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UCHWAl.A Nr 227 RADY MINISTRQW 

z dnia 8 listopada 1982 r. 

zmlenlalilca uchwal~ ustaJalilcCl wysoko{;{: kar umownych przy przewozie przesy,lek lowarowych koJejainl. 

Na podstawie art. 110 dekretu z dnia 24grudnia 
1952 r. 0 przewozie przesytek i os6b kolejami (Dz. U. 
z 1953 L Nr 4. pO?:. 7) ,Rada Ministr{)w uchwala. co na
stE( puje ; 

2) ust. 110trzymuje brzmienie: 
,,11. Upbwainia si~ Ministra Komunikacji do: 

1) obnizenia wysokosci ka ry w szczegolnie UZd

sadnionych wypadkach. 

§ I. W § 2 lIchwaly or 549 Rady Ministt6w z dnia 
14 lipca 1953 r. ustalajqcej wysokosc kar umownych przy 
przewozie przesylek towarowych kolejami (Monitor Pol
ski z 1953 r. Nr A-72, poz. 864, z 1955 I. Nr 123. poz. 
1602, z 1957 r. Nr 32, poz. 216 i ~ 1960 r. Nr 74. poz. 341) 
wprO'Wadza sifl nastElPujqce zmiany: 

1) liSt. 10 otrzymuje brzmienie: 

.. 1°· Za niedoladowanie wagonu do granicy obciqze
nia lub ladownoscl - 200 zt od kazdej nie do
ladowanej tony. 
Towary, przy kt6rych przewozie nadawcajest 
obowiqzany wykon:ystac granic~ ohciqzenia tub 

Jadownosc wagonl:l~okr.esla taryfa."1 

• 

2) zwolnienia w trybie reklamacji oct kary •. nil 

wni(}sek Ministra Handlu Zagran iczneg(J. 
przy przesylkach eksportowych w wypadkach 
gospodarczo ·uzasadnionych. . 

3) nlepobierania kat za nie w ykorzyst:l n ie w ei. 
gonu w granicach prze,widzian yCh w taryfie, 
jeieli zaladowano luzem w porcie morsk.im ze 
statku bezposredniodo wagonu resztfl towaru 
masow.ego (reszt6wkEl ). Zw olnieni e od ka ry 
stosu je sifl nd podstaw ie pisemntgo oswiad
czenia nadawcy 0 ,zaladowani u do wag.onu· 
takiej t eszty towa ru."; , 

3) uwagi do liSt. 10 i 11 skres\a siE(. 

§ 2. Uchwala wchodziw zycie z clniem og loszenia. 

Pcezes Rady Ministrow; gen. armii W. JUlLlze(, liJ 
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