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733. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 

z dnia 15 września 1923 r. 

o podwyższel'liu taryfy osobowej i bagażowej 
ria linjach towarzystwa akcyjnego budowy 
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych 

w Królestwie Polskiem. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku 
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba
gażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) 

. i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemy
słu i Handlu, zarządza się co następuje,: 

.§ 1. Na linjach towarzystwa akcyjnego budo
wy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Kró
lestwie Polskiem podwyższa się: 

a) opłaty za przewóz osób: 
do 2700 mk. w klasie III od osoby i kilometra, 
do 4000 " .. .. II ,; ;,,, " 

a w wagonach towarowych, przystosow.anych do ru
chu osobowego do 700 mk. za osobo-kilometr; .~ 

b) opłaty za bagaż: 
do 200 mk. od każdych 10 kg. i kilometra. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie t raci f110c obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych 
z dnia 27 sierpnia r. b. (Dz. U. R. P. N287, poz. 68~). 

Minister Kolei Żelaznych: Karliński 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

734. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 

z dnia 15 września 1923 r. 

o podwyższeniu taryfy osobowej na Iinjach ~o
warzystwa akcyjnego warszawskich dróg że

laznyeh dojazdowych. 

Na mocy dekre tu z dnja 7 lutego 1919 rOKu 
o iymczasowem przekazaniu Minis trowi Komun ikacji 
prawa wydawania p rzepisów o przewozie osób , ba 
gażu i towarów oraz ustalania taryf na kolejach pol· 
skich (Dz. P. P. P. N2 14, poz , 152) i w porozumie· 
niu z Ministrami Skarbu oraz Przemys;u i Handlu za· 
rządza się co · następuje: 

§ 1. Na Iinjach : Wilanowskiej i Grójeckiej, 'to· 
warzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych 
dójazdowych, podwyższa się taryfę osobową: 

do 2000 mk. w klasie III od osoby i kilometra 
i ,,4000 " " " II" " " .. 

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty związa · 
ne . z przewozem osób. 

§ 2. Rozporządzenie nJnIeJsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo- ' 
yviązującą punkt a) § 1 rozporządzęnia MinistrĘl Kolei 
Zelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 87, poz. 686). 

Minister Kolei Żelaznych: Karliński 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

735. 

Rozporządżenie Ministrów Skarbu 
o raz Przemysłu i Handlu 

z dnia 15 września 1923 r. 

w przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314) 
zarządza się ·co !;lastępuje: 

§ L Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), której podlegają to
wary wyszczególnione w § 1 Tozporządzenia Minist· 
rów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 68, poz. 532), określa się aż 
do nowego zarządzenia na 5.699.9000;0 agio czyli 
mnożnik 57.000 

§ 2. Towary, nieobjęte wykazem, zawartym 
w § 1 rozporządzenia (Dz. U. R. P. N2 68, poz 532), 
ani obowiązującem w dcmej chwili rozporządzeniem 
Minist rów Skarbu i Przemysłu i Handlu z dnia 28 
czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. N2 
66, poz. 517) opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, 
wynoszącą 4.299.900% czyli mnożnik 43.000. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
4 dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześn i e z dniem wejścia w życie niniej
szego rozpo rząd ze ni a t raci moc obowiązującą rozpo 
rz ądzen i e z dni a 25 s ierpnia 1923 roku w przedmio
cie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. 
U. R. P. N2 86, poz. 675). 

Kierowni k Ministe rstwa Skarbu: B. Markowski 

Ministe r Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

Sprostowanie. 
W Dz. U. R. P. N2 87, poz. 683 W. rozp. Min. 

Skarbu· z dnia 24 sierpnia 1923 o zmianie cennika 
sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, 
jak i prywatnych fabryk w § 2 w wierszu 7-ym za · 
miast" 13.200" winno być ,,13.000". 
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Konto czekowe Po~ztowej Kasy Oszczędności .N'2 30130. Cena 10.000 mk. 
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