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g) koszta służby wagonowej z tem ogranicze
niem, że koszta czyszczenia wagonów oso
bowych będą policzone tylko w połowie, 
a towarowych opuszczone ·zupełn.ie, . 

h) z kosztów służby warsztatowej tylko wy
datki na naprawę parowozów osobowych, 
iwi.ększone ó propórcjónalną do tych wy
datków część poborów i ogólrtych koszlów ' 
warszta towych, 

i) koszta !służby elektr-otechnicznej ' i zabez
pieczenia ruchu pociągów, obejmujące tyl
ko wydatki na zabezpieczenie ruchu po
ciągów i na telegraf i telefony, 

k)z wydatków wspólnych ---:- tylko pozycje 
następujące: różne wydatki osobowe, 
koszta utrzymania kursów przygotowaw
czych, opłaty za używanie obcych urzą
dzeń i za wykonywanie służby przez obcy 
personel, koszta badań i rewizyj, koszta 
kolejowej służby pożarnej. wydatki z po
wodu wyp,ad,ków !ladzwyczajnych, wydatki 
na in$trukcję" pisma urzędowe i na rozkła
dy . jaz~y, odszkodowaMa za okaleczenie 
lub zabicie osób i za uszkod.zenie rzeczy, 
odszkodowania za szkody przyjętego do 
transportu towaru, 50%, wydatków na od
pisywanie usterek rachunklOwych i nie
ściągalnych pretensyj· jako też strat na ma
terjale i itiwentarzu, 70% należności skar
bowych i samorządowych, wreszcie koszta 
rejestracji przewozów. 

W powyższy sposób oblieza się również 'koszt 
iednostki opłat na kolejach wąsk'otorowych. 

Jednostkę opłat za prżewozy pod 3) bez wzglę
du na ilość worków ustala się w kwocie 1,5 grosza 
za kilometr. 

Suma: z iloczynu ostokilometrów wagonów 
pocztowych, przedziałów pocztowych oraz prze
działów kolejowych przeznaczonych do przewozu 
poczty, ustalonych planem k,omunikacji pocztowej 
i obliczonej w powyiszy sposób opłaty jednostkowej, 
tudzież z iloczynu kilometrów przewozów poczty 
listowej przez organa kolejowe ustalonych tym pla
nem i jednostld opłat ustalonych dla tych przewo
zów, stanowi należność ryczałtową kolei za prże
wozy pod 1), 2) i 3) na najbliższy okres budżeWwy. 
Ryczałt ten płatny jest w równych ratach miesięcz
nych i nie może ulec zmianie w ciągu roku budże
towego, na który został ustalony. 

Raty ryczałtowe Ministerstwo Poczt i Tele
grafów przekazuje bezpośrednio .Ministerstwu Ko
munikacji. 

Przewóz próżnych wagonów pocztowych od
bywa się bezpłatilie'" 

§ 3. Ostatnie zdanie w ,paragł'afie 13 otrzymu
je brzmienie :następujące: "Jako koszta eksploata
cyjne uważa się koszta Wyinieńione w § 12, przy
czem koszta służby warsztatowej będą liczone od
powiednio za Ii~prawę parowozów towarowych". 

§ 4. Paragraf 160tttymuje brzmienie l1astę
pujące: "Jednostkę opłaty za przewóz poczty na ko
lejach prywatnych o własnym tarządzie, jak . rów" 

nież na kolejach państwowych oddanych w zarząd 
prywa~ny.' ustala Ministerstwo Komunikacji w po
ro~umlenm z Ministerstwem Poczt i Telegrafów 
zale:bnie od warunków przewozu poczty na danej 
kolei. 

Przy obliczaniu jednostki 0płaty obowiązują 
zasady określone w §§ 12 i 13 i1iniejsze~o rożpo~ 
rządzęnia. 

Należności przypadające kolejom prywatnym 
o własnym ząrządzie i kolejom państwowym odda
nym w zarząd prywatny za wykoilany przewóz pą
czty - płaci zarząd pocztowy miesięcznie na pod,,: 
sŁawie przedstawianych rachunków. 

Zarząd pocztowy i zainteresowany prywatny: 
~arząd kolejowy mogą przyjąć inne zasady oblicze
nia kosztów przewozu poczty i terminów płatności" 
jeśli zasady te, ustalone w drodze zgodnego porozu-." 
mienia, zostaną zatwierdzone przez Ministra Ko
munikacji po porozumieniu się z Ministrem Poczt 
i Telegrafów". 

§ 5. Rozporządzenie nini~jsze wchodzi w ży~ 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: ROTho~ki 
Minister Po~zt i Telegrafów:' Bogusław Mie'dzińs~' 

531. 

Rozporządzenie 'Ministra Skarbu 

z dnia 30 kwietnia 1928 r. 

w sprawie zmian w organizacji kas skarbowyeb 
w okręgu administracyjnym izby skarbowej we 

Lwowie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. 10 tymczasbwej organizacji władz i urzędó"W' 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 3Ej!) zarządzani 
~o następuje: ' 

§ 1. Znosi się się istnieją~e w okręgu admini
stracyjpym izby skarbowej we ~wowie kasy skar': 
bowe we Lwowie i na ich miejsce urtleha.Iłlia . się 
dwie równorzędne kasy skarbowe, a mianowice: Ka .. 
sę Skarbową I we Lwowie Ofaz Kasę Skarbową II 
we Lwowie. :, 

§ 2. Dotychczasowe agendy znie~iónych kłas 
skarbowych przechodzą na terytorjalnie właściwę 
nowoutworzone kasy skarbowe. 

. § 3. Rozporządzenie niniejsze wchddżi W ł.1.~ 
'cie z dniem 1 czerwca 1928 r. . 

Minister Sk:atbu~G. Ctechówicz 


