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ZARZĄDZENIE , PRZEWODNICZĄCEGO PArlJSTWOWEJ KOMISJI I'LANOW ANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 9 lutego 1955 r. 

w spra:wie zasad o.rganizowania dqs,tilw kolejowych przesyłek drobnych do składu odbiorcy. 

W celu ujednolicenia zasad organizowania dostaw 
przez Państwową Komunikację Samachadową (PKS) ka
lejowych przesyłek drabnych, dokanywanych zgodnie 
z art. 10 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. a przewozie 
przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1'953 r. Nr 4, poz. 7) 
na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 hlteg~ 1951 r. w l;iprawie zakresu działania władz na
czelnych w dziedzinie kamunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, 
poz. 111 i Nr41, poz. 315, z 1952 r. Nr 11, paz. 6'9, Nr 13, 
paz~ 79 i Nr 19, poz .. 115 araz z 1954 r. Nr 36, paz. 152 
1 Nr 51, poz. 253) zarządza się, .ca następuje: 

§ 1. ' Dy~ekcje akrąg·owe kQJe! państwawyfh .(DOKP) 
w poro.zumieniu z zarządami akn~.gawymiPańl.ltwawej 

Komunikacji Sa:tnachadowej (ZOPKS) składają wojewódz
kim komisjam pI-anawania gospodarczega (WKPG) wnio
,ki o zorganizowanie dostawy przez PKS kolejowych 
przesyłek drobnych ZJe .stacji kolejawych da składów od
biorcy i odwrotnie. 

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa-w § l, "pQwinny 
być razpatrzane w trybie określonym zarządzeniem .Prze
wodnkz.ą'Cega Panstwowej Komisji Planov!ania Gasp,a
:darczego :t dnia 3 lipca 1954 r. w sprawie arganizacJi te
renawej kaardynacji przewozów (Manitar Polski Nr A-n, 
por:. 888) na kOllf.erencji przy udziale -przedstawicieli 
DOKP, ZOPKS, 'wydziału komunikacji drogowej prezy
dium wojewódzkiej Iady narodawej (WKDPWRN) oni.z 
prz.ed,stawicieli zainteresowanych jedna.stek · będących 
więk,szymi odbiorcami lub nadawcami kolejawych prze
ayłek drobnych. 

2. Przy 'rozpatrywaniu wniosku należy kierować się: 

l) korzyściami ekanomicznymi z,,~'iąza!"!ymiz zorgani
zowaną dastawą,a przede wszystkim racjonalnym 
wykoTzystani-em pajazdów s'amocho:dowych i aparatu 
p rzeładunkawega araz wynikającą z tego obniżką ko-
6ztów w skaliogólnogospod'arczej, 

2) zwiększeniem przelotowości ma'(fazynów kal'ejawych i 
.tizybkiego obrotu waganów użytych tlo przewozu 
przesyłek drobnych. ' 

§ 3. Nadawcy i odbior<:y kolejowych przesyłek: dro
bnych magą występować do WKPG z wnioskiem o zwol
nie nie ich od dostarczania ,przez .PKS kolejowych pnesy
lek dr<>bnych ze stacji kalejowej da składu odbiorcy lub 
odwrotnie. 

§ 4. WKPG pa za,sięgnięciu apinii WKDPWRN raz
patruje wniaski, o których mawa w § 3, na kanferencji do
tyczącej terenawej koordynacji prwv"azów. W kQl1~e

. Tencji pawinni brać udział prz-edstawiciele: wnioskodaw
cy, DOKP, WKDPWRN i ZOPKS. 

§ 5. 1. WKPG może zwalniać ad dastarczania p rzez 
PKS drobnych przesyłek kalejawyc4. _ Zwolnienie maże 
dotyczyć w sz czególności . wnio-skodawców nadającyó 

lub adbierających ładunki wymagające specjalnych środ
ków astrażnaści (np. leki, ładunki łamiiwe lub tłuczące 
się itd ,), ładunki tawarów łatwa psujących się lub też wy
magających specjalnetjd taboru dópt2e\\fbzu - ." .. 

2. Przy rozpatrywaniu wnio:sków należy w szczegól-
ności brać pad uwagę: ' 

1) zagadnienie .szybkiego. opróżniania magazynów kole
jowych przez adbiorców przesyłek i usprawnienie 
pracy na .stacji kolejawej, . 

2) konieczność uza;saun1oneg·a innymi z-adan1ilmł prze
wazowymi posiadania tabaru samochadovlcg:J mogą

cego dakanać prZ€wazu \"ta:snych przesyłek drob
nych. 
3. Udzielane w myśl ust. 1zwoinienia pawinny być ' 

>co:fnięte, jeżeli okalicznaści stanowiące podstawę ZW(!)[ 

nienia ulegną zmianie. 
§ 6. W razie admm,vy przez PKS dokonania dastawy 

drabnych przesyłek kalejowych ze .s~acji kolejawejdo 
składu adbiarcy lub adwratnie, adbiorca obowiązany jest' 
zawiadomić o-tym WKPG. . 

§ 7. WKPG w porozumIeniu z WKDPWRN .przeanah
zująpatrzebę pasiadania tabaru samochou.awega w do
tychczasawej ilośd przez jednootki mające sied~ibę w ' 
miejscawościach, w których zastała zorganizoWana do-' 
stawa kalejowych przesyłek drabnych, izgłaszą wnioski 
da PaIlstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (De
partament -Komunikacji i Łącznaści) w zakresie niedosta
tecznego. wykorzystania tabaru przez te jednastki. 

§ S. Prz,"pisy dotyczące prezydiów wojewódzkich rau . 
naroduwych i wojewódzkich komisji planowania ga:spa-, 
darczego sta,suje się również da Pr·ezydiów Rad Namdo-

. wych ID. st. Wal'Sllawy i Il1. Łodzi oraz do Miej.skich Ko
misji Planawania Gospadarcz-eg{) tyt:h ,miast. . 

§9. Zarządzenie wchadzi w :życie z dniem ogłosze- ' 
nla. 

PI;zewodniczący Pańttwowej Kamisji Planawania 
Gospodarczego.: E. SZyI 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

zdnia Hl Hstapada 1954r. 

w spraw1e zniesienia Urzędu Celn'egow Gliwicach oraz przeniesieRia Urzędu Celnego l Chełnla lribelskJego do 
Dorohuska. 

Na podstawie art. 4 ust l .ust.awy z dnia l4 lutego 
1952 f . Gu.stwju r .:zakresie działania administracji celnej 
(Dz. U. Nr lO, poz. 53) zarządza się, co. następuje: 

§ 1. 1. Znasi się Urząd Celny w Gliwicach. 
2. Likwida'Cję agend Ur~«CełnegQ w GHwi,cadl 

,Ile<:a .s~ Urzędowi Celnemu wStalinogrodzie. 

§ 2. Przenosi się Urząd Celny z Chełma LułYelskiego 
do Dorohuska. 

§ 3. Zarządzenie Kchodzi w zycie z dniem ogłosze
-nia z mocą od dnia 1 listapada 1~54 r., 

Minister Handlu Zęgranic:mega: K. Dqbrows~i 
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