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§ 12. Dodatek administracyjny na , pokrycie 
wydatków, związanych z wykonaniem czynności, po
wierzonych Państwowemu Bankowi Rolnemu w wy
sokości ustalonej przez Bank uiszcza dłużnik łącznie 
z odsetkami przy udzielaniu pożyczki zgóry, za czas 
do terminu płatności pierwszej raty, a następnie 
w terminach płatności rat. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Reform Rolnych: W. Kopczyński 

882. 

Rozporządzenie Ministra Kolei 
z dnia 18 października 1924 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Pań- ' 
stwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy 

towarowej polskich kolęi żelaznych" 

Na mocy art. 4 punk. 9 ustawy z dnia 12 czen'{ca 
1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Ze
laznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. 
R. P. N2 57, poz. 580) 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. II po wyrazach ,;odległość prze
wozu" zdania pierwszego dodaje się: "bez względu 
na to, czy dane koleje państwowe stykają się z sobą, 
czy też są oddzielone koleją prywatną lub za'gra
niczną", 

§ 2 • . W części II "Postanowienia taryfowe" 
Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. 
P. z 1923 r. N2 136, poz. 1134) wprowadza się zmia
ny . następujące: 

W punk. 4 w wierszu trzecim minimalną normę 
wagi przesyłek pośpiesznych zmienia się z 30 (Dz. U. 
R. P . . z 1924 r. N2 52, poz. 531 )-na 20 kg., a prze
syłek zwyczajnych-z 50 na 30 kg. 

W punk. 17 dodaje się ust. j) treści następu
jącej: "i) naczynia blaszane, cynkowane lub emaljo
waneoraz pudła i puszki (z gr. 65)", 

W punk. 34 w ust. b) po słowie "odbiorca" 
dodaje się "pierwotnej przesyłki towaru". 

W punk; 66 w poz. "lustra w ramach" numer 
grupy zmienia się z 119 na 105, a w poz. "obrazy 
w ramach" z 119 na 112 (Dz. U. R. P. z 1924 r. 
N!l 66, poz. 64~). 

W "Wykazie opłat dodatkowych" w punk. 1 
ust. e) oplĘlty za karty rejestracyjne obniża się z 10 
na 5 groszy i z 15 na 10 groszy. 

§ 3. W części 1II "Nomenklatura i klasyfi
l<acja towarów" (Dz. U. R. , P. z 1923 r. N:! 136, 
poz. 1134) wpiOwadza się zmiany następujące: 

W gr. 8 "Nasiona i t. d." po słowach "tej gru
py" dodaje się: "w tej liczbie nasiona buraczane", 
a klasę wagonową "VI" zmienia się na "V". ' 

W gr. 1,6 "Oleje i t. d." w poz. a) i b) klasę 
wagonową V zmienia si~ na IV. 

f e fA! . f., 

W gr. 33 "Tłuszcze ' zwierzęce" w poz. a), b) 
i c) klasę wagonową V zmienia się na IV. . 

W gr. 43 "Wyroby z drzewa" w poz. i) dodaj~ 
s.ię nazw~ "oraz ramy okienne oszklone". Pozatern 
przy poz. e) w rubryce klasyfikacji dla , przesyłek 
drobnych obok klasy III dodaje się odsyłacz: ,,3)", ' 
a w uwadze 3) do gr: 42 po słowach "półki i sto
jaki" dodaje si~ słowa: .ramy okienne oszklone i nie
oszklone". 

W gr. 45 "Masa drzewna i t. d." nomenklatura 
otrzymuje układ następujący: 

"Wszystkie przedmioty tej gr,upy: 
1) w' stanie suchym • . • • • • • II - VII, 
2) w stanie mokrym. • • • • • II - VIII". 
W gr. 55 "Kąmienie i t. d." w poz. a) p. 2) 

dodaje się w końcu "oraz łupek dachowy". 
W gr. 65 "Wyroby z żelaza i t. d." w poz. a) 

po słowach "dźwigary mostowe" dodaje się "kon
strukcje żelazne wszelkie". Pozatern przy tejże poz. a) 
w rubryce klasyfikacji dla przesyłek drobnych obok 
kI. II dodaje się odsyłacz: ',,4)" , a w rubryce "Uwagi" 
dodaje ' się uwagę 4) o brzmien'u następującem: 

,,4) Za beczki (kufy) żelazne, próżne, przewoźne 
przy przesyłkach drobnych (zwyczajnych lub poś
piesznych) oblicza się według ta'ryfy, podwyższonej 
o 50%". I 

W gr. 66 "Maszyny, aparaty i t. d." przy poz. a) 
w rubryce klasyfikacji dla przesyłek drobnych obok 
klasy III dodaje się odsyłacz: ,,3)", a w rlłbryce 
"Uwagi" dodaje się uwagę 3) do gr. 66 o brzmieniu 
następującem: ' ,,3) Za przesyłki maszyn rolniczych 
następujących: siewników do ziarna i nawozów, wialni, 
sortowników ' (tryjerów), żniwiarek, elewatorów do 
słomy i siana, przewoźne przy przesyłkach drobnych 
(zwyczajnych lub PQśpiesznych) oblicza si~ według 
taryfy, podwyższonej o 50%". . 

W gr. 68 "Wyroby z innych metali i t. d" przy 
poz. a) w rubryce klasyfikacji dla przesyłek drobnych 
obok klasy I dodaje I się odsyłacz: ~2)". 

W gr. 69 "f\rtykuły przemysłu elektrotechnicz
nego" przy poz. b) w rubryce klasyfikacji dla prze
syłek drobnych obok klasy I dodaję ' się odsyłacz: 
,,2)" , a w rubryce "Uwagi" dodaje się uwagę 2) do 
gr. 68 i 69 o brzmieniu następującem: "2) Za kadzie 
aluminjowe i lampki elektryczne (żarówki) p.rzewoźne 
przy przesyłkach drobnych (zwyczajnych lub poś
piesznych) oblicza się według taryfy, podwyższonej 
o 50%". ' 

W gr. 70 "Pierwiastki c;hemiczne i t. d." w poz. i) 
po słowach "sole chromowe" dodaje się ,,(dwuchro
mian potasu i t. p.), chloran potasu, dwusiarczan po
tasu", a w poz. k) po słowach "siarczek węgla" do
daje się "węglan wapnia". ~ 

W gr. 72 "Barwniki i f. d." w poz. a) po sło
wie "surowe" dodaje się "bez opakowania albo". 

W gr. 78 "Mydło i t. d." dodaje się nową po
zycję "d) Proszek do prania II-V". 

W gr. 105 "Meble i t. d." w rubryce klasyfi
kacji dla przesyłek drobnych obok klasy II dodaje 
się od'syłacz: . ,,2)". . , 

W gr. 112 "Obrazy i t. d." w rubryce klasyfi
kacji dla przesyłek drobnych obok klasy ' I dodaje się 
odsyłacz: ,,2)", a w uwadze 2 do gr. 113 słowa: "Za 
wózki dziecinne" zmienia się na: "Za lustra w ra
mach, obrazy w ramach i wózki dziecinne~. 
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§ 4. W części V "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. 
R: P. z 1924 r. N2 18, poz. 184) wprowadza siE: zmia
ny j' uzupełnienia następujące: 

W tar. wyj. N2 3 na przewóz materjałów drzew
nych w ust. ,2 "Opłaty" do daje się uwagę treści na
stępującej: .. Uwaga. Przy p rzesyłkach załadowanych 
do wagonów 30-tonnowych i przewożonych na od
ległość powyżej 300 km: opłaty powyższe' obniża się 
o 10% ". 

W t.ar. wyj. N2 4 na przewóz' kamieni w tytule 
taryfy po słowach ,,(szabru, szutru)" dodaje się "płyt 

, chodnikowych". J ' 
W tar. wyj. N2 6-ana ' przewóz , węgla (Dz. U. 

R,. P. z 1924 r. , N2 30, poz. 303 i N2 52, poz. 531) 
w ust. 2 "Opłaty" kI. D zmienia się na kI. E. 
W zdaniu ostatniem po słowie "kryty~h" dodaje 
się "oraz 30-tonnowych niekrytych". Odległość z 400 
km. zmienia się na 300 km. . 

W tar: wyj. ~2 6-b na przewóz węgla w ust. 2 
"Opłaty" w zdaniu ostatniem po słowie' "krytych" 
dodaje się "oraz 30-tonnowych n iekrytyćh". Odległość 
z ,400 km. zmienia si~ -na 300 km, ' -

, W tar. wyj. N2 ą-d , na przewóz ' miału (Dz. U. 
R. P. z 1924r. N2 30, poz. 303 i N2 52, poz. ' 531) 
w ust. 2' "Opłaty" kl. E zmienia ' się kI. 'F. 'W zdaniu 

, ostatnienlpo słowi~ "krytych" (Dz.U. R., P. z 1924 r. 
,N'ę .77,poz; , 752) d,odaje : się "oraz 30-tohnowych nie
krytych". Odległqść z 400 km. ,zmienia się na 300 km. 

W tar. wyj. N2 7 na prżewóz rLid ,' w tytule ta
ryfy skreśla się wyraz: "żelaza oraz przecinek". 

W tar. wyj. N2 12 na przewóz nawozów w ,ust. 1 
"Obsżar ważności" po 'słowach "Od wszystkich stacyj" 
dodaje si~ "oprócz stacyj granicznych (z wyjątkiem 
sfacji Chorzóv/) "; , 
, , W tar. wyj. N2 15 na przewóz przetworów naf
towych w ust. 1 "Obsżar ważności" włącza się no
we stacje nadania: "Sopów, Lisko-Łukawica i Olsza
nka". I 

W tar. wyj. N2 18 na przewóz rudy (Dz. U. R. P. 
z 1924r. N2 52" poz. 531) ust. 1 "Obszar ważności" 
otrzymuje brzmienie: "Od stacji Zdolbunówdo 
wszystkich stacyj granicznych". 

W tar. wyj. N~9 na przewóz mąki (Dz. U( R. P. 
z 1924r. N2 84, poz. 815) w usL 1 "Ob,szar ważno

' ści" po słowie "polskich" -dodaje się: ' "oprócz stacyj 
grani<,:znych i stacji Gdańsk'. .. 

. Wpowad za się nową taryfę wyjątkową o brzmie-
niu następującem: ' 

"Tł\RYFł\ WYJf\TKOWł\ N2 30. 
Na, przew6iwytłóków buraczanych , (wysłodków) 

.• . ·' (z gr. 17). . 
1. . Obszar ważności. Od wszystkich stacyj 

do wszystkich stacyj kolei polskich. 
. 2. Opłaty. Przewożne za przesyłki całowago

nQwe oblicza się według kI. G tablky opłatprzewo-
zowych do taryf wyjątkowych". .. 

W tar. wyj. 11 na wywóz wyrobów ze szkła 
w ust. 2 "Opłaty" w p. a) po słowie "ceramiczn;ych" 
dodaje się "oraz szkła w taflach", a nadto wprowa-
.dza s ię nowy punkt c): . , 

"c) przy przesyłkach, owiniętych w słomę, siano 
lub papier i z \'! !ązanych w paczki: wyrobów szkla
nych i porcelan o ·wych-według klasy VI, innych wy
robów cerami;znych-według klasy Vll". 

\ 

W tar. , wyj. V na wywóz przetworów naftowych 
(Dz. U. R. P. z 1924 r. N!! 18, poz. 184 i N2 30, poz. 303) 
w ust. 3-im "Warunki stosowania" p. (3) zmienia 
się w sposób następujący: 

,,(3). O ile przesyłki do Gdańska i Gdyni będą 
adresowane do następujących organizacyj sprzedaży 
olejów mineralnych w Gdańsku lub Gdyni: PoIrnin, 
Polnaft, Dąbrowa, Nobel i BaltoiJ, przewożne oblicza 
się już przy nadaniu w wysokości .50% opłat według 
klas normalnych, wzglE:dnie 5ep/o opłat Gdańsk-loco 
i Gdynia-loco tablicy stacyjnej do tar. wyj. V. Po
zGlstałą różnicę pomiędzy tak pobranemi opłatami, 
a opłatami eksportowemi, wypłaca się po udowodnie
niu wywozu pizeiwqrów naftowych z Gdańska lub 
Gdyni zagranicę, sposobem, przewidzianym w ustę-

. pie (2)-im "Warunków stosowania". 
Wyżej wymienione · organizacje sprzedaży 

w Gdańsku i w Gdyni składają Ministerstwu Kolei 
deklarację, obowiązującą je: _ 

a) do przedkładania Dyrekcji P. K. P. w Gd'łń
sku miesięcznych, potwierdzonych przez miejscowy 
Urząd celny ' wykażów, zawierających ilość, 'jakość 
i pochodzenie (z której mianowicierafinerji) prze
tworów naftowych, które opuścilyskład dahejorga
hizacji sprzedaży na inny użytek, a nie na wywóz 
za granicę celną. 

b) do wyrównania dla tych przetworów r.óżnic 
pomiędzy opłatą uIszczoną, a opłatą według taryfy 
do Gdańska lub Gdyni-loco niti później. niż ostat
niego dnia miesiąca, w którym dane ilości pr7.etwo
rów opuściły skład odnośnej organjzacji sprzedaży. 
Przy obliczaniu różnicy miarodajną . będzie taryfa, 
obowiązująca w dniu wypłaty różnicy". 

W tar. wyj. VI na wywóz węgla (Dz. U.R. ,P. ' 
z 1924 r, N230, poz. 303) w ust. 2 "Opłaty" w zdaniu 
pierwszem posłowie "wyjątkowych" dodaje si~ "za ca,łą 
odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze 
w. m. Gdańska". Zdanie, rozpoczynające się od 
słów: "Przy załadowaniu węgla ..... aż do końca skreśla 
się. ' W zdaniu następnem klasę E (Dz. U. R. P. 
z 1924 r. N2 77, poz. 152) zmienia się na klasę F, 
zaraz zaś po tern zdaniu wstawia się nowe: "Przy 
załadowaniu węgla lub lJliału do wagonów krytych 
ąraz do wagonów .30-tonnowych niekrytych opłaty 
powyższe obniża się o 100;0 , a przy przewozi~ na . 
odległość powyżej 300 km. -o 150;0. ". . 

W tar. wyj. VII za przewóz rudy w tytule ta
ryfy po słowie "pirytów" dodaje się "wypałków ' pi· 
rytowych", a w ust. 2 "Opłaty" po ostatnich słowach 
zdania pierwszego "w. m. Gdańska" dodaje się' nowe 
zdanie: "Przy załadowaniu rudy do wagonów 30·ton
nowych opłaty powyższe ' obniża się o 100j0, a przy 
przewozie na odległość powyżej 300 km.-o 15% ". 

W tar. wyj. VIII na wywóz materjałówdrzew
nych (Dz. U. R. P. z 1924 r. N230, poz. 303), w ust 2 
"Opłaty" dodaje się w końcu uwagę: "Uwaga. Przy 
przesyłkach, załadowanych do wagonów30-tonnowych 
i przewożonych na , odległość powyżej 300 km. opłaty 
powyższe obniża się o 100;0, a powyżej 500 km.-o150f0". 

W tar. wyj. VI, VII, VIII, XVII, XXI, XXII, XXVI 
i XXX w ust. ·2 "Opiaty" zdanie ostatnie, rozpoczy
nające się od słów "Opłaty do (względnie od) stacji 
Gdynia .... " (Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 82, poz. 793), 
otrzymuje nowe brzmienie: . "Opł?ty do (względnie 
od) stacji Gdynia i Gdynia-port oblicza si(C w . wy-

I 
I 
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sokości równej . opłacie do (względnie od) stacji 
Gdańsk-Neufahrwasser" . 

W tar. wyj. X na wywóz ćementu w ust: 2 
HOpłaty" dodaj e s ię w końcu zdanie: "Opłaty do 
stacji Gdynia i Gdynia~port oblicza się w wysokości 
równej opiacie do stacji Gdallsk·Neufahrwasser". 

, W tar. wyj. XIV na tranzytowy przewóz prze
tworów naftowych, w ust. 1 "Obszar ważności," za
miast słów: ,,: . Zbąszyniem" wstawia się zdanie: 
.. i do wszyst~ich stacyj granicznych z Niemcami" . . 

Tar. wyj . . XV na wywóz zboża i XXIX na tran· 
zyt zboża (Dz. U. R. P. z 1924 r. Ng 77,. poz. 752)-
skreśla się. ' 

W tar. wyj. XXXI na wywóz soli potasowych 
(Dz. U. R. P. 1924 r. N282, poz. 793) w tytule taryfy do
daje się w końcu ,,?raz , karbidu (z gr. 70)". W ust. 2 
.Opłaty" wprowądza się nowy punkt c): 

"c) za karbid-według klasy VI". 
Wprowadza się nową taryfę wyjątkową o brzmie-

niu następującem: ' -

.. TF\RYFF\ · WYJf\TKOWf\ XXXII. 

Na wywóz zagranicę płyt kamiennych (z gr. ' 55). 

1. Obszar ważności. Od stacji Tre1mbowla 
do granicy Państwa pod Sniatynem Załuczem. 

2. Opłaty. Przewożne za. przesyłki całowago
nowe oblicza się według stawek , klasy IX rubryka b) 
bez względu na ładowność w~gonu". 

§ 5. " Rozporządzenie niniejsze 'wchodzi w ży
cie z dniem 1 -listopada 1924 r. 

Minister Kolei: Tyszka' 

Minister Skarbu: WI. arabski 

Minister Przemysłu i "Handlu: J9zef Kiedroń 

Mini~ter Rol~ictwa (Dóbr Państwowych: Janicki 
I 

883. 

Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 27 października 1924 r. 

w sprawie sprostowania bł~dów we wzorach do 
rozporządzenia Ministra Skąrbu z d n,' 25 ~ierp
nla 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy 

. z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa 
(Dz. U. ~. P. NI! 90 poz. 850). 

1) Wzór Ng 1 strona 1343 w nagłówku nad ru~ 
brykami 4 do 8: zamiast "hektolitrów" powinno być 
~kilogramów"; 

2) . Tamże pod linją obrachunku mie~ięcznego: 
zam. "obrachuneh", powinno być: "obrachunek"; 

W rubryce 10: zamiast ,,10, 16", pow'nno' być: 
,,10-16"; < 

3) Na str. 1344 li dołu w obrachunku pod 
zdaniem: "Wpłacono do Kasy Skarbowej ,do 1/11", 
przypisać: "Wpłacono w lutym'" w rubr. 30 w tej 
samej linji nad podkreśleniem wpisać: ,,40"; !;'la Iinji 
zdania u dołu: "pozostaje na' 1/111 24 do uiszczenia"; 

W rubr. 30 pod 80,\ skreślić: ,,40"; 
4) Wzór!f2 2, na str. 1345, w objaśnieniach 

punkt 3 zdanie pierwsze, zamiast: "nie doszłe", po-
winno być: "nie doszło"; . 

5) Tamże na str. 1346 i ,1347 pierwsza linja 
pozostało rta III 1925 powinna być podkreślona przez 
całą szerokość księgi; 

Na str. 1347 u dołu pod nagłówkiem: Należność 
, za luty 1925 przypisać w rubr. 24: "34754,33" w rubr. 25: 

,,198" w rubr. 26 ,,-", co daje w 27 rubr. 34952,33; 
za1egłość na 1/11 24 zamiast 34952,33 daje w rubry
ce 27 4051. 

6) Str. ·1356 zamiast: "Wzór N!~ 9-a", powinno 
być: "Wzór Ng 2-a"; w rubryce 3 po liczbach: I, 2, 
3 przypisać "i t. d.", po liczbach: 12, 15 przypisać 
"'i t. d.", po liczbach 20, 21, 40,50,90, 95 przypisać 
"i t. d."; 

W rubryce 5 ostatnia liczba u dołu , zamiast: 
,,40", powinno być: ,,4000"; w nagłówku rubr. 7 
skreślić: "rubr. 6 + 7", a wpisać: "hektolitrów"; 
w tejże rubryce 7 pierwsza liczba od góry zamiast: 
,,240", powinno być: ,,270 ... , 

Minister Skarbu: W. arabski ' 

Sprostowanie: 

W Dz. U. R. P. N!! 89, pez. 848 w rozp. Mini
stra Spraw Wewnętrzny,h z dnia l' października 
1924 r. o ustaleniu granic okręgu ochrony sanit?r
nej w uzdrowiskach, posiadających charakter uiy~ 
teczności publicznej, Ciechocinku i Zakopanem w § 1 
ustęp drugi w wierszu pierwszym, zamiast: "sanitar
nej ziemi wód Kuczek", winno być: "sanitarnej 
zlewni wód Kuczek". 

26146P 
___ 4 . ( 

. Warszawa. Tłoczono w Drukarni Pailstwowej :z pole'cenia Ministra Sprawiedliwości. 
---~---

\\ Kon to -czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dności .N'S! 30130. 
t-"e::L:t!l),Q . 

Cena 35 groszy. 
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