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d~, f\lwina l, F\lwina II, Barbara, Batory, Franciszek, 
Halina, Helena, Hen ryk, Hieronim: Irena, Jarosław, 
Jawor, Józef l, Józef II, Józefa, Karol, I\atarzyna , 
KojtQntaj, Krystyna, Ksawery, Lech, Leszek, Lilit, Ma
~iej o(Szyb 34), Mikołaj, Orion, Porąbka, Stanisław, 
~taszic, Telmut (Joanna), ' Uran, War'lczyków, Woj
ciech, Zdzisław, - Zagh:;bia Dąbrowskiego z 14% na 
3fłjo wartości względnie ceny węgla z ważnością od 
dn. 6 lutego 1924 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze. wchodzi w ży
cie z dnie ogłoszenia. 

fl.1ini ster Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józaf l\iedroń 

455. 

Rozporządzenie Ministra Kolei 2:elaznych 
z dnia 16 maja 1924 r. 

O zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej 
polskich kolei żelaznych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
o tymczasowem przekazaniu Min istrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisow o przewozie pasażerów, 
bągażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) 
i w porozumieniu z l'V\inistrami Skarbu oraz Przemy
słu i Handlu zarządza się co następuje : 

§ 1. We" Wstępie" do Taryfy towarowej pol
skich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. N2 136, 
poz. 1134) w ust. /I w wierszu 8 zdanie rozpoczyna
jącę Się: od słów "bez względu na to i t. d." otrzy
muje brzmie nie następujące : "bez wzg l ęd u na to, 
czy odcinki te są oddzielone od siebie koleją pry
watną, czy też koleją zagraniICzną". 

§ 2_ W części \I tejże Taryfy "Postanowienia 
tąryfowe" wprowadza się zmiany następujące: 

W p. 18 w wierszu trzecim ustępu a) skreśla 
się słowa "drobnicowych, pół- lub" oraz zdanie osta
tnie od słów ,,0 ileby" aż do kor'tca. 

P. 67 otrzymuje brzmienie następujące: 
,;67. H. Srebro, złoŁo i platynę, monety i pie 

niądze metalowe i papie rowe, papiery wartościowe, 
dokumenty, kamienie drogocenne, perły prawd ziwe 
oraz wyroby złote, srebrne i platynowe przewozi s ię 
wyłącznie jako przesyłki pośpieszne i tylko pociąga
mi osobewemi. Przewoźne oblicza się za wagę rze
czywistą przesyłki, najmniej jednak za 1000 kg. we
dług qpłat dla przesyłek pośpiesznych, podwyższo 
nych o 100 %. Za przewóz tych kosztowności, na 
żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, 
pociągiem pośpiesznym, przewoźne to podwyższa się 
o 50 %. 

B.. Następujące cenne przedmioty: kosztowne 
tkaniny z czystego jedwabiu, aksamit i tiul jedwabne 

• (oprócz gazy jedwabnej młynarskiej),dywanykosztowne 
(np. dywany wschodnie oryginalne, gobeliny i t. d.), 
fu trą kosztowne w skórkach, błamach lub gotowe, \'-'}) ia
ngwicie: bobry, foki, gronostaje , karakuły, kuny, lisy 
srebrzyste i niebieskie, łasice kanadyjskie, skunksy, 

sobole, szenszyle i wydry, pióra strusie i marubucie, 
raj ęry i olejek różany - przewozi się wyłącznie jako 
przesyłk i pośpieszne według opłat dla przesyłek po
śpiesznych, podwyższonych o 50 0J0. Za przewóz 
tych kosztowności, na żądanie nadawcy, wyrażone 
w l iśc ie prz€wozowym, po~iągiem osobowym, prze
woźne to podwyższa się o 50 0J0, a pociągiem po
śpiesznym o 100%". 

W p. 70 ustr;p pierwszy otrzymuje brzmienie 
następuj ące: " 

,,70. Za przedmi9ty długości ponad 7 m., na
dawane jako przesyłki półwagonowe, t. j. o wadze 
5000 kg. i wyżej , przeważne oblicza si~ według ta
ryf obowiązujących za wagę rzeczywistą przesyłki, 
najmniej jednak za 4000 kg. od każdego zajętego wa
gonu według rubryki a) właściwej klasy wagonowej_ 
Za cClłowagonowe przesyłki tychże przedmiotów prze
woźne oblicza się również za wagę rzeczywistą we· 
dług ta ryf obowiązujących; najmniej jednak za 7500 
kg. od każdego zajętego wagonu weg/ug rubryki b) 
właściwej klasy wagonowej" . . 

P. 90 uzupełnia się zdaniem: "Za przewóz 
próżny<;h wagonów prywatnych, oznaczonych zna-

kiem -(-;) i zaliczonych do taboru jednej z kolei pol

skich, ~łaty się nie pobiera". 
W p. p. 96 i 97 aplaty 15 i 20 groszy od osi 

i od kilometra podwyższa się do 30 i , 40 groszy, 
a najmniejsza należno~ić do 60.000 groszy. 

W p. 98 w 1\ Wykazie opłat miejscowych 
nazwy stacyj: "Podgóue - Plaszów" i "Podgórze - Wi-' 
sła" zmienia się na "Kraków-Płaszów" i " Kraków
Wisła". 

W p. 99 norma zwyżki ,,50 0J0" zmienia się na 
,,25 %", a zdanie drugie ustępu pierwszego otrzy
muje brzmienie: "Za przewozy drzewa opałowego 
oraz za przewozy, dokonywane według taryf wyją
tkowych ' (część V Taryfy), przewoźne oblicza się bez 
zwyżki opłat". W związku z tem skreśla się zdanie 
ostatnie tegoż ustępli pierwszego. 

"W wykazię opłat . dodatkowych" w p. 5 "Opła
ty za załadowanie i t. d." w ust. b) p. 1) po słowach 
"pomosty przenośne" dodaje się .,za zapory i zagro
dy przy przewozie zwierząt żywych". 

W p. 7 tegoż Wykazu "Opłaty za przetrzymanie 
wagonu i t. d." w Uwadze 1 do działu II słowa: 
"Państwowy U rząd Naftowy" zmienia się na: "Mini-
nisŁerstwo Przemysłu i Handlu". ' 

§ 3. W części III Taryfy "Nomenklatura i kla
syfikacja towarów" wprowadza się zmiany następu
jące: . 

W gr. 22 .,Zwierzęta domowe" zdanie ostatnie 
w uw.adze 8-ej otrzymuje brzmienie: "Przewożne 
oblicza się za 10.000 kg. według klasy VII rubry-
ka b)". ' 

W gr. 70 "Pierwiastki chemiczne i t. d." po
zycję j) uzupełnia się nazwą "oraz akzol (rozczyn 
do przesycania podkładów)". 

W gr. 85 "Len i konopie" w poz. c) klasa dra
. bnicowa zmienia się z II na III. 

§ 4. W części V Taryfy .. Taryfy wyjątkowe" 
(Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 18, poz. 184 i N2 30, 
poz. ~03 i N2 35, poz. 376) wprowadza się zmiany 
następlljące: 
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W tar. wyj . Ne 6-b na przewóz węgla ' (Dz. U. R. 
P. N2 30, poz. 303) w p. 2 "Opłaty" po sło~ach 
"Szyb Sobieski" dodaje się "do stacyj kolei pań
stwowych", a skreśla, się natomiast I końcowe słowa 
tegoż zdania" kolei państwowych i prywatnych". I 

W tar. wyj. N2 12 na przewóz nawozów sztucz
nych (Dz. U. R. P. NQ 18, poz. 184) I dodaje się 
w końcu uwagę treści następującej: ' 

"Uwaga. Taryfę wy)ątkową N!l 12 stosuje się 
również do pr:?:ewozów soli potasowych I<ałuskich 
i , stebnickich, wapna oraz siarczanu potasu do fa
bryki chemicznej "Azot" w Jaworznie". 

W tar. wyj. N~ 18 na przewóz rudy (Dz. U" R. 
P. N!! 30, poz. 303) p. 1 "Obszar ważności" U Z LJ"p eł
nia się stacjami nadania "Rokitno i Tor)laszgród". 

W tar. wyj. VIII na wywóz materjałów drzew
nych w p. 1 .. Obszar ważności" i w p. 3 "Warunl'd 
stosowania" po słowach: "w. m. Gdańska i do Gdy
ni" dodaje się w obu wypadkach słowa: "oraz do 
Zemgale". 

W tar. wyj. XVII na wywóz zClgra nicę soli ku
chennej (Dz. U. R. P. N!! 35, pOZ. 376) w p. 1 "Obszar 
ważności" po słowach: "Od stacji Gniezno" dodaje 
się nazwę stacji: "W'apno". 

Wprowadza się nowe taryfy XX, XXI XXII. 

TARYFA WYJ~TKOWA XX. 

Na przewóz cegły, dachówek, rur i sączków 
(dren) glinianych i piaskowych niepolewanych (z gr. 60). 

I 1. Obszar ważności. ' Od wszystkich stacyj 
kolei polskich do stacyj (;J~ obszarze w. ~. Gdańs~a. 

2. Opłaty. Przewozne za przesyrkl całCiw <'(J'o
nowe oblicza si<,: za łączną odległość przewozu: 

za odległość od 1 do 200 km. - według 'kla-
sy IX, J,,' 

za odległość od 201 do 300 km. według jedna-
kowej opłaty 70 groszy za 100 kg., I 

powyżej 300 km.-według klasy E tablicy opłat 
przewozowych do taryf ' wyjątkowych. 

I TARYFA WYJ~TKOWA XXI. 

Na przewów bawe'łny (z gr. 84). 

1. Ob~szar ważności. Z Gdyni i Gdańska 
do wszystkich stacyj kolei polskich. 

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki pół- i ca
łowagonowe oblicza się według klasy III za łączną 
odległość przewozu. 

TARYFA WYJ~TKOWA XXII. 

Na przewóz surowca żelaznego (odlewnicz~go. 
zwierciadlanego), hematytu oraz stopów żelaznych 
(ferr~mangan, ferrosilicil!lm i t. P'y z gr. 63. 

1. Obszar ważności. Z Gdyni i Gdańska 
do wszystkich stacyj kolei polskich. 

2. Opłaty. Za przesyłk i całowagonowe prze
woźne oblicza się za łączną odległość przewozu: 

I za surowiec żelazny - 'według klasy VIII, • 
- za hematyt i stopy żelazne - według klasy VII. 

I W uwadze do Tablicy opłat przewozowych do 
taryf wyjątkowych, (Dz. U. I R. P. N!l 35, poz. 376), 
oznaczonej **), po wyrazach "materjałów drzewnych" 
dodaje s ię : "oraz koksu i miału koksowego". 

I • § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem l czerwca 1924 r. 

Minister, Kolei Żelaznych: Tyszk~ 
" I 

Minister Skarbu: W. Grabski 

Ministe r Przemysłu i Handlu: Józef l)iedroll 

456. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 16 maja 1924 r. 

O zmianach w cz;ęści I taryfy ogólnej na prze-
wóz towarów, zwłok i zwierząt. I 

Na ' mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919r.otym
czusowem przekazaniu Ministrowi Kom1;lnikacji prawa ~ 
wydawania przepisów o przewozie pasi'\i!erów; bagażu 
i towarów, :oraz ustalania taryf przewozowych n~ 
kolejach polsldch (Dz. P. P. I P. N2 14, poz .. , 152) 
i w porozumieniu z ,Ministrami S~arb~ oraz Prze
mysłu i Handlu, zarzą'dza się cb następuje: I 

§ 1. Postan'owienie wykonawcze do p. a) usŁt:- . 
pu 3 artykulu 75 części I taryfy ogólnej na przewóz 
towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. 1921 r. Ne 65; 
poz. 414 i rok 1922 Ne 113, poz. 1028), dotyczące 
dodatkowych terminów dostawy dla przesyłek po
śpiesznych i zwyczajnych, uchyla się. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca 1924 r. 

Minister Kolei Żelaznych: vszka 

Mtnister Skarbu: W. Grabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 
~ 

Warszawa. Tłoczono w Drul<arni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 24512 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 groszy. 

Od RDMiNISTRRCJ!: Zawiadamia siE: pp. prenumeratorów Dz. Ustaw, że opłata za prenumeratę Vi III kwar
tale r. b. wynosić bt;dzie 3 zł. 35 groszy. Wszystkim pp. prenumeratorom, którzy nie opłacą prenumeraty do dnia 
1 lipca r. b., wysyłanie egzemplarzy będzie bezwzglf,dnie wstrzymane. 
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