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Nt. ,61. Dzienn1k Us'taw. Poz. 565, 566 i 567. 1383 

565. 
Rozponądzenie Ministra Skarbu 

z dnia 24 inaia 1928 r. 

• udzieleniu poręki państ~owej za zapłatę kapitału 
. i ods-etek obligacyj melioracyjnych Państwowego 

. Banku Rolnego. 

Na podstawie pun.ktu l' art. 2 ustawy z 'dnia 
1 lipca 1925 r. o udzielaniu · poręki państwowej, 
wbrz11lieniu ustalqnem rozporządzeniem Prezyden
ta Rz.ęczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 33, poz. 358) zarządzam co następuje: , 

. \ 
81. Udziela się . poręki państwowe} na sumę 

100.000.000 złotych w złocie ?a zapłatę kapitału i od
Htek obligacyj melioracyjnych Państwowe.go Banku 
Rolnego, kt6re zostaną wypuszczone zgodnie z roz-

. porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
72· marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Pań
stwowego Banku R'ol'aego (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 356Y. 

, 
8 2. Rozporządzenie niD.ie;sze wc'hodzi Vi ży

~ie z. ~niem ogłoszenia. 

MiDister Skarbu: G .. Czechowicz 

566. 

RozpOrządzenie . Ministra Skarbu w poro
'zumieniu z Ministrem Rełorm Rolnych 

z. dnia 31 maja 1928 r. 

W ąrawie zmiany rozporądzenia z dnia 30 grudnia 
1927 r. o emi~ji Serji I 5% paśstwowe; renty 

/ ziemskiej. 

Na mocy cz. 3 art. 34 ustawy z dnia 28 grud
nia 1925 r . (} wykonaniu reformy rolnej (Dz. O. R. P. 
z r. 1926Nt-., l, poz. 1} zaz:ządza się c;o następuje: 

§ 1. W planie umorzen.ia Serji I 5% państwo-
:wej renty ziemskiej dla sumy 50.000.000 złotych 
(załącz.nik dd roz,porządż.enia ' z ,dnia 30 grudnia 
1927 .r. Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 8, poz; 58) sumę 
190.100 zt, przeznac~oną na spłatę kapitału w dniu 

. t czerwca 1928 F. <!olicza się do sumy 199.700 zło
,tych, przeznat:zonet na spłatę kapitału w dniu ł czerw
ca 1929 r. z tern, ' że 'sumy te umorzone, będą łącznie 
W terminie l ' czerwca 1929 r. , 

'8 2. Roz,porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 'z, dniem ogłoszenia z mocą obowiązui'lcą od dnia 
1 czerwca 1928 r. 

Minister Skarbu: G. CzecJww;.cz 

Minister RefOl'lll ' Rolnych: WitoUl SłaniewicJ 

567. 

Rozporządzenie . 
MhUstra Robót Publicznych 

Z. dnia 2 maja 1928 r . 

wrdal1e ;w ~zumienill z Ministrem Skarb. w spra
wIe pobIerania opłat od statków, tratew i sp.9ł. 
drzewa lUźnego, oraz za specja1n.e świadczenia na 

wodach pvbliCZBYch śródlądowy.ch •. 

·Na mocy postanowień art. 32 ustawy wodnej 
z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, ' 
poz. 936) w brzmieniu art. 1 pkt. 5 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r •. 
(Dz.. U. R. P. Nr. 24, paz. 205) zarządza się co n~ 
stępuje: . . 

§ 1. Opłaty od statków,. tratew i drzewa luź
nego płynących na w'odach ,publicznych śródlą'dowych 
będą wymierzane, w sposób następujący: 
. Za każde pełne, lub rozpot:zęfe 10 mS powierz
dmi powstałej: dla statków j tratew przez pomno
ż:eJlie najwięks.zej długości przez największą szero
koŚĆ 'u kQłowców nie licząc ohudowy km), a dla spu
stu drzewa luźnego przez pomnożenie długości drogi 
wodne; zajętej drzewem przez największą szerokość 
drogi zajętą drzewem; tudzież za każde pełne lub 
roz.poczęte 1(} km. odległości od miejsca ruszenia, 
względnie od granicy Państwa, aż do punktu końco
wego zami~tzonej drogi, względnie do granicy Pań
stwa, będzie pobierane ~ . . 

. A. Od statku ładownego bez własnego popędu 
mechanicznego: 

a) na rzekach skanalizowanych i ka-
nałach żeglugi • . . . . . . 0,065 zł~ 

bl na innych ' rzekach, od statków 
o riajwiększem dopuszczalnem za
nurzeniu: 
1) powyżej 0.5· mtr. • •• )0\ • 0,04 " 
2} do 0,5 mtr. włącznie ; •• 0,015 rf 

. B. Od statku ładownego' z własnym 
popędem mechanicznym: 

a) na rżekach skanalizowanych i ka-
nałach żeglugi . • • •• 0,13" 

h) na innych rzekach . • • • • • 0,08 Ił 

C. O~ holowników płynących z po-
ciągiem (oprócz opłat za statki ciągnione) 0,03 •• 

D. Od tratew z ładunkiem lub bez ła-
dUnku: ' 

a) pny odległości drogi do 300 km. 
włącznie • . . . . . : 0,03" 

b) przy odległości drogi ponad 300 
km,: 
1) za' przestrzeń od 1 do 300 km. 0,03 fi 

.2) za dalszą przestrzeń. . . . 0,015" 
E. Od spustu ,drzewa luźnego . . .. 0,06 " 
F. Od

l 
statków o powierzchni poniżej 

20 m2
, o ile stale kursują w celach zarobko-

. wych pobierana będzie opłata roczna za 
każde pełne lub rozpoczęte 10 m2 powierzch
ni powstałej przez pomnożenie najWiększej 
.u~o'ci pr&.~ a&twi~slł~ " szeroko'f • . 10 l! 

.... . 


