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580. 
. Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na

. .t~puj~Gej treści: 

Ustawa 
z dnia 12 czerwca 1924 r. 

' o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych 
i o organizacji urzędów kolejowych. 

, . 
" . Rrt. ł .. Zmienia się nazwę "Minister (Minister· . 
~two) Kolei Zelaznych" na nazwę "Minister (Mini-
sterstwo) Kolei". ' 

Rrt. 2. Do zakresu dz!ałanja Ministra Kolei na
leż,y naczelny zarząd kolei państwowych i innych 
W zarządzie państwowym pozostających, 'jakoteż 

, zwierzchni ~ nad~ór nad kolejami prywatnemi, poru-
szanemi siłą mechaniczną, nie wyłączając tram,wajów, 
Oraz nad lotnictwem cywilnem. . 

Rrt. 3. Min ister Kolei zarządza polskiemi ko
lejami państwowemi, jako ' przedsiębiorstwem pań
stwowem, na podstawie samodzielnego budżetu. 

Rrt. 4. W szczególności 'do zakresu działania 
Ministra Kolei należy: 

1) ustalenie organizacji, zakresu działania i od· 
.powiedzialności dyrekcji i innych podległych orga-I 

nów kolejowych w ramach statutu o państwowym 
zarządzie kolei, wydanego rozporządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej na podstawie uchwały Rady 
Ministrów. . 

2) regulowanie stosunku służbowego personelu 
kolejowego na zasadach pragmatyki, uchwalonej przez 
władzę ustawqdawczą; 

3) naczelne kierownictwo budową, względnie 
przebudową kolei parlstwowych, oraz wszelkiem bu: 
downictwem, dla potrzeb tych kolei, współudział . 
w koncesjonowaniu kolei na , podstawie obowiązwją
cyc h ustaw, oraz zwierzchni nadzór nad budową ko-
lei prywatnych; . , 

4) nabywanie dla potrzeb kolejowych nierucho
mości i przeprowadzanie wpisania ich: własności na 
rzecz Skarbu Państwa; . , 

'5) naczelne kierownictwo budo~y i utrzymanie 
kolejowej sieci telegraficznej, t<1l e~onicznej i sygna
łowej, oraz innych środków łączno:ki, z uwzględnie
niem obowiązujących ustaw; 

6) ustalanie typów 'i normalnych konstrukcji bu
d6wJi, taboru, ' urządzeń kolejowych, telegrafu, telefo
nów, sygnałów i ińnych środków łącznOŚCI dla kolei 
państwowych, zatwierdzanie ich dla kolei prywatnych, 
z uwzględnieniem obowiązujących ustaw; 

7) wydawanie w drodze rozporządzeń; do czasu 
uchwalenia odpowiedniej ustawy, przepisów, doty
czących prowadzenia i bezpieczeństwa ruchu, utrzy
mania kolei i porządku na kolejach, oraz postano
wień i przep~sów, obowiązujących pod tym względem 
tak publiczność , jak i zarząd kolejowy w ich stosun-
kach wzaj emnych; , 

8) wydawanie w drodze rozporządzeń regula· 
minów przewozowych na kolejach ,w porozumieniu 
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Z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu 
OTaz Rolnictwa i Dóbr , Państwowych, I w ~ranicas:h 
obowiązujących ustaw; , ' 

9) ustal~nie taryf . na kolejach państwowych ' 
i zatwierdzanie ich nE) kolejach prywatnych w poro
zumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Dóbr Paristwowych i ich ogłaszanie 
w drodze rozporządzeri; 

, lO) ustalanie vi porozul1liepiu Zć odnośnymi mi-
nistrami . warunków i przepisów przew,ozu kolejami 
poczty, transportów wojsko'i.Jlych i policyjnych oraz 
organów bezpieczeństwa publicznego wogó!e; 

11) współudział w wydawaniu na podstawie ob 0-
wiąz'ujących ustaw rozporządzeń, dotyczących służby 
sanitarnej, weterynaryjnej i policyjnej na kolejach 
państwowych i prywatnych; 

12). ustalanie organizacji i koncesjonowanie lot
nictwa cywilnego w porozumieniu z M~nistrami Spraw 
Wewnętrznych, Spraw WojsJ<:owych oraz Przemysłu 
i Handl u; 

1~) wszelkie inne sprawy, przekazane Ministrowi 
Kolei Zelaznych w drodze ustawodawctej. 

1\rt. 5. ' Minister Kolei wvkonywa swą władz~ 
przy pomocy organów Ministel~stwa ' przez DyrekG: je 
Kolei Państwowych oraz urzędy i inne , kolejowe jed-
n'Jstki administracyjne. ' 

Rrt. 6. Dyrekcje Kole i 'Państwowych sprawują 
'I{ swych okręgach, pod jednolitem, zwierzchn'\em 
kiero~nictwem i nadzorem Ministra Kolei, bezpo
średni zarząd-wszystkich kblei państwowych, jakoteż 
prywatnych, przez Państwo zarządzanych, i załatwiają 
ostatecznie wsze lkie zaialeni:C\ i odwołania przeciw 
z-a rządzeniom ' i orzeczeniom, wydanym przez pod
ległe 'im urzędy i organa, z wyjątl<iem spraw, dla 
których odnośne ustawy, przepisy. i rozporządzenia' 
wyraźnie dopuszczają od\\'o1anie do decy~ji Ministra. 
ilośĆ, siedziby i granice okręgów Dyrekcji Kolei Pań
stwowych wyznacza !V\inis t~r Kolei, przyczem gra-

, nice te winny być możliwie uzgodnione z zasadrJi
czym podziałem administracyjnym Państwa. 

Rrt. 7. Minister Kolei ustanawia w miarę po
,trzeby i na 'czas jej trwania Za rządy budowy kolei pań
stwowych celem przeRrowadzenia studJów wstępnych, 
opra cowywania proj~któw oraz prowadzenia budowy 
przez Państwo nowych linji lub znaczniejszych bu~ 
elowl i na lin iach , istniejących . 

t1rt. 8. Minister Kolei obowiązany jest przed
kładać .(iaJom ustawod'aw\Z)[rn każdego rO,ku, nie 
p9zn ie j, niż 1 pa żdzie rnika, szczegó łowe sprawozda
Ille i gospodarki kol e jowei W rOKU ubiegłym. 

\ 

Rrt. 9, Wykonanie m.Ławy Qi nie jszej powierza 
sie ""'inislrowl Kolei w porozumieniu z właściwymi 
m inistram i. 

flrt . 10. Ustawa nin iejsza wchodzJ w ż,ycie\ 
z driiem jej ogłoszenia, . 

Postanowienia ustaw. dekretów, rozporządzeń 
i przepisów, dotyc,hczas obowiązujących, z wyłącze
niem postanowień przepi sów, norm ujących stosunek 
koie i ze wzglE;du na wojne: i na czas wojny, tracą. 
swą moc prawną, o Ile u;t:lwa niniejsza, wzgh:dnie 

wydane na Jej pods tawie rozporządzenia i przepisy 
zmieniają postanowienia ustaw, dekretów, rozpo rzą
dzeń i przepisów, ,dotychczas obowiązujących. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojci~cbowski 

Prezes Rady Minisyrów: W. Grabski 
\ 

Mini ster Kolei Żelaznych:' Tyszka 

581. 

. Rozporządzenie [V\inistra Skarbu 

z dnia 20 czerwca 1924 r. 

O zaciąganiu pożyczelt w listach zastawnych, 
ceh~m uzyskania środ,ków na zapłacenie' po

datim mąjątkowego. 

Na mocy art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy 
z 'dnia 11 ' sierpnia 1923 f. o podatku majątkowym 
(Dl. U. R. P. N2 94, poz. 7~6) :: arządza siE; co ' nast~puje: 

§ 1: ,Płatni cy Dodatku , rnająt)wwego, b~dący 
właścicielamj ' posiadłości ziemskich, mogą na po·
krycie przypadającego od nich podatku majątkowego 
zaciągnąć., bez wzgl<;du na istniejące ustawoWe lub 
umowne zakazy, obciążania,JJ upoważnionych przez 
fV\inistra Skarbu krajowych instytucjach kredytu dłu
goterminowego pożyczkę w listach zastawnych~ opie
wających na ,złote w złocie, 1 lub na waluty ' zagrani
czne, wymieniane na złoto. 

§ 2. Listy, o których m~wa_:lt § 1 niniejsze~o 
rozporządzenia, mogą być wypuszczane wyłącznie 
pod kontrolą rządową, na warunkach i wedłjl9 wzo
ru, zatwierdzonego dla każdej instytucji osobno przez 
Ministra Skarbu. ., 

O upoważnier'liu instytucji kredytowych do wy
puszczania wspomnianych listów · z.ąstawnych b~dą 
podawane ogłoszenia przez Ministra Skarbu w Mo
nitorze Polskim. 

§ 3. O zamiarze zaciągnięcia pożyczki w H
stach zastawnych winien płatnik zawiadomić właś<;i· 
wą władzę podatkową ' \ instancji, zobowiązując się 
do prżeznaczenia/ uzyskane.j pożyczki na zapłacenie 
podatku majątkowego. ' 

Zarazem winien płatnik uzyskać od władzy po· 
datkowej zaświadczenie, zawierające następujące dane: \ 

1) kwotę podatku majątkowego, obliczoną we
dług zeznan ia , przyjett:igo za pOdstaw.:: wymiaru 
pierwszej raty podatku w 'myśl rozp~rźądzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitaj z d. !4kwietola. 1924 f. 

(Dl. U! R. p , He 35 pal. 366), 
2) kwotę podatlw majątkow"~go, ui;;zczon~ prz~z 

t=:Ja!nika gotówką, 
3) kwolE: podatku maj~tkoWegoj pozostającą do 

zepraty. 
Na żądanie płatnika winna władZa podatkowa 

wydać równiet ząświądczehie o' wysokości najb,)j~
szych rat podatku mająl:kowego. 

ZaświadCze.nie wyżej \vspomniane winien płatnik 
przedstawić w instytycji kredytowej, w której z\lmie~ 
rża zacią;nąć pożyczk~. 
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