyżej,

. . 4) w stosuhku od 1.000 (jeden tysiąc) sztuk cygar i .cygaretek 2 (dwa) frąnki złQte, płatne w markach polskich jak powyżej,
.
5) w stosunku od 10 (dziesięć) kiiogramów taBaki do zażywania, 1/2 (pół) franka złotego, płatne
w marl<ach polskich jak powyżej,
6) \'1 S'l osunku od 10 (d;zięsiąć) kilogramów tytoniu do żucia 1 (Jeden) frank l!oty, platny w mmkach polskich jak powyżej.

z:

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem 1 stycznia 1924 roku.
Minister Skarbu: W. Drabąki

11.54.
ROZPOT%ą,b:enie

Ministra Robót Publicznych

z dnią 29 grudnia 1923 roku

wydane w poro%umieniu z NUnistl'em Slnnbu
w pr~edmIocie pobhmmia opłat od statków,
tratew i spustu dn:ewa luźnego n~ wodach
publitlnych śródlądowych.
Na mocy postanowień art. 32 ustal.vy wodnej
z dnie! 19 wrz~śnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nil 102 poz.
936) zarządza się co następuje:

1153.
Rozporząd zenie Ministra Robót Publicznych
i Ministra Spraw \J/ewn!1trznych
z dnia 22 grudnia 1923 r.
w przedmiocie znie$ienią Olu~gowych Dyrekcji
Robót Publicznych przy Urzędllch Wojewódz·
kich VI Stanisławowie i Tarnopolu.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 Kwietnia
1919 r. o organizacji i zakresie dzi ?J łani.J j'·~inisterstwa
Robót Publicznych (Dz. P. P. P. N;) 39, p. 2Łi3) oraz
art. 3 i 4 ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji
(Województw) na obszarze b. i'\rólestwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. -Krakowskiem oraz na, wchodzących
w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza
.i Orawy (Dz. U. R. P. N2 117, poz. 768) zarządza si~,
co następuje:
§ 1. Znosi się okręgowe dyrekcje robót publicznych przy urzędzie wojewódzkim VI Stanisławowie
i Tarnopolu i porucza się załatwianie spraw tych dyrekcyj okręgowej dyrekcji robót publicznych, przy
I,.IrzE:dzie wojewódz!dm we Lwowie.
§ 2. Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych we
Lwowie, jako obejmująca obszar trzech Województw,
podlega pod ·względem osobowym wojewodzie Lwow.skiemu, pod
,wojewodom.

względem służbowym zaś

interesowanym

§ 1. Znosi się rozporządzenia Ministra Robót
PJ.lblicznych z dnia 15 czerwca 1923 r., z dnia 15
paździ ernika 1923 r. i z dnia 30 listopada 1923 r.,
wydan e w porozumieniu z [I/\inistrem Skarbu 'wY przedm iocie PQbierani3 op!"t od st8ltków, tratew l spustu
drzewa luźnego 011 wodach publicznych śródlądowych
(Dz. U. R. P. i{263 poz. 486, N2 105, poz. 824 i N2 124
poz. 1004).
§ 2. Zmienia się treść § 6 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca 1923 r.,
wyd,mego VI porozumieniu z Ministrem Skarbu (Dz.
U. R. P. .N2 38, poz. 264) i nadąje mu się nast~pu
j"lce brzmienie:
§ 6. "Przy obliczeniu w markach polskich opł~t
od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicmych ś'ród lądowy ch należy przyjmować
w artość 1 zl. równą 1 frankowi złotemu, przelicz)!nemu na marki polskie według kursu' ust('Jł~nego
przez Ministra Skarbu w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowan iu stałej jednostki do obliczani<:l dan in, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów udzielanych przez instytucje pań
stwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. MI 127 poz.

10.14)".

.

"W dniach od 1 do 15 sty(znia 1924 r. włącz
'przyjmowany kurs, jaki ustali Minister
Skarbu w eJ. 29 grudnia 1923 r. na dzień 1 stycznia
1924 r., nast~pnie be,dzie przyjmowany w dn. od 16 do
I~ońca każdego miesiąc<J kurs frarka złotego , który bE:dz.ie ogłoszony przez Ministra Skarbu na dzień 10 danego miesiąca, a w dniach od 1 do 15 włącznie kurs fren-

nie

będzie

/

------------------------

ka złotego, który b~dzie ogłoszony na dzień 25 poprzedniego miesiąca".

Ro !porządzenie niniejsze w chodzi w
cie z dniem l stycznia 1924 r.

§ 3.

zy-

obrębie Dyrekcji kolejowej Warszawskiej:

I. W

Koł e

fi.

Wie luńska.

p rz edm iocie

przystąpienia

4.

K o l e j e w ą s k o t o r o w e P r Y wat n e:

B.

Palestyny do Mit(-

dzyn a rodowej Umowy o wymianie li stów i pu·
de' łel.. z' podaną wartością, podpisan ej w M.adrycie dnia 30 listopada 1920 roku
Poda ję się niniejsze m do wia domości zgodnie
komunik'atem Rzqdu Rngielskiego z dni a 19 listopada 1923 r., że Palestyna przystą piła ' do Międzyna
rodowej Umowy o wym ia nie listów i pudełek z podaną wartoś.::ią, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r., w myśl ałi. 15 tej Umowy (Dz. U. R. P.
z 1923 r. N2 108, poz. 84ó).

l

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagrahicznych: Bertoni

1.

Grójecl<a,

2.

Jabłonna

6.

- Wawer - Karczew,
Kalis ko - Turecka,
Łódzkie koleje elektryczne.
Marecka,
Piotrkowsko·Sule-jowska,

7.

Sochaczew-Wyszo~ród-Piaski (patrz p.

3.
4.
5.

' 8,

z dnia 28 grudnia 1923 r.
O rozciągn i ęciu na przewozy koleja m i wąsko·
torowemi Taryfy towarowej polskich kolei że

laznych.

j

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa
wydawania przep isów o przewoz ie pasażerów, bagażu
I towa rów oraz ustalania taryf przewozowych na ko;
lejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) i w porozumieniu z lv\in istrami Skarbu draz Przemysłu i Han·
d!u z ar ządza co następuje:

§ 1. Taryfę towarową polskich kolei żelaznych
(clt:ści II, III, I.Y i V), ogłoszoną rozporządze ni em Minishs f\olei Zelaznych z dnia 21 grudnła 1923 r.
(Dz. U. R. P. z 1923 r. N2136, poz. 1134), roz ciąga się
na przewozy ni żej wymienionemi kolejami wąskoto
rowemi z nas t~ pującerni odst~pstwami i wyjątkami:
WsttiP do części II, III, IV i V otrzymuje brzmie'
"I. Ta ryfa towa rowa polskich kolei żelaznych
obowiązuje przy przewozie przesyłek pośpiesznych
i zwyczajnych w komunikacji miejs cowej oa:,tę
pujący ch ko lei wą3kotorowych, otwartych do użytku
publ icznego:

nie

nast~pujl!lce:

Postano taryf.),
Wilanowska.

101

'

II. W obrębie Dyrekcji kolejowej Radomskiej;
K~leje wąskotorowe państwowe:

1.
2.
3.
14.

5.
6.
7.

1156.
Rozporząd zenie Ministra Kolei Żelaznych

Gosławicka

8.

5.

z dnia 22 grudnia 1923 r.

w e:

6.
7.

f>'\inister Sltarbu ; WI. arabski

Oświadczenie rządowe

O

(patrz p. 101 Po::.tan. taryf.),
Kujawskie,
M'a wa - Przasnysz - Ciechanów,
Nósielsk - Lubicz,
Ostrołęckie (patrz p. 101 Postano taryf.),
Rog ów - Ra wa - Bi,ała,

3.

1155.

j e wąsk ot o ro we pań st w

1. Bia!'5ka Podl aska (patrz p. 101 Postan. taryf.),
2.

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych: Rybczyński
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8.

'

f\ntonówka - Chinocz,
B ełże c - Budy Dz ie rażeńskie,
Jędrzejów - Bogorja - Iwan iska - Staszó\~,
Łęczna - Bystrzyca,
Miechów -:- Dzialoszyce (patrz p. 1.01 Postan. taryf.).
Uścilug - Uhnów.
Wąwolnica - Opole

- Rybaki (patrz p. ' lOl.
Posta no taryf.),
Zwie rzy niec - Biłgoraj.

III. W obrębia Dyrekcji kolejowej Wneńakiej:
f\. Kole je wąskot orowe państwowe:
1.
2.

3.
B.

liniewo - Prużany (patrz p. 101 Postano
taryf.),
.
Nowojelnia - Nowogródek - Lubczłl (patrz
p. 101 Postano taryf.),
Nowoświęciany - Łyntupy.

K o I e j e w Gl s k o t o r o w e p r y wat n e
(pod zarządem państwowym):

1.

Święciańskie.
(

IV. W

obrębie Dyrekcji kolejowej Lwows~lej:

Koleje wąskotorowe prywatne
/ (pod zarządem państwowym):

1.
2.

. II.

Łupków - Cisn a,
Przewol'sk - Dynów. ,

W komunikacji
wąskotorowych

bezpośredniej pomiędzy

kolei , par'lstwcwych okręgu
Warszawskiego ~ mianowicie: 1) Bialskiej Podlaskiej,
2) Goslawkkiej, 3) K\Jjawskich, 4) Mła~a- Przasnysz
- Ciechanów, 5) f'hsi e lsk - Lubkz, 6) OsUołęckich,
7) Rogów - Rawa - Biała i 8) Wieluńskiej , z j'ednej
strony, a stacjami kolei normalnotorowych, wymia-

stac jami

