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OZNACZENIE PRZE:DMI()1d PRACY 
PODPf\Dł\JF\CEGO OPŁF\CIE 

a) opłata podstawowa wynosząca przy po
wierzchni- do 0.25 ha _ _ . • • • • • • 
ponad 0.25" 0.50 : . • • • • , , • • 

" 0.50" 1.00 ..' • • • • , • • • 
" 1.00" 2.00 " '. ...••• 

i t. d. za każdy dalszy rozpoczęty ha więcej o 
b) dodatek od wartości mierzo~eQo przedmiotu 

wynoszący: 

za każde 100 zł. do wysokości 1000 źł. war-
tości po . • . .• . ..••. 
za każde dalsze rozpoczęte 500 zł. wartości po 

. -
I 

Opłata 

Zł. l Gr. 

10 
15 
25 
40 
10 

50 
25 

u w G 

Do L. p. 7 i 8. 

Czas pracy wynoszący ponad 
4 godz. liczy się jako pełny dzień 
a poniżej 4 godz. jako pół dnia. 
Oprócz należytości taryfowych zo
bowiązane są strony do zwrotu 
kosztów sporządzenia wszelkich ko
pji i dokumentów związanych z po
miarem. rzeczywistych kosztów spo- , 
wodowanych użyciem przy pomiarze: 
praktykanta katastr. i pomocników 
pomiarowych, kosztów podróży ko
leją i furmanek na miejsce pomiaru, 
tudzież opłat pocztowych. Strony są 
ponadto zobowiązane do dostarcze
nia materjału na znaki graniczne . 

8. Za pomiar dtóg, kolei, kanałów i t. p., tudzież 
za odrębnie przeprowadzone odgraniczenia grun
tów, przyśpieszone oszacowania budynków i inne 
pomiary liczy si~ odszkodowLJnie ,ryczałtowe za _ 

Do L. p. 1 do 8. 

Wartość złotego płatna w mar
kach polskich oblicza się na pod
stawie wsl<iJ źnika ustalanego per
jodycznie przez Mini~terstwo Sl~arbu. 

kZlżdy dzień pracy polowej po. , • , • •• 30 -

§ 2. Wszelkie dotychczas przyznane ulgi tary· 
fowe zą prace wykonane dla innych władz lub urzę
dów państwowych i samorządowych znosi się, z wy
jątkiem sporządzenia i uwierzyteh'lienia wyciągów ka- . 
tastralnych dotyczących postępowania przy zawiązy
waniu spółek wodnych dla osuszenia i nawodnienb 
gruntów, tudzież ochrony od powodzi, która w myśl 
art. 224 ustęp 1 ustawy wodnej z dnia 19 września 
1922 t. (Dz. U. R. P. N2 102 poz. 836) są wolne od 
naJeżyłOś(:i i stempli. 

§ 3. Opłaty za przeprowadzenie' zmian w ope" 
racie katastralnym pobiera się nadal według rozpo
rządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 
16 stycznia 1909 r. i odnośnej taryfy z dnia 15 grud
nia 1898 r. aż do czasu zmiany tych przepisów. 

. § 4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Z dniem tym traci swą moc rozporządzenie Mi· 
nistra b. Ozi~lnicy Pruskiej z dnia 28 października 
1921 r. dotyczące taryfy opiat za prace wykonane 
przez zarząd katastralny (Dz. U. R. P. N2 94 poz. 695>. 

Minister Robót Publicznych: Łopuszafulki 

951. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 listopada 1923 f. 

W sprawie podwyższenia opłat pocztowych, te
legraficznych i telefonicznych. 

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. 
o par'istwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefo
nu (Dz. P. P. P. N2 44, poz. 310) zarządza si~ co 
następuje: 

§ 1. 

Ogłoszone w załączniku do rozporządzenia Mi· 
nistra Poczt i Telegrafów z dnia 16 października 1923 T. 

W sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegra
ficznych i telefonicznych (Dz. U. R. P. N2 109, poz. 860) 
opłaty pocztowe podwyższa się począwszy od dnia 

.1 grudnia 1923 r. o 150%, opłaty ześ telegraficzne 
i telefoniczne o 100% z następującemi wyjątkami: 

§ 2. 

Opłaty pocztowe. 

I. -Następujące opłaty pocztowe podwyż!za się 
o 200%: 

a) za kartki pocztowe (R. I. 2 a i b), 
b) za próbki towarów dQ wagi 100 gr~mów Cp., I. 71 
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c) za pisemne doniesienie na blankiecie P. K. O. · 
(H. I. należytości dodatkowe przy nadaniu), 

d) za doręczenie pisma sądowego w miejscu 
siedziby sądu w województwie lwowskiem, 
krakowskiem, stanisławowskiem i tarnopol
skiem (H. I. pisma sądowe do stron pod a), 

e) należytość za żądanie powtórnego okazania 
zlecenia lUb przesyłki za pobraniem (H. II. 5), 

f) należytość za urzędowe poświadczenie dorę
czenia przesyłki (H. II. 9), 

g) należytość za cofnięcie zamówienia gazeto
wego (H. II. 13 a i b), 

h) za wystawienie karty składowej (H. II. 14 b), 
. i) za udzielenie informacji.,poza godzinami urzę' 

dowemi o nadejściu przesyłek poste restante 
(11. II. 15), 

k) za badanie uprawnienia do podejmowania 
przesyłek (A. II. 16), 

I) za doda tkowe dostarczenie czasopism (A. II. 20), 
m) za zamówienie dodatkowych okazów gazet 

(R. II. 25), 
n) za przekazanie czasopism w razie zmiany 

mieszkania abonenta (A. II. 28), 
o) za zamawianie czasopism ·w drodze poczto· 

wej (R. II. 29 a i b). 
II. Następujące opłaty pocztowe podwyższa się 

o 100"/0: . 

a) należytość od wagi za przyjęte paczki (H. 1. 12), 
b) należytość manipulacyjna przy paczkach war

tościowych ponad 1.000.000 (A. I. 12 b). 
III. Nie podlegają podwyższeniu: 
a) wszelkie opiaty miesiE;czne i kwartalne. Wy

ją te k stanowią opłaty za skrytki i przegródki 
(A. I. należytośc i przy odbiorze i H. II. ] 9), 
które podlegają podwyższeniu od 1 grudnia 
b. r. o 150%, 

b) opłaty od przekazów zwykłych, zleceniowych 
i pobraniowych (A. I. 10 a i b), 

c) należytości od deklarowanej wartości przy 
listach wartościowych (F\. l. 11 c), 

d) należytości od podanej wartości przy pacz
kach (R. I. l:? a), 

e) opłata dodatkowa za przesyłki adresowane 
"poste restante" (A. I. należytości dodatkowe), 

f) należytości przy odbiorze listów wartościowych, 
przekazów pocztowych, przekazów P. I'. O. 
do 1.000.000 mk. (R. I. nal eiytośc i dodatko
we przy odbiorze pod F\. i B.); przy odbiorze 
tych przesyłek ponad 1.000.000 mk. zn i:~a się 
należytość za każd y dals z.y miljon mk. lub 
jego część na 5.000.000 mk., 

g) opłata za zrealizowan ie zle ce nia (f\. l!. 4 c), 
h) opłata za czyn ność pobrania (H. II. 6 b), 
i) opłata za wypłatę ·z konta listu kredytowego 

(F\. II. 7), 
k) należytość za wymianę zepsutych znaczków 

pocztowych (n. II. 21), 
I) należytość za kredytowanie opłat pocztowych 

(R. II. 22). 
IV. EI~wiwalent franka złoteąo dla opłat ze; prze

sy łki li stOWe zagra niczne wynos i 1 frank zloty = 
100.000 mk., najwy żs ~: <.: zaś kweb Od 3~ kodo\Vilni -, ZU 

polecone przesyłki do zagra ilicy = 5.CJ,:;CUJJO mk. 

Za każdy międzynarodowy kupon na odpowiedź 
(coupon repons international) należy nadawać znaczki 
pocztowe ogólnej wartości: 

a) za kupon nowy wartości 50 cent. 50.000 mk. 
b)" "dawny. 25. 25.000. 

§ 3. 

Opłaty telegraficzne. 

I. Nie podlE!I:Ja podwyższeniu należytość za 
blankiet telegraficzny (B. I. 25). .. 

II. Należytość za umówiony lub skrócony adres 
(B. I. 17) i za doręczenie telegramu do kilku miejsc 
(B. I. 18) podwyższa się od 1 stycznia 1924 r. w War
szawie i Łodzi do kwoty 1.500.000 mk., we wszyst
kich innych urzędach do kwoty 900.000 mk. kw ar
tulnie. Interesanci, ktorzy w grudniu b. r.zgłoszą 
skrót lub żądonie doręczania do kilku miejsc, winni 
opłacić proporcjonalną kwotę od tej podwyższonej 
należytośc i . 

III. Z powodu podwyższenia wewnętrznej taryfy 
telegraficzn ej podwyższa się qpłatę za telegramy do 
Czechosłowacji, Rumunji i Węgier jak następuje: 

a) opłata od wyrazu telegramu zwykłego do 
Czechosłowacji i Rumunji równa się podwój
nej opłacie wewnętrznej t. j. po 40.000 mk. 
za wyraz, a do Węgier 20.000 mk. plus 7 
(s iedem) centów za wyraz, 

b) opłata za telegramy do W. M. Gdańska po
zostaj e. bez zmiany t. j. 7 (siedem) centymów 
za wyraz, 

c) ~v ruchu telegraficznym mięqzy polskim . G. 
Siąskiem a niemieckim G. Sląskiem opłata ' 
od wyrazu wynosi 18 centymów. 

Stawki podane w centymach przelicza się na 
marki polskie według każdocześnie obowiązującego 
ekwiwalentu franka złotego do marki pol skiej, stoso
wanego dla telegramów zagranicznych. 

§ 4. 

Opłaty telefoniczne. 

Podwyższone należytości za rozmowy telefonicz
ne rn i·c:d zj'miastowe obowi<lzują także w ruchu z Cze
chosłowa cj ą . 

\N ruchu telefonicznym z Austrją obowiązują 
od 1 grudnia r. b. s tawki we frankach w złOCie, 
a mianowicie między Wiedniem z jednej strony a 
Cie szyne m . . . . . . . . . . 1 fr. 40 cent. 
Bic isl\iem . . . . 1 60 
Skoczowern , St ru tn!cni C'! 1l1 i Ustroniem 1 ,,80 • 
f1n d rychowem . Dziedzicami, ~{ętami, 

ł\!"akowem, Wadowicami iZywcem 2 .. 
Bochlli<'l. Chrz::mowe m, Trzebinią i Wie

l ic zt, ą . 
B~dzinem . Dąbrową Górniczą, Oświę

ciili em, Sosnowcem. Szczuko\ve!, 
l\iEJcami. l'lowym Sączem, Tar-
nowem, Zako panem, Katowicam!. 
l<r ó L~ \'.! s ~:q !-h.itq, J'/\ ysłO\.\' icarni, 
T2! rn G\v~: k iemi ( jó r:;m i i W3fSZi:l-
'-v ą ( i<l G ~·;t:! tl~i~; r 2 Il-~c· j o. j es(~cze 

2 .. 40 

• 
.. 

tli.:: \v,-, ro' '; ':-ldLonu) 2 • 60 • 
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Borysławiem, JasIem, Jarosławiem, 

Krosnem, Przemyślem, Rzeszo
wem, Sanokiem, Drohobyczem, 
Lwowem, Schodnicą i Stryjem -
z drugiej strony . _ . 

między Bielskiem z jednej strony 
a Unter - Waltersdorf i Voslau 
z drugiej strony . . . 

między Bielskiem z jednej strony 

3 fr. - cent. 

2 " Ił 

a Semriach z drugIej strony. . 2 .. 60 . " 
za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą. 

W ruShu telefonicznym z . W. tv" Gdańskiem 
obowiązują stawki w centymach, a mianowicie: 

do 25 kilometrów • 25 cent. 
"50,, 50" 
,,100.. 75. 

i za każde dalsze 100 kilometrów 25 .. 
. za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą. 

Stawki we frankach i centymach przelicza się 
na marki polskie według 'każdocześnie obowiązują
cego ekwiwalentu franka złotego do marki polskiej, 
stosowanego dla telegramów zagrani<;znych. 

§ 5. 

Podwyższone opłaty pocztowe, telegraficzne i te
. lefoniczne dla obrotu wewnętrznego obowiązują: 

a) w obrocie na całym obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, przyczem zezwala się na ich sto
sowanie w górnośląskiej części województwa 
śląskiego, 

b) w obrocie z Polski do obszaru W. M. Gdańska 
z wyjątkiem poz. f\. I. 10, 11 c i 12 taryfy poczto
wej oraz opłaty za telegramy i rozmowy te
lefoniczne w miejsce których obowiązują po
stanowienia § 3 III i § 4 niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 6. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1 grudnia 1923 T., z tą chwilą tracą moc obowią
zującą wszystkie dotychczasowe sprzeczne z niniejszem 
rozporządzenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczynski 

952. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu . 

z dnia 16 listopada 1923 r. 
. . 

w przedmiocie częściowej zmiany rozporządze
nia z dn. 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych. 

Na moc.y uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 
1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 
26 maja 1919 r. zarządza si€; co następuje: 

§ 1. Z wykazu towarów, korzystających z ulg 
celnych na zasadzie rozporządzenia Ministrów Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu z . dn. 28 czerwca 1923 r. 
o ulgach celnych (Dz. U. R. P. N2 66, poz. 517), 
przedłużonego rozporządzeniem z dn. 22 października 

1923 r. (Di. U. R. P. N2 109, poz. 871), skreśla si~ 
nast€;pujące towary: 

z § 2: 
poz. 3 p. 1, 2, 3, 4 i Uwaga. Mąka (oprócz ziemnia

czanej), kasza i słód 
poz. 36 Masło krowie i owcze 

37 p. 1b. Karpie świeże 
37 p. lc. Ryby świeże, oprócz morskich od-

dzielnie wymienionych 
92 p. 2. f\ntymon metaliczny. 
z § 4: 

poz. 5 p. 3. Warzywa i okopowe suszone, oprócz 
oddzielnie wymienionych. 
5 p. 4. Korzenie cykorji suszone, niepalone 

i nieprzyrządzone 
34 p. 2. Mięso gotowane, suSzone, wędzone 

i marynowane 
37 p. 3. Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz 

oddzielnJe wymienionych , 
37 p. 4b. Siedzi e wędzone. 

§ 2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
siódmego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 

953. 

Rozporządzenie .Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 16 listopada 1923 r. • 
w sprawie wykazu towarów, podlegających 

mnożnikowi celnemu normalnemu. 

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Ministrów 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 314) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione towary podlegają 
opłacie cła z dopłatą walutową normalną l (mnożnil~ 
celny normalny): 

Poz. tar. celn.: 

2 p. 1, 2 
i Uwaga 

3 p. 1, 2, 
3,4 i Uwaga 

4 p. 1, 2 

5 p. 1 a, b, 
2, 3, 4, 5a 
6 p. 2a 
7 p. 1 

8 

Wyszczególl'lienie towarów: 

Ryż. 

Mąka (oprócz ziemniaczanej, kasza i słód, 
z wyjątkiem przetworów spożywczych 
specjalnie przyrządzonych z kaszy 
owsianej, jak "Herculo", "Champion" 
i t. p. we wszelkich opakowaniach. 

Mąka ziemniaczana, krochmal, wermi
szele, makaron, arrowroot, leiokon, 
dekstryna, sago i otręby migdałowe 
nie perfumowane, z wyjątkiem Uwagi. 

Warzywa i okopowe, z wyjątkiem dyń 
i arbuzów (kawonów) świeżych. 
~ytryny. 
Sliwki bez opakowania lub w opakowa

niu hurtowe m o wadze powyżej 30 kg. 
Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mie

lona i niemielona. 


