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179~ od 100 klg., lec:;, niemniej, nii za 10.000 kg.; 
b) 06 prlesyt';):k , \I/agorlowych: zboża \>I ziarnie, 

Qo,por~ądz;enie ' Ministra Kolei Żelaznych ziemniakó\v, soli I<uthetil'iej i bydl~cej, nawo-
• ż dnia 13 marca 1923 r. zów naturalnych (guano; mierzwa ptasia), 

kości ~urowyth, ŻltW Thomasa l fosforytów 
o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, rnielor'lych i niemit::lonych, soli 5ta~turtskiej , 
lJQbieranego przez ajencje celne polskich l~o!ei saletry chil ijskiej nietJCl:ysżCZbnej i saletry I 

, . pailstwowyćh. norweskiej, rudy metaliczn@j i mineralnej -
po 50 mk. od 100 kg., lecż z obliczeniem 

Na h'loc:y deKiet~ z dnia 7 Jut~go 1919 r. O tym- za ilość nie mniejszą, niż lo.0M kg.; 
(Z!Śowem pr~~kaUtnlu Minist rowi Kortll.lń ikacj i peal//a c) od przesyłek: \vł6sćw i szczeciny, surowych 
wydawania pl'zepis6w 6 przewozie paSClZerÓ\\r, bagaŻu l~lb przerobionych, wszeH\ich, oprócz Illdżkich , 
i towatów Oraz ustala la taryf przewo;;:~VJy ch nn 1,,0- materjałów włóknistych, roslirtrtytl1 turd1,v-yth, 
lejach polskich (Dz. p; , I'. P. NI! 14 ·poz. 152) i.w po- jedwabiu, we!ny,sU;!rśd i puthu (ptizyćjt'! ta' 
rozumieniu z .'V\inistrl!lmi Skarbu oraz Przemysłu i Hah- ryfy celnej 45 p.2 i 3, 179, 180, ł81 p. 1)""'"' 
dILl' zarząd~a się to następuje: po 250 mk. od 100 kg., lećt nie !11t1ieh niż 

I. Taksa komisowego, pobi eranego przez ajencje 5.000 mk. od przesyłki; 
celne polskich kolei państwówych za załatwianie for- d) od towaróW oddzielnie w taksie nle wymle-
malnosci ćelnych, akcyzowych i policyj no-sanitarnych nion-ych - po 100 mI<. od 100 kg., lecz I1le 
przY rewizji celnej towmów i bagażu , oraz za czyn- mniej, niż 3.000 mk. od przesyłl<i; 
ności ekspedycyjne (Dz. U. R. P. z r. 1920 .N2 12 § 3. Od bagatu pasażerskiego ajeńtje cel-
poz. 67) otrzymuje następujące brzmienie: ne pcbieraJC\: 

,,§ 1. Od towarów PI'zywozowych, podlegają- od sztuki ...... Ink 1.000. 
cych cłu, ajMCje celne pobietają: U w C1 g a. Podane wyżej opłaty kGthiso-

a) przy wy'sol~ości dacio 100.000 mk. - W~90 nie /Stowją S i ę do bagażu pasażt!lrskiego, 
mk. 5.000 od przeSyłki; wysyłanego · przy listach przewo:owych; w tym , 

b) przy wysokości cła ponad 100.000 n1J~. do WYl)adku' Kcrniśowe pobieril śi~ podług nOrm, 
1.000.000 mk. - n1k. 5.000 od pierwsżych oznaczonych w taksie dla ładunkówtbwflrowych. 
100.000 + 1% od pozostałej sumy; . § 4. Od towaró\\f wywOltov!ych, nie podłe-

c;;) przy wysokości da ponad 1.000.000 mk. do gojących cłu, ajencje ce lne póbierajtji 
10.000,000 mk. ""'" mk. 14.000 od pierwszego 
miljon a + l/r,ojO od p02:osta!~j sumYi 1) od wymagających formalności akcyzowych, 

d) prży wysokości cła ponad 10.000.000 rnk. _ polkyjtlO-sanitarri ych lub~ innych: / 
I 32000 d I 10000 O' DO 1/ OJ a) od spirytusu ....... po 2~O mk. od 100 kg., 

m <. . o pierwszy t 1 . ' . + 10 I) . lecz nie mniej· nil 5.000 mK. od przesyłki; 
od pozosŁalęj sumy. 

-b) od cukru - po 150 mk. od 100 kg., lecz: 
U we g aL ' Przy obllćzeniu komisowego nie mniej, ńiż 5.000 m!(. od ptzesyłki; . 

w 'sposób wyżej wskazany, nie może ono wy- c) od hafty i innych towarów p6 100 mk. 
nesić mniej. niż za taką samą ilość towaru, od J 00 I'g., lecz nis I mniej, niż 5.000 mk~ 
nie pocllef)ającego opłacie . da (patrz § 2<d). od ptzesyłki; 

'U wag Ci 2. Za zaiatwianie forrria!nośti cel- ~) od \v~gla kamiennego, brykietów w~gJowyth. 
nych z towarami przywozowemi, . zadeklarow21- koksu i torfu - po 20 mk. Gd 100 kg.. lecz 
nel1'li do zwrotu zagranicę, komiSowe pobiera nie mnj~j, niż 2.000 mk. od przesyłki; 
się według stawek dla towarów przywozowych, 3) od oddzielnie niewymienionych w niniejszej 

. nie l'od!egających cłu, określonych w § 2-a nJ- taksle-:-Do 50 mk. od JOD kg., lecz: nie mniej, 
niejszej taksy. niż 2.500 mk. od prze syłki. 

U wag fi 3. Za załatwianie formalności ce1~ 
nych z Kolekcjami prób, przywozohemi przez; § 5. Od toWarów wyv/olowych, podlegają
ajentów podrozujących (kornIWojazet6w), za któ- cych du, komisowe 'oblicza się według zasad § 1 
re cło opłaca się warunkowo (deponuje) z pra- niniejszej taksy, jak od towarów przywozowych. 
wem zwrotu cła w razie wywiezieni3 towaru . § 6. Od przesyłel< towaru 2:y'wego przywozo
z powrotem zagranicę, pobiera się komisowe wych lub wywozowych, jak to: bydła, koni, trzody. 
według stawek . taksy wyżej wymienione~ lecz owiec, ptactwa domowego i t. p. - po 3.000 mk. od 
dwukrotnie zwiększone; ' . . • Ik' d b' I d ' 10000 k d " .' U \II a fT a .4. Przy przesyłkach, zawierają- przesy I ro .ne), wzg ę . nli~ po . ,m. o Pfe~ 

t:J syłki wagonowej. 
eych towar zbiorowy, do' którego urząd celny 
:zastosuje więcej niŻ! 10 pozycji taryfy celnej, § 7. Za załatwianie formalności celnych i po
komisowe, wymienione w taksie niniejszej, licyjn~<:h przy przewózie zwłok. zagra~icę lub od~ 
zwiększa si~ o 25°Jo. . wrotme - po 20.000 mk. od kazdeg o lIstu przewo-

I 

" . § 2. Od towar-ów przywozowych, nie podIe~ zowego. 
gających cłu, ~jencje celne pobierają: § 8. Za załatwianie formalności celn ych przy 

a) od przesyłek wagonowych: węgla kamienne- przywozie lub wywozie opał"owDnia zwrotnego: 
go, brunatnego, torfowego i drzewnego, bry- 1) od wozów meblowych - po 5000 mk. od 
kietów \w,glowy h, koksu i torfo-po 2 mk. sztuki; , 
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2) od wszelkiego innego rodz~ju opakowania 
po 50 mk. od 100 kg., lecz nie mniej, niż 
1000 mk. od przesyłki. 

U wag a. Cysterny zwrotne i inne wa
gony specjalne, których odprawa nie wymaga 
zgłoszenia na piśmie, nie podlegają opłatom, 
przewidzianym niniejszą taksą. , 

§ 9. Od towarów, ' przekazywanych innym 
Urzędom Celnym, - po 50 mk. od 100 kg. lecz, nie 
mniej, niż 1000 mk. od przesyłki. 

§ 10. Od towarów, przewożonych tranzyto 
przez terytorjum Państwa Polskiego, z wyjątkiem to
warow, przewożonych z Prus Wschodnich do reszty , 
NieTiec przez Iinję Polskich Kolei Państwowych 
i odwrotnie, wejścidwe ajencje celne pobierają, ty
tułem zwrotu kosztów nadzorczych i manipulacyj.!' 
nych - po 50 mk. od 100 kg., lecz nie mniej, niż 
2000 mk. od przesyłki. 

§ 11. Jeżeli wskutek warunkÓw przewozu, lub 
na fądanie ' właściciela, towar nadeszły przy jednym 
liście przewozowym wysłany zostanie w dalszą drog<:: 
przy kilku listach, to za każdy list dodatkowy do
licza się: 

a) przyreekspedycji towaru na koleje pQlskie
po 1000 mk. 

b) przy reekspedycji towaru na koleje zagra
niczne-po 2000 mk. 

U wag a. Reekspedycję towaru przy jedym 
liście przewozowym ajencja celna załatwia bez 
opłaty dodatkowej. 

§ 12. Za przekazanie należności ajencji cel
nej do pobrania na stacji docelowej, oraz za pobra-

• nie należności na zlecenie właściciela towaru, ajencje 
celne pobierają opłatę w wysokości 1/4No od . sum, 
p~zekazanych i takąż opłatę od sum pobraną na 
zlecenie właściciela towaru, lecz, nie ' mniej, niż 
250 mk. 

§ 13. Niezależnie do pO}'lyższych opłat komi
sowego, ajencje celne pobierają na pokrycie wydat
ków ~ocztowych: 

a) od przesyłek przywozowych - równowartość 
jednego listu poleconego zagranicznego i je
dnego listu poleconego wewnętrznego;, 

b) od przesyłek wywozowych, podlegających du, 
lub akcyzie,-r6wnowartość jednego listu po
leconego zagranicznego i dwóch listów pole
conych wewnętrznych; 

' c) od przesyłek przekazowych, tranzytowych i po- " 
zostałych wywozowych w wysokości kosztów 
rzeczywistych. 

Uwagi ogólne. 

1. Przei przesyłką należy rozunlieć transport 
towaru, nadany za jednym listem przewozowym, 
przy transportach zaś wagono\vych~każdy oddzielny 
wagon towaru. . 
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2. Oprócz należności, przewidzianych taksą ni
meJszą, zwrotowi kolejom podlegają wszelkie wydatki, 
uskuteczniane na rachunek właściciela towarów przęz 
ajencje celne według ustanowionych tą ryf i taks, 
oraz wszelkie inne rzeczywiste koszty, poniesione 
przez koleje żelazne". 

II. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 25 marca 1923 r. 

Jednocześnie tracą. moc obowiązującą rozpo
rządzćnia Ministra Kolei Zelaznych: z dnia 10 grudnia 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 104 poz. 758) i z dnia 

, 31 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 13 poz. 90). 
• 

Kierownik Minist~rstwa Kolei Żelaznych: 
Ludwik Zag6rny.Mal'ynowski 

Minister Skarbu: W GrabskI 
-

Minister Przemysłu i Handlu: Stef([l1 Ostrowski 

180. 
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Rozporządzenie f.'\inistra Kolei Żelaznych 
z dnia 14 'marca 1923 r. 

o podwyłszeniu taryfy osobowej i bagażowej 
na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. Q. tym
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warów, oraz ustalan'ia taryf przewozowych na kole
jach polskich (Dz. P" P. P. N2 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Han
dlu, zarządza się co następuje: 

§ 1. Na kolei podjazdowej Piotrków - S,uJej~w 
podwyższa si~ opłaty na przewóz osób: 

do 220 mk. od osoby i kilometra w kI. III 
i do 330 ' " "" " "" /I , l 

§ 2. Opłaty za przewóz bagażu, bez względu 
na odległość, od sztuki do 100 kg. podwyższa Ślę 
do 800 mk. 

§ 3. , Rozporządzenie niriiejsze wchodzi w życie 
z dni'em ogłoszenia. Jednocześnie traci '!l0C obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznyc:h 
z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz. U. R: P. Ne 15, poz. 102). 

Kierownik Ministerstwa Kolei \Żelaznych: 
Lu~wik Zag6rny-Marynowski 

Minister Skarbu: W. arabski 
I 

Minister" Przemysłu i Handlu: Stefan Ossowskf 
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Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowe) z polecenia lo'Unistra Sprawledliwo~d. 20556 P 
I 4 --- - _ . 

Konto czekowe PocztoweJ ' Kasy Oszczędnoś~ł Ni 30130. • , 
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