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B. W części IV .. Tablice opłat przewozo
wych· (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 91, poz. 847 
i N2 113, poz. 1028 oraz z r. 1923: N2 17, poz. 112; 
N2 37, poz. 247; N2 73, 'poz. 575; N2 93, poz. 742; 
M2 109, poz. 808. i N2 119, poz. 960): 

Dział I "Opłaty za przewóz towarów" (Dz. U. 
R. P. z 1923 r. N2 63, poz. 491), ustalony z dniem 
1 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 1110, poz. 878) 
podwyższa si~ o 2000/0, 

C. Część V • Taryfy wyjątkowe· (Dz. U. R. P. 
z 1923 r. -N2 17, poz. 112) nie ma zastosowania na 
kolejach wąskotorowych. 

§ 2. Roz·porządzenie niniejsze zyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 grudnia 1923 r. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc/Jarski 

M1nister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

985. 

Rozporządzenie lVlinistra Kolei ~elaznycb 
z dnia 24 listopada 1923 r. 

w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 
23 lutego 1923 r. o wprowadzeniu tymczasowej 
komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Ło" 

twą przez stację Zemgale. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, 
bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) 
zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu co nast~puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaz
nych z dnia 23 lutego 1923 r. o wprowadzeniu tym
czasowej" komunikacji k01ejowej pomi~dzy Polską 
a Łotwą przez stację Zemgale (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
N218, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W par. 1, punkt 1, ustęp 3, wiersze 6,7 i 8, 
skreśla się wyrazy: "stacjami" położonemi w Górno
śląskiej części Województwa Sląskiego (Dz. U. R. P. 
Ni 52, poz. 478) i", 

-2) W par. 1, punkt 5, litera a) skreśla si~ 
w wierszach 2 i 3 wyrazy: ,.położonych w Górno
śląskiej części Województwa Sląskiego i", w wier
szach 8 i 9 wyrazy: "w górnośląskiej części Woje
wództwa Sląskiego i", . oraz w wierszach 11, 12 I· 13 
wyrazy: "przejściowych: Herby Polskie, Sosnowice, 
Mysłowice, Oświęcim, .Dziedzice in, 

3) W par. '1, punkt 5, litera b) w wierszach 
2, 3 i 4 skreśla się wyrazy: ,,,położonych w górno
śląskiej części Województwa Sląskiego i". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc/Jarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

986. 

Rozporządzenie Ministra Kolei ŻE;laznych 
z dnia 24 listopada 1923 r. 

o podwyższeniu opłat przewozowych i postojo
wych na otwartej do tymczasowego r~chu ko

lei wąskotorowej Wawer-Wiązowna. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku 
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji 

. prawa wydawania przepisów o przewozie osób, 
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) 
zarządza się w porozumieniu z Mi.nistrami Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu co następuje: 

§ 1. Opłatę za przewóz osób na kolei wąsko
torowej Wawer-Wiązowna,.ustanowioną w § 3 roz
porządzenia Ministra Kolei Zelaznych z dnia 20 paź
dziernika 1923 r. o tymczasowem .otwarciu ruchu na 
kolei wąskotorowej Wawer - Wiązowna do użytku 
publicznego (Dz. U. R. P. N2 109, poz. 865), pod
wyższa się do wysokości 12.000 mk. od osoby i kilo
metra. 

§ 2. Opłatę za przewóz wagonu 5·tonnowego 
ładownego,. ustanowioną w § 5 rozporządzenia Mini
stra Kolei Zelaznych z dnia 20 października 1923 r. 
o tymczasowem otwarciu ruchu na wąskotorowej . 
kolei Wawer-Wiązowna do użytku publicznego (Dz. 
U. R. P. N2 109, poz. 865), podwyższa się do wyso· 
kości 315.000 mk. za 5-tonnowy wagon i każdy kilo
metr; opłatę zaś za przetrzymanie wagonu, ustano
wioną. w tymże § 5, tegoż rozporządzenia Ministra 
Kolei Zelaznych z dnia 20 października 1923 r. pod
wyższa się do wysokości 1.800.000 mk. za każdą 
rozpoczętą dobę (24 godziny i za każdy wagon. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo-
wiązującą z dniem 1 grudnla -1923 r. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kuc/Jarski 

Minister Przemysłu I Handlu: Szydlowskl 

987. 

Rozporzqdzenie Ministra Kolei telaznych 
z dnia 24 listopada 1923 roku 

O otwarciu do użytku publicznego nowozbu
dowanego odcinka Tułowice-Wyszogród kolei 

wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Piaski. 

Na ' mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie pasażerów bagażu 
i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na ko
lejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) zarzą
dza się w porozumieniu z, Ministrami Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu co następuje: 


