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Załącznik 2 do rozp. Min. Skarbu 
w poroz. z l>\i n. Sprawiedl. z do'. 23.VI 
1923 r. poz. 485. 

.N'~ por:!="."."...."",.,.,~·-._ 
aank·-t'!:'!~~""t·~ .. ~~'!I~.~·"·!! \'I.,·':"!'~ 

DQ Oddziału Polskiej Krajowej l-<:asy Pożyczkowej 

w .. ___ .. _ ............ _ .. _._ 

Na zasadzie § 13 rozporządzenia ,""'inis Łra Skarbu 
W porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości \V przed
miocie regulowania obrotu d e:v/iza mi i wal utami za
granicznel1'}i na obszarze górnośl i:j ski ej części Woje· 
wództwa Sląskięgo (Dz. U. R. P. N2 ó3, poz. 435) 
prosimy o wydanie pozwolenia na wywóz sumy: 

Ml<p. ......................................... .. ...... ............... ! 
w gotów'Ce (czekach. przekazach. wekslach). 

Powyższa suma w'ywożona jest na nasz własny 
rachunek-na rachunek k li je nta naszego wedłu g za
łączonej deklaracji - do naszej Cantra.!i ' (Oddziału) 
w __ -,. _____ .. ___ ... __ .......... _.. (f'liemcy). . 

(Podpis banku) 

u wag a: Slowa niepotrzebne należy wykreślić. 

Na wywóz powyższej sumy zezwala się 

_..-,._. __ ._ .......... clnia ... , .......................... __ ...... 192 ...... r. 

(Podpis Oddziału P. K K. P.). 

, 
Pozwolenie nin iejsze nie może być ced~wąne 

I Wł'żnel11 jest w przeciągu l4·tu d ni od daty wysta
wienia.. UrĄ!ąd Celny 2lwróci niniejsze pozwol e nie po 
odębrafliu go od wywożącego temu Oddziałowi 
p. p, K. P., który· je wystawił. 

486. 

Rozporządzenie f\ł\inistra Robót Publicznych 
wyd~ne VI porozurr;ieniu z fv~l inistrem Skarbu 

z dnia 15 czerwca 1923 r. 

W pr~edmiocle pobierania opłat od statków, 
tratew i spustu drze wa luźnego na wodach 

publicznych śródlądowych. 

Mą moc;y postanowień art. ,32 ustawy wodnej 
z !;lnia 19 wrześni" 1922 (Dz. U. R. P. N2 102 poz. 
936) I w uzupełnieniu § 6 rozporządzenia Ministra 
RgbĆJt p\1blicznych z dnia 28 · mafca 1923 r. (Dz. U. 
Ił. p, N!! 38 pez. 264) zarląd:il;~ się co nast~puje: 

§~. f\t qę pa§1,.l u~tawowegQ określeniCl sPO
~ęŁm ppt'>prów należj'tości par'ishvowych \v z łotych, 
opłaty od ' statków, tratew i spustu drzewa Ii.lżnego 
n~ wqQach publicznych śródi<;dowych. podane w §§ 1 
i ~ rp~pOfządlenia . tł\inistrą Robót Publicznych l dnia 
28 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 38 poz. 264) będą 

pobierane . od 1 lipca 1923 r. aż do odv.roh'mią 
w marka <;h polskich, ob lfclOn ych według I-<aiclora zę· 
wej ceny emisyjne j 6 v/o złotych bo nów skarbqwYl;p . . 

§ 2. Rozporządzen!e niniejsze wchodzi w ?,y
de z dniem 1 Ilpca 1923 r. 

fv'linister Robót Publicznych: Łop~szańskl 

. Minister Skarpu: tv. Otabdd 

487. 

Rozporząd:!enie Minist ra Pracy I Opięki ' 
Społecznej 

z dnia 16 czerwca 1923 r. 
w przedmiocie dodatków drożyźnianych clę f-Głlt 
ubezpi,eczenia od wypfi(!ków d i <'l osó b, pobie
rających renty i do cluHd d o ren t z Zakładu 

ubezpieczenia od wypadł,ów WQl i.,wowie. 

Na mocy art. ;33 ustawy z dnia 7 li P c 13 1921 r. 
w prze dmiocie zmian niektórych posta nowieil ustaw 
austrjackich o ubezpieczenil} robotnil, ów od wypąq, 
ków, obow iązujących na te ry torjum b, zaboru au :::; tr}ąc" 
kiego, Oi'I:1Z o rozciqgnjęciu obovviąwjących tąm ustaw 
o ubezpiecze niu od n i esz cz<;:;śliwych wypadków na 
terytorjum, przyłączone do Polski, a należące po
przednio do Króles twa Węgierski<!go (Dz. U. R. P. 
N2 65, poz. 413), zarządza się co następuje: 

§ 1. Wysokość kwot, wymienionych w ro;;:pę
rządzen!l,l z dni a '1 6 stycznia 1923 r. w przedmioci(:l 
dodatków drożj'ź n ianych do rent ubezpieclenią' ęd. 
wypadków ' dl a osób , pob ieraj ących renty i dodatki 
dQ rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków wę 
Lwowie (Dz. U. R. P. NQ lO, poz, 6~), podwyższą *~ 
od dnia 1 lipc;a 1923 r. o 200%. . 

. § 2. Rozpoq;ądzenie niniejsze wchodzi w tYC;;lę 
t dnie'm ogłoszenia. , 

Kierownik Minlsterstwa Pra<;y Opieki Spoleqnej: 
L. [)arowsk/ . 

488. 
Rozporządzenie f\'\inistra Przemysłu 

i ·Handlu 
z dnia 19 c;:zerwca 1923 r. 

w przedmiocio zmian W I'o~porządzeniu 21 dnia 
1 maja 1923 r. o opłaŁac;h :za czynności urzqdó1?/ 

miar. 

Na podstawie art. 23 dekretu 9 mtąra~h 
z dn. ą lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Ng 15 poz. 211), 
rozporządz: eni<) j\f\inistra b. Dzielnicy Pruskiej z gnią 
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pf~ . 
r. 1921 N2 20 poz. 138), rozporządzeń Rady Ministręw: 
z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100 
poz. 716), z dn. 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N'2 104 poz. 752) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (t;::Iz. 
U. R. P. ' N2 52 poz. 470), oraz na podst~wie § lei 
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Dzlepnik Ustaw. Poz. 468, 489 i 490. 725 
L • 

\J~t,awy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. 
o miarach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 490. 
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministróv.; z dnia 28 lu- Ż 
te~Q 1923 roku- (Dz. U. R. P. N!! 28 poz. 166) zarzą- Rozporządzenie Ministra I<ólei ~_eIaznych 
qza sit: CQ nast~puJe: z dn ia 20 czerwca 1923 roku 

§ 1. W rozporząd~en i u Ministra Przemysłu 
I Hąnd!u ~ cJhla 1 maja 1923 r. O opłatach 2;a czyn
łl P' ś~i 4fZąQQW mi?lr (Dz. U. R. P. N!! 51 poz. 3' 8) 
wprQwa~za $ię zmiany , n astępujące: 

ą) Ustęp 2 § 3 powołclll ego roz porządzenia uzu
p ełnia się n as tępującern zde; nie m: "Przepis 
ten nie m a rów n ież zastosow,' nia p rzy s praw
dz~niu przepł'lwornie rzy wedy (Cz. II § 28 
p. 4) w wypad kąch, gdy s?r.-: wd z?n ie doko
nywa ne jest przez urząd m ia r, ni ::! posii'l da
j ący własnef-l o urządzenia do sprawdzania 
takich przepływomi e rzy". 

b) W § 26 p. 3 stawkę opłaty zasadniczej za 
sprawdzanie odważn ików uży tkowych do

. kładniejszych wielkości od 1 dkg do 20 dkg 
włącznie zmienia się z 1500 mk. ną 2000 mk. 

§ 2. Rozpo,rządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski 

489. 

Rozporządzenie Ministra Prz~mysfu i Handlu 
z dnia ' 19 czerwca 1923 r. 

O POQ,wyżsf!:af\lu opłat za czynności urzędów 
miar. 

f\I~ PQd~tawię art. 23 dekretu o miarach z dnia 
8 ll!tęgp ' 1919 r. (Dz. P. P. P. N!! 15 poz. 211), roz
p~fl?ł~h:ęni~ Ministra b. Dzielnicy · Pruskiej z dnia 
~ mają 1941 r. 0 miarach (Dz. Urz. /'I\in. b. Dz. Pr. N2 20 
pg~. 1;38), fOzporządzeń Rady Ministrów: z dn ia 
1 'l !i~tppada 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 100 poz, 716), 
z dnia 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 104 poz. 752) 
i ~ dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52 
pez. 470), oraz na pod~awie § 16 ustawy Rzeszy 
Niern i~ddęj z dnia 30 maja 1908 r. o miarach (Dz. 
U, Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 ust. 2 rozpo
f~iiłQlęnia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. 

. ,(!'-;l. U. R. P, N!! 28 poz. 166) zarzą.,Iza się co na-
ist~puje: , , 

§ 1. Wsz;yst~ię bęzwzglądne stawki opłat, wy
mlęflięllę w rozpof4ądzeniu Ministra P rzemysłu i Han
ąl~ z dnia 1 męją 1923 roku o opłatach Zll czynno
śli;i l,m;~c!QW ITIiar (Oz. U. R. P. N!! 51 poz. 358) ze 
J:!1'1iąnami, wprowadzonemi rozpmządzen iem Ministra 
Pfl:emy~ły i liandl4 z dnia 19 czerWCĘI 1923 r. w przed
m.ięcie ' {;I'fliao w rozpóiządzeniu z d nia '1 m aja 1923 r. 

• ~ oplątach ~a czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. 
MI fiJ p(:)?;, 4~8), P9Qwy~sza się o 50%. 

, § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z· dniem 1 lipca 1923 roku. 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucha1'ski 

, 
z zmianach taryfy osobo'vej i bagażowej, 

Obowiązującej na polskich kolejach 
pań&twowych. 

Na mocy dekretu z dnią 7Iut;.:;g"o 1919 r. o tym
CZi3sowem przeKazaniu Ministrowi ł\omuriikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie podró~nych, ba
g ;:,żu i tQwt~rów o raz ustal, nia taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. ]'[9 14, poz. 152) 
Z(~ rząCzćl sic: w porozumieni u z Ministram i , Skarbu 
ol'oz P rzemy sł u ( Handlu co następuje : \ 

§ 1. Do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 
1923 roku "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu 
i przes łek nadz'wyczajnych normalnotoro wemi i sze
rakoto rowemi po lskiemi kolej ami państwowe mi, nor
malnotorowerni kolej ami prywatnemi, za rządzanemi 
przez Pańshyo , oraz ' l<olejami obszaru W. Iv\. Gdań. 
ska, z arządzanem i p rzez Polskę , \V komu ni kacjach 
bezpośredn ich inidzy Polsl~ą a W. I'v\. Gdańskiem, 
oraz między W. M. Gdańskiem a Niemcami prze;;: 
Polskę " (Dz. U. R. P. z r. 1923, N2 - 31, poz. 193 
i N2 55, poz. 395 i 398) wpro wadza si~ następujące 
zmiany: 

CZ Ę ŚĆ I. 

I. Przepisy Pn:(:wo:1.m.ye "'':,laZ z Postanowie" 
niami Wykonawc7.emi.. 

1. 'MI art. 16 "Kontrola biletów i dopłaty do 
cen za przejezd": 

a) dopłata 10.000 mk., przewidziana w ust. 2 
i 3, zmienia się na 20.000 mko; 

b) dopłatą 2000 mk., przewidziana w Postano
wieniu Wvkonawczem 111 do ust. 3, zmienia 
się na 30ÓO mk.; . 

c) dopłata 5000 mk., pizewidziana w ust. 6, 
zmienia się ria 10.000 mk. 

2. VI a rt. 24, "Postoje" opbta 135.000 mk., 
przewidziana w' ust. 3 i w Poshlnowieniu Wykol1aw
czem do tegoż uste,pu , zmienia się na 200.000 mk., 

3. W art. 30 "Określenie" dopłata 2000 mk., 
przewidziana w ust. 3, zmienia się ńa 5000 mk . 

4. W art. 36 "Odpowied2ialność kolei za zagi
nięcie, brak lub uszkóGzenie bagażu " norma odszko
dowan ią 18.000 mk., przewidziana w Postanowieniu 
Wyko nawczem I do ust. I, zmien ia się na 30.000 mk. 

5. Wart. 37 "Przekroczenie terminu dostawy" 
norma 270 mk , przewidziana w ust. 2a, zmienia si~ 
na 500 mk norma 108 mk., przewidziana w ust. 3a, 
zmienia s i ę na 200 mk., a norma 162 m k., przewi
dziana w ust. 3b., zmienia s ię na 300 mk . 

c Z Ę Ś Ć II. 

II. Posta nowienia taryf9we. 

6. W rozdziale I "Przewóz osób", w dziale R 
"Zasady obliczania" punkt 38 otrzymuje brzmienie 
nast~puiące: 

" 


