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I n h a l t :
N ach trag  zum A b g a b en ta rif  fiir den  D anziger H afen 
vom  19. D ezem ber 1925 und  den dazu gehorigen Aus- 
fiihrungsbestim m ungen n eb st N achtragen.
N ach trag  zur L ag ero rdnung , L ag erg e ld ta rif  vom 23. D e
zem ber 1925 n eb st N ach tragen ,
N ach trag  zum T arif fiir d ie  Schiffahrts- und F losserei- 
A b g a b en  auf d e r  E lb inger W eichsel (Schleuse D anziger 
H au p t) und  auf dem  W eichsel-H aff-K anał (Schleusen 
R o th eb u d e  und P la ttn h o f)  vom 2. Jan u a r 1923, n eb st 
N achtragen .
B ekanntm achung.
B ekanntm achung.
B ekanntm achung.
B ekanntm achung  b e tre ffen d  E infiihrung einer S te llge- 
b iih r und  e ines R eugeldes tiir den  Schw im m kran. 
B ekanntm achung be tre ffen d  die v o rubergehende  E r- 
m assigung d e r Schw im m krangebiihren  fiir den  U m schlag 

von S tiickg iitern  von 3 bis 10 t  E inzelgew icht, auf de r 
S iidseite  des Freibezirks. * 4
B ekanntm achung.
B ekanntm achung.
B ekanntm achung.
B erichtigung.

T r e ść  i
1. D o d a tek  do taryfy  o p ła t d la  p o rtu  gdańsk iego  i do 

przepisów  wykonawczych do niej z dn ia  H  g rudnia  
1925 r. w raz z dodatkam i.

2. D o d a tek  do  regulam inu składow ania, ta ry fa  o p ła t sk ła
dow ych z dnia 23 g ru d n ia  1925 r. wraz z dodatkam i.

3. D o d a tek  do ta ry fy  o p ła t za  żeglugę i spław na W iśle 
E lbląskiej (śluza G d ańska  Głowa) i na kanale W isła— 
Zalew (śluzy C zerw ona B uda i P la tenhof) z dnia 
2 stycznia  1923 r. w raz z dodatkam i.

4. O głoszenie.
5. O głoszenie.
6. O głoszenie.
7. O głoszenie w spraw ie w prow adzenia op łaty  za p o d sta 

w ienie i odszkodow ania za niew ykorzystanie żóraw ia 
pływającego.

8. O głoszenie w spraw ie przejściow ego obniżenia o p łat za 
używanie żóraw ia pływ ającego do p rzeładunku  tow arów  
różnorodnych  od 3— 10 t.
wej stro n ie  W olnej S trefy .

9. O głoszenie.
10. O głoszenie.
11. O głoszenie.
12. Sprostow anie.

wagi pojedynczej w południo-

1 .

N ach trag
zum Abgabentarif fiir den Danziger Hafen vom 19. 
Dezember 1925 und den dazu gehorigen Ausfiih- 

rungsbestimmungen nebst Nadhtragen.
Giiltig vom 1. April 1927.

F es tgese tz t  vom A usschuss  fiir den Hafen und  die 
W a sse rw e g e  von  Danzig .

I- Die Tarirfstelle II, Z usa tze ,  2 e rha lt  folgende 
F assu n g :

„Die Zeit der  rege lm ass igen  B etriebszeit  
der Schleuse  dauert :

vom 1. April bis 30. S ep tem b er

an den W o c h e n ta g en  von 5 U hr m orgens  
b is 7 U hr abends , an Sonn-  und  am tlichen 
F e ie r tagen  von 5 bis 8 U hr m o rg en s  und 
von 2 Uhr nach m it tag s  bis 8 Uhr ab en d s ;

vom 1. O k to b er  b is  31. M arz
an den W o c h e n ta g en  von 6 U hr m orgens 
bis 6 U hr abend's, an Sonn- und  am tlichen  
F e ie r tag en  von  6 b is  8 U hr m o rg en s  und 
von 2 bi.s 6 U h r  n ach m it tag s" .

. -

i .
D o d a t e k

do taryfy opłat dla portu gdańskiego i do prze
pisów wykonawczych do niej z dnia 19 grudnia 

1925 r. wraz z dodatkami.
O bow iązu je  od  dn ia  1 kw ietnia  1927 r.

U sta lony  przez Radę P ortu  i D róg  W odnych  
w G dańsku .

I. Pozyc ja  ta ry fow a  11, dodatk i,  2 o trzym uje  n a 
s tępu jące  brzm ienie:

• „U sta lony  czas  ruchu  dla śluzy:

od 1 kw ietn ia  do 30 w rześn ia

w dnie robocze  od 5-ej ranoi do 7-ej w ie 
czór, w niedzielę i św ię ta  u rzędow e  od
5-ej do 8-ej rano i od 2-ej po południu  do 
8-ej w ieczór;

od 1 październ ika  do 31 m arca  
w  dnie robocze  o d  6-ej rano do 6-ej w ie 
czór, w  niedzielę i św ię ta  u rzędow e  od
6-ej do 8-ej rano i od  2-ej do 6-ej po p o 
łudniu ."
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II. Bei Tarifstelle V, Ausnahmen, 1 ist das Wort 
„Rapskuchenschrot" durch das Wort ,,0el- 
kuchenschrot“ zu ersetzen, das Wort „Dunge- 
salze" zu streichen und nach dem Worte 
Hulsenfriichte" das Wort ,,Kali-Rohsalze“ zu 
setzen. Bei Tarifstelle V, Ausnahmen, la, ist 
„Erze” durch das Wort „Eisenerze" und das 
Wort „Erzschlacke" dutch das Wort 
,,Schlacke“ zu ersetzen.

III. Die Tarifstelle VI, erhalt folgende Fassung:

VI. K a i p l a t z g e l d
fiir Benutzung der kaimassig ausgebauten 
dffentlichen Uferstrecken durch Fahrzeuge, 
die weder ununterbrochen noch innerhalb einer 
angefangenen normalan Arbeitsschicht nicht 
zum mimdestens 6 Stunden loschen oder laden

fur jedes cbm Nettoraumgehalt und ange- 
fangene Arbeiitsschicht:
1. an Kais mit dffentlichen fahrbaren Kranen, 

begrenzt durch die Lange der Kranbahn 
oder durch die zur Arbeit mit den Kranen
benotigten Schiffsliegestellen . . 0,02 G

2. an Kais ohne s o lc h e ..................0,01 „

Zusatze:
1. Die verlangte Mindestarbeitszeit von 6

Stunden ermassigt sich auf 2 Stunden fiir 
Fahrzeuge, die den Kai nur / 2 Schicht 
(auch angefangene), und auf 4 Stunden 
fur Fahrzeuge, die den Kai % Schicht 
(auch angefangene) beanspruchen.

2. Bei Kaistrecken, die vom Hafenausschuss 
besonders fiir den Massenguterumschlag, 
unter Hinweis auf diese Tarifstelle, durch 
Aushang bei den in Betracht kommanden 
Dienstsellen oder .sonstige offentliche Be- 
kanntmachung bestimmt worden sind, ist 
fur den Begriff „normale Arbeitsschicht“ 
die fur Massenguter durchgefiihrte Schich- 
teneinteilung massgebend.

3. Fiir die im Freibezirk liegenden Leiehter- 
fahrzeuge (Kahne, Prahme und dergl.) 
wird ein Zuschlag von 50% zu den unter 
VI, 1 bezw. 2 genanntan Satzen berechnet.

4. Fiir Seeschlepper wird ein Mindestnetto- 
raumgehalt von 300 cbm in Anrechnung 
gebracht.

5. Das Kaiplatzgeld ist, sofern nicht lediig- 
lich ein Abbaumen vorliegt, auch fur Fahr
zeuge zu zahlen, die Iangsseits eines un~ 
mittelbar oder miittelbar am Kai liegenden 
Fahrzeugs festmachen, jedoch als Entgelt 
fiir eine Liegezeit von 24 Stunden. Fiir ein 
vom Kai abgebaumtes Fahrzeug iist das 
Kaiplatzgeld so zu zahlen, als ob es un- 
nrittelbar am Kai liegen wurde.

II. W pozycji taryfowej V, wyjątki, 1 należy za
stąpić .słowa „mielony makuch rzepakowy" 
przez słowa „mielony makuch olejny", słowa 
„sole nawozowe" skreślić, po słowach „sól ka
mienna i salinowa" wpisać „surowe sole po
tasowe". W pozycji taryfowej V, wyjątki, la  
po słowie „rudy” wpisać słowo „żelazne", a 
słowa „szlaka żelazna" zastąpić przez słowo 
„.szlaka".

III. Pozycja taryfowa VI otrzymuje następujące 
brzmienie:

IV. Opłata kejowa.
za używanie publicznego nadbrzeża, rozbudo
wanego jako bulwar ładunkowy (kej), przez 
.statki, które nie ładują lub wyładowują przy
najmniej przez 6 godzin bez przerwy lub też 
w ciągu jednej rozpoczętej normalnej zmiany 
dziennej

za każdy metr. sześć, pojemości netto i 
rozpoczętą zmianę dzienną:
1. przy kejach z publicznemi żórawiami po- 

suwającemi się na przestrzeni oznaczonej 
przez długość toru żórawia lub przez wy
magane do pracy żórawi miejsca postoju 
■ s t a t k u .............................................0,02 G

2. przy kejach bez takowych . . . 0,01 „ 
Dodatki:

1. Wymagany minimalny czas pracy 6 go
dzin, obniża się na 2 godziny dla statków 
potrzebujących keju tylko przez / 2 zmia
ny (również rozpoczętej) i na 4 godziny 
dla statków potrzebujących keju tylko 
przez % zmiany (również rozpoczętej).

2. Przy nadbrzeżach kejowych, które zostały 
z powołaniem się na niniejszą pozycję ta
ryfową, przez podanie w odnośnych urzę
dach do wiadomości lub inne publiczne o- 
głoszenie przeznaczone przez Radę Portu 
.specjalnie dla celów przeładunku towa
rów masowych, dla pojęcia „normalna 
zmiana dzienna" jest miarodajnym podział 
na zmiany wprowadzony dla towarów ma
sowych.

3. Od lichtug (barek, promów i t. p.) stoją
cych w Wolnej Strefie pobiera się dodatek 
w wysokości 50% stawek poz. VI, 1 wzgl. 
2.

4. Dla holowników morskich przyjmuje się 
minimum pojemności 300 metrów sześć, 
netto.

5. Opłatę kejową uiszczają również statki, 
które stoją wzdłuż statków bezpośrednio 
lub pośrednio znajdujących się przy keju 
jednak z tern, że opłatę tę uiszcza się jako 
ekwiwalent za 24-godzitnny czas postoju, 
o ile nie zachodzi jedynie odparcie od brze
gu. Statek odparty od brzegu uiszcza opła-



6. Fur Fahrzeuge, die im Freibezirk bis zur 
Zuweisung eines Ladeplatzes im allgemei- 
.nen Verkehrsinteresse auf Anordnung der 
zustandigen Dieniststellen an eine Kai- 
strecke gelegt werden, wird das Kaiplatz- 
geld urn 50% ermassigt.

7. Nicht als Liegezeit gelte*n Sonn- und amt- 
liche Feiertage, sowie Streik- und Aus- 
sperrungstage fiir solche Fahrzeuge,  ̂ die 
weder laschen Oder laden, noch an einem 
anderen Liegeplatz verhoit werden konnen. 
Falls ein Verholen durchfiihrbar ist, wird1 
das Kaiplatzgeld nu r  erhoban, wenn das 
Verholen von dem zustandigen Amt ange- 
ordnet, aber nicht ausgefuhrt wird.

8. Als kaimassig ausgebaute offentliche Ufer- 
strecken gelten im Sinne des Tarifs:

Freibezirk (Nord- und Sfidseite), Ha- 
fenkanal (Neufahrwa.sserseite), Weichsel- 
bahnhof, Holmhafen mit Zungenkopf, s tad- 
tische Kaianlagen am Kaiserhafen, Kiel- 
graben, sowie Neue Mottlau aufwarts bis 
zur Mattenbudener Brucke.

B e f r e i u n g e n :
Von der Bezahlung des Ka'platzgeldes nacli 

VI sind befreit:
a) die unter I, Befreirmgen 9, 13 und 15 ge- 

nannten Fahrzeuge,
b) Fahrzeuge, die im allgemeinen Verkehrs

interesse auf Anordnung der zustandigeri 
Dianststellen an einem anderen unmtttel- 
bar oder mittelbar am Kai- liegenden Fahr-  
zeug, oder mit ihrer Genehmigung an einem 
nicht kaiplatzgeldpfliehtigen Fahrzeug 
festmachen, sofern kein Abbaumen vor- 
liegt,

c) Fahrzeuge, die nicht langer als 2 Stunden 
an offentlichen Kaiis liegen,

d) einkommende Fahrzeuge, die zum Zwecke 
der Zollabfertigung am Hafenkanal fest
machen, sofern sie den Kai nicht langer 
als 3 Stunden beanspruchen,

e )  Fahrzeuge, .solange sie ausschliesslieh zum 
Abbaumen benutzt werden.

IV. Artiikel 11, letzter Absatz der Ausfuhrungs- 
bestimmungen wird wie folgt abgeandert:

W enn bei einer- Anmeldung die vorzulegen- 
den Begleitpapiere fehlen, setzt die Hafenaus- 
schuss-H auptkasse die zu zahlenden Hafen- 
abgaben nach M assgabe des Nettoraumgehalts 
des Fahrzeugs, ffir das durch die Einlager 
Schleuse geflosste Holz nach M assgabe des 
maximalen Rauminhalts einer Traft und zwar: 
fiir eine Traft, die ausschliesslieh aus beschla- 
genem Holz besteht, auf 800 cbtn und fur Traf-

tę kejową tak, jak gdyby stał bezpośre
dnio przy keju. ■

6. Dla statków umieszczonych na zarządze
nie kompetentnych władz w  interesie ru
chu ogólnego do chwili przydzielenia miej
sca ładunkowego, przy keju w  Wolnej 
Strefie, opłata kejowa obniża się o 50% .

7. Niedziele i urzęcłowe święta, jak również 
dnie śtrejku i lokautu, nie są uważane za 
czas postoju, o ile wyładowanie wzgl. na
ładowanie statku stojącego przy keju lub 
przeholowanie na inne miejsce było unie
możliwione. Jeżeli jednak przeholowanie 
jest możliwe, opłatę kejową pobiera się 
tylko wówczas, kiedy przeholowanie za
rządzone przez kompetentny urząd nie zo- 
zosało uskutecznione.

8. Za publiczne nadbrzeża rozbudowane jako 
bulwar ładunkowy (keje) uważane są w 
myśl taryfy:

W olna Strefa (brzeg północny i połud
niowy), Kanał Portow y (brzeg  ocł strony 
N eufahrw asser), Dworzec Wiślany, port 
Holmu wraz z końcem występu, miejskie u- 
rządzenia kejowe w  Kaiserhafen, Kielgraben 
jak również Nowa Motława w  górę aż do 
mostu Mattenbuden.

Z w o l n i e ń  i a.
Od uiszczenia opłaty kejowej według VI 

są zwolnione:
a) statki wymienione pod I, zwolnienia 9, 

13 i 15,
b) statki, które w interesie ogólnego ruchu 

przybijają na zarządzenie kompetentnych 
władz doi innego bezpośrednio przy keju 
znajdującego się statku lub też za ich ze
zwoleniem do statku nieobowiązanego do 
uiszczenia opłat kejowych, o ile nie za
chodzi odparcie od1 brzegu,

c) statki', które stoją przy publicznych kejach 
nie dłużej niż przez 2 godziny,

d) statki przychodzące, które przybijają do 
brzegu w Kanale Portowym dla uskutecz
nienia odpraw y celnej, o ile żącłają keju 
nie dłużej niż na 3 godziny,

e) statki używane wyłącznie dla odparcia in
nego statku od brzegu.

IV. Atrtykuł 11, ustęp ostatni przepisów wyko
nawczych zostaje zmieniony jak następuje:

Jeżelii przy zameldowaniu nie zostały przed
stawione wym agane dokumenta, to Kasa Głó
w na Rady Portu ustala należne opłaty porto
w e według pojemności netto statku, a przy 
sp ław an iu  przez śluzę w  Einlage drzewa we-



ten von Sleeper und Schwellen auf 1000 cbnr 
fest.

Danzig, den 21. Marz 1927.

Der Aułsschuss fur den Hafen und die W asserwege 
von Danzig.

2.
N a ch tra g

zur Lagerordnung, Lagergeldtarif vom 23. D ezem - 
ber 1925 nebst Nachtragen.
Giiltig vom 1. April 1927.

Festgesetzt vom Ausscliuss fur den Hafen und die 
W asserw ege von Danzig.

I. Die Tarifstellen I, 3, 1, 4 und I, 5 erhalten 
die Bezeichnungen: I, 4 bez. I, 5 bez. I, 6.

Ais Tarif.stelle I, 3 ist alsdann folgendes 
zu setzen:

3. Hafenkanal ........................4 | 4 | 4 | 4

II. Die bisherige Bestimmung, Allgemeine Zu- 
satze 1, erhalt folgende Fassung:

„Anstelle solcher Flachen, fur die Lager- 
geld fur den qm beanspruchter Flache erhoben 
wird, konnen von der Kaiverwaltung fur die 
Lagerung von Holz auch vermessene Lager- 
platze mit einer Uferlange und Tiefe zugeteilt 
werden, die den ortlichen Verhaltnissen ent- 
sprechen. Vom Tage  der Zuwetsung des Platzes 
an bis zur endgiiltigen Raumung sind mindes- 
tens die Lagergelder fur 50%  der belegbaren 
Flache zu zahlen. Bei einer Belegung des 
Platzes fiber 80 % w ird  ftir die Mchrbelegung 
kein Lagergeld berechnet. Die Zuteiilung von 
Lagerplatzen kann mit 14-tagiger Frist jeder- 
zeit zuruckgezogen werden. Von dem sich er- 
gebenden Aufgabetermin ab diirfen ohne Ge- 
nehmigung der Kaiverwaltung keine neuen 
Einlagerungen mehr vorgenommen werden.

Von der Inrechnungstellung von Mindest- 
Gebiihren entsprechend einer Belegungsstarke 
von 50%  wird bei .schriftlich der Kaiverwal
tung mitgeteilter beabsichtigter oder von Mir- 
verlangter Aufgabe des Platzes Abstand ge- 
nommen, sofern die noch zuriickgebliebenen 
Hdlzer nicht mehr als 20%  des Platzes in An- 
spruch nehmen und sie nacli den Anweisim- 
gen der Kaiverwaltung gegebenenfalls ander- 
weiitig gelagert werden.

Die Grosse der belegbaren Flachen eines 
Lagerplatzes wird von der Kaiverwaltung fest- 
gestellt. Durch Obernahme eines zugewiesenen 
Platzes wird die ausschliessliche Entscheidung

dług maksymalnej wielkości tratwy, a miano
wicie: za jedną tratwę składającą się wyłącz
nie z drzewa obciosanego na 800 m. sześć., 
za tratw y składające .się ze sliprów i podkła
dów na 1000 m. sześć.

Gdańsk, dnia 21 marca 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

2 .

D o d a t e k
do regulaminu składowania, taryfa opłat składo
wych z dnia 23 grudnia 1925 r. wraz z dodatkami.

Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1927 r.
Ustalony przez Radę Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

I. Pozycje taryfowe I, 3, I, 4 i I, 5 otrzymują 
następującą numerację:
I, 4 wzgl. I, 5 wzgl. I, 6.

Jako pozycję taryfową I, 3 należy wpisać 
co następuje:
3. Kanał Portowy . . . . 4 | 4 | 4 | 4

II. Pozycja taryfowa Ogólne dodatki, 1 otrzy- » 
niuje następujące brzmienie:

„Zamiast terenów, za które pobiera się o~ 
płaty składowe od m. kw. zapotrzebowanej 
powierzchni Zarząd Kejów może przydzielić 
dla celów składowania drzewa również w y
mierzone place składowe z długością brzegu 
i głębokością odpowiadającą warunkom lokal
nym. Od dnia przydzielenia placu aż do defi
nitywnego opróżnienia należy uiścić opłatę 
składową conajmniej za 50%  nadającej się do 
zajęcia pow ierzchni W  razie wykorzysania 
powierzchni placu podnad 80%  nie oblicza się 
opłaty składowej za nadmiar zajętej powierz
chni. Przydziiał placów składowych może być 
w każdej chwili cofnięty z 14-dniowem termi
nem wypowiedzenia. Od ustalonego terminu 
zwolnienia placu nie wolno uskuteczniać bez 
zezwolenia Zarządu Kejów żadnego nowego 
składowania.

W  razie zakomunikowania Zarządowi Ke
jów na piśmie zamiaru zwolnienia placu lub 
w razie zażądania tegoż przez Zarząd Kejów 
nie stosuje się obliczenia opłat minimalnych 
odpowiadających 50% -ow em u zajęciu placu, 
o ile pozostałe na placu drzewo nie zajmuje 
więcej niż 20%  powierzchni placu i złożone 
jest według instrukcji Zarządu Kejów.

Wielkość nadających .się do zajęcia po
wierzchni placu składowego ustala Zarząd 
Kejów. Przez zajęcie przydzielonego placu u-



der Kaiiverwaltung fiber die Grossenverhalt- 
niisse anerkannt. Etwaige Einspruche mussen 
vor Ubernahme des Platzes erfolgen."

Danzig, den 21. Marz 1927.

Der Ausschuss fur den Hafen und die W asserwege 
von Danzig.

3.
N a ch tra g

zum Tarif fiir die Schiffahrts- und Flosserei-Ab- 
gaben auf der Elbiinger W eichsel (Schleuse Dan- 
ziger Haupt) und auf dem Weichsel-Haff-Kanal 
(Schleusen Rothebude und Platenhof) vom 2. Ja- 

nuar 1923, nebst Nachtragen.
Giiltig vom 1. April 1927.

Festgesetzt vom Ausschuss fur den Hafen und die 
W asserw ege von Danzig.

Der Absatz „Beinerkungen, 4“ erhalt folgende 
Fassung:

„Die regelmassige Betriebszeit der Schleusen 
dauert:
vom 1. April bis 30. September
an den W ochentagen von 5 Uhr morgens bis 
7 Uhr abend's, an Sonn- und amtlichen Feier- 
tagen von 5 bi.s 8 Uhr morgens und von 2 Uhr 
nachmittags bis 8 Uhr abends;
vom 1. Oktober bis 31. Marz
an den W ochentagen von 6 Uhr morgens bis 
6 Uhr abends, an Sonn- und amtlichen Feier- 
tagen von 2 bis 6 Uhr nachmittags, und ausser- 
dem bei der Schleuse Danziger Haupt von 6 
bis 8 Uhr morgens.”

Danzig, den 19. Marz 1927.
Der Auisschusis fur dert Hafen und die W asserwege 

von Danzig.

4 .
B e k a n n tm a ch u n g .

Der Hafenausschuss hat beschlossen, die La- 
gerflachen hinter der neuen Kaistrecke am Weich- 
seluferbahnhof zwischen dem 5. und 6. Gleis vom 
Ufer aus gerechnet, der II. Zone fiir die offentli- 
chen Lagerflachen des Hafenausschusses am 
Weichseluferbahnhof zuzurechnen. Es wird daher 
dort ein Lagergeldsatz von 1,5 P je qm benotig- 
ter Flache und T ag  zur Erhebung gelangen.

Danzig, den 17. Februar 1927.
Der Ausschuss fur den Hafen und die W asserwege  

von Danzig.

znaje się bez zastrzeżeń decyzję Zarządu Ko
jów co do wielkości powierzchni. Wszystkie 
reklamacje należy zgłaszać przed przejęciem 
placu.”

Gdańsk, dnia 21 marca 1927 r.

Rada Portu i Dróg W odnych  
w  Gdańsku.

3 .
D o d a t e k

do taryfy opłat za żeglugę ii spław ina W iśle El
bląskiej (śluza Gdańska Głowa) i na kanale W i
sła— Zalew (śluzy Czerwona Buda i Platenhof) 

z dnia 2 stycznia 1923 r. wraz z dodatkami.
Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1927 r.

Ustalony przez Radę Portu ii Dróg Wodnych 
w  Gdańsku.

Ustęp „uwagi 4 “ otrzymuje następujące brzmienie:
„Regularny czas ruchu dla śluz trwa:
od 1 kwietnia do 30 września
w dnie robocze od 5-ej rano do 7-ej wieczór, 
w niedziele i święta urzędowe od 5-ej do 8-ej 
rano i od 2-ej po południu do 8-ej wieczór;
od 1 października do 31 marca
w dnie robocze od 6-ej rano do 6-ej wieczór, 
w niedziele i święta urzędowe od 2-ej do 6-ej 
po południu, pozatem dla śluzy „Danziger 
Haupt" od 6-ej do 8-ej rano.”

Gdańsk, dnia 19 marca 1927 r.

Rada Portu i Dróg Wodnych 
w  Gdańsku.

4 .

O g ło sz e n ie .

Rada Portu uchwaliła zaliczenie terenów 
składowych poza nowym murem kejowym przy 
Dworcu Wiślanym pomiędzy torem 5 a 6, licząc 
od brzegu, do II linjii publicznych placów składo
wych Rady Portu  na Dworcu Wiślanym. Wobec 
tego pobierać się tam będzie opłatę składową w 
wysokości 1,5 fen. dziennie za m. kw. zapotrze
bowanej powierzchni.

Gdańsk, dnia 17 lutego 1927 r.

Rada Portu i Dróg Wodnych 
w  Gdańsku.



5. 5.
B e k a n n tm a ch u n g .

Die durch die Kranordnung vorgeschriebe- 
nen Minimal-Leistungen der Krane fur schwere 
Massenguter, und die im Krangebiihrentarif vor- 
gesehenen Mindeststunden-Satze fur diese Outer, 
werde,n fur Schw er-Schrott-Transporte  mit W ir- 
kumg vom 1. Februar 1927 ab um 25%  herabge- 
setzt.

Danzig, den 17. Februar 1927.
Der Ausschuss fur dan Hafen und die W asserwege 

von Danzig.

6.
B e k a n n tm a ch u n g

Die durch Bekanntmachung vom 25. Septem- 
Der 1926 zur óffentlichen Kenntnis gebrachte Er- 
m assigung der Schwimmkrangebuhren fur Eisen- 
■'rze von 35 P  auf 25 P  pro  Tonne wird', unter 
Ausdehnung auf Schlacken, auch fur das Jahr 1927 
zur Anwendung kommen.

Danzig, den 8. Februar 1927.
Der Ausschuss fur dein Hafen und die W asserwege 

von Danzig.

7.
B e k a n n tm a ch u n g

betr. Einfuhrung einer Stellgebuhr und eimas Reu- 
geldes fiir den Schwimmkran.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung 
vom 1. August 1926 betr. die Be,nutzung des 
Schwimmkranes (veroffentlicht unter Ziffer 6 der 
Nr. 3 des Anzeigers des Ausschusses fiir den H a
fen und' die W asserw ege von Danzig vom 10. Au
gust 1926) wird folgendes zur Kenntnis gebracht:

Fiir den Schwimmkran wird anstelle der bis- 
herigen Schleppkostenbetrage eine Stellgebuhr 
von 35.—  G. sofern der Schwimmkran nich t lan- 
ger als 2 Stunden, und von 25.—  G., sofern der 
Schwimmkran mehr als 2 Stunden fiir den Giiter- 
unrschlag im Hafengebiet zwischen den Molen- 
kopfen und der Eisenbahnbrucke am Kirrhaken 
arbeitet, erhoben. Die Stellgebiihr ist fajlig bei je- 
der Kranbestellung, fiir jedes Fahrzeug oder jede 
geschlossene Sendung und bei jeder beantragten 
Kranverholung. W ird z. B. der Kran fiir mehrere 
hintereinander zu beaibeitende Fahrzeuge bestellt. 
so ist die Stellgebiihr fiir jedes Fahrzeug zu zah- 
len, auch wenn der Kran seine Liegestelle nicht 
wechselt.

W ird  der Schwimmkran ausserhalb des Ha- 
fengebiets zwischen den Molenkopfen und der 
Eisenbahnbriicke benutzt, so werden neben der 
Stellgebiihr die Schleppkosten in Rechnung ge-

O g ło sz e n ie .
Najmniejsze wydajności pracy żórawi dla 

ciężkich tow arów  masowych ustalone w regula
minie żórawi oraz najniższe stawki godzinowe za 
te tow ar^  przewidziane taryfą za używanie żórawi 
obniża się dla transportów ciężkiego złomu z w aż
nością od dnia 1 lutego 1927 r. o 25% .

Gdańsk, dnia 17 lutego 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych  

w  Gdańsku.

6.
O g ło sz e n ie .

Obniżenie opłat za używanie żórawia pływa
jącego przy przeładunku rud żelaznych z 35 fen. 
na 25 fen. za tonę, podane do publicznej w iado
mości ogłoszeniem z dnia 23 września 1926 r., bę
dzie stosowane z rozszerzeniem na szlakę równićż 
i w roku 1927.

Gdańsk, dnia 8 lutego 1927 r.
Rada Port ui Dróg W odnych  

w  Gdańsku.

7.
O g ło sz e n ie

w sprawie wprowadzenia opłaty za podstawienie 
i odszkodowania za niewykorzystanie żórawia 

pływającego.
Powołując się na ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 

1926 r. w sprawie używania żórawia pływające
go (umieszczonego pod cyfrą 6 w numerze 3 Orę
downika Rady Portu i Dróg W odnych w G dań
sku z dnia 10 sierpnia 1926 r.) podaje się do w ia
domości co następuje:

Za używanie żórawia pływającego pobierać 
się będzie zamiast dotychczasowych opłat za ho
lowanie, opłatę za podstawienie w wysokości 
35.—  G., o ile żóraw pracuje przy przeładunku 
tow arów  w porcie pomiędzy molami i mostem ko
lejowym przy Kirrhaken nie dłużej niż 2 godziny 
i 25.—  G., o ile pracuje dłużej niż 2 gocłziny. 
Opłatę za podstawienie należy uiścić przy każ- 
dem zamówieniu żórawia od każdego statku lub 
każdej zwartej przesyłki i przy każdem zgłoszo- 
nem przeholowaniu żórawia. O ile np. żóraw za
mówiono dla kilku kolejno ładujących statków, 
opłatę za podstawienie winien uiścić każdy s ta 
tek również i wówczas, gdy żóraw  nie zmieni sw e
go miejsca postoju.

O ile żóraw  pływający używ any jest poza 
obrębem portu pomiędzy molami i mostem kole
jowym, w ów czas oblicza się oprócz opłat za pod-



'Stcllt, die durch das Schleppen fiber ctas bezeich- 
nete Hafengebiet hinaus emtstanden sind.

Fiir das Bereithalten des bestelltem Schwimm- 
kranes, wenn und solange er weder bestellungs- 
gemass noch anders benutzt wird, kommt neben 
der Stellgebiihr, ein Reugeld von 10.—  G. je an- 
gefangene Stunde zur Erhebung.

Diese Neuregelung tritt am 17. Jariuar 1927 
in Kraft.

Im ubrigen fimden bel Benutzung des 
Schwimmkranes, im Erganzung der bisherigen Be- 
stimmumgen, die Vorschriften der Kranordnung 
vom 23. Dezember 1925 sinngemass Anwendung, 
■soweit sie nicht durch polizeiiiche Anordnungen 
ausser Kraft gesetzt werden.

Danzig, den 15. Januar 1927.
Der AusiSiChuss fur desi Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.

8 .
B ekanntmachung

betr. die vorubergehende Ermassigung der 
Sdiwimmkrangebiihren fur den Umschlag von 
Stuckgutern on 3 bis 10 t Einzelgewicht, auf der 

Siidseite .des Freibezirks.
Bis zuin T age  der Wiederinbetriebmahme 

des 10 t-Schwerlastkranes auf der Siidseite des 
Freibezitrks, wird vom 17. Januar 1927 ab, fur 
den Umschlag von Stuckgutern zwischen 3 und 
10 t. Einzelgewicht, auf der Siidseite des Frei
bezirks von dem W estende bis zum Schuppen IV 
einschliesslich, bei. Benutzung des Schwimmkranes 
nur 50%  der fiir den Schwimmkran z. Zt. in Kraft 
stehenden Gebflhren erhoben. (Stumdensatz: 35.—  
G. Stellgebiihr: 35.—  G. bezw. 25.—  G.)

Danzig, den 15. Januar 1927.
Der Ausschuss fiir den Hafen und die Watsserwege 

von Danzig.

9. 
Bekanntmachung.

Entsprechend den Bestimmungen der Tarif- 
stelie XI des Abgabentarifs fiir den Danziger Ha
fen vom 19. Dezember 1925 betr. E isbrechgebuh- 
ren, ujid der Bekanntmachung betr. den Eiisauf- 
bruch im Danziger Hafen vom 22. Dezember 1926 
(Nr. 8 des Anzeigers des Hafenausschusses vom 
23. Dezember 1926) w ird  hiermit bekanntgege- 
ben, dass am 22. Februar 1927 eine gebuhren- 
pflichtige Eisbrechperiode begomiem hat.

Danziig, den 22. Februar 1927.
Der Ausschuss fur den Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.

stawienie również koszta holowania, pow stałe  z 
powodu przeholowania żórawia poza granicę w y
żej określoną.

Za trzymanie zamówionego żórawia pływają
cego w pogotowiu, o ile i dopóki nie jest on uży
wany zgodnie z zamówieniem lub inaczej, pobie
rać się będzie prócz op ła ty  za podstawienie, od
szkodowanie za niewykorzystanie w wysokości 
10.-— G. za każdą rozpoczętą godzinę.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje od dnia 17 
stycznia 1927 r.

Pozatem obowiązują przy używaniu żórawia 
p ływającego w uzupełnieniu dotychczasowych 
postanowień przepisy regulaminu żórawi z dnia 
23 grudnia 1925 r., o ile nie zostały one unieważ
nione przez zarządzenie policji.

Gdańsk, dnia 15 stycznia 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

8.
Ogłoszenie

w sprawie przejściowego obniżenia opłat za .uży
wanie żórawia pływającego do przeładunku to
warów różnorodnych od 3— 10 t. wagi pojedyn

czej w południowej stronie Wolnej Strefy.
Do dnia uruchomienia na południowej stro

nie Wolnej Strefy żórawia dla towarów ciężkich 
o nośności 10 tom, pobierać się będzie od dnia 17 
stycznia 1927 r. za używanie żórawia p ływające
go do przeładunku tow arów różnorodnych o w a
dze pojedyńczej od 3 do 10 t. w południowej czę
ści Wolnej Strefy, od końca zachodniego do> skła
du IV włącznie, tylko 50%  opłat pobieranych o- 
becnie za używanie żórawia pływającego. (S taw 
ka za godzinę: 35.—  G., s taw ka za podstawienie 
35.—  G. wzgl. 25.—  G.).

Gdańsk, dnia 15 stycznia 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

9. 
Ogłoszenie.

W  myśl postanowień pozycji taryfowej XI 
taryfy opłat dla portu gdańskiego z dnia 19 grud
nia 1925 r. odnośnie opłat za łamanie locfu, i ogłOr 
szenia w sprawie łam ania lodu w  porcie gdań
skim z dnia 22 grudnia 1926 r. (Nr. 8 Orędowni
ka Rady Portu z dnia 23 grudnia 1926 r.) podaje 
się ni.niej.szem do wiadomości, że dnia 22 lutego 
1927 r. rozpoczął się czas łamani® lodu podlega
jący opłatom.

Gdańsk, dnia 22. lutego 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.
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10.
B ek a n n tm a ch u n g .

Die am 22. Februar 1927 verkundete ge~ 
btihrenpflichtige Eisbrechperiode ist am 25. Fe
bruar 1927 aufgehoben worden.

Danzig den 25. Februar 1927.
Der Ausschuss fiir den Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.

11.
B e k a n n tm a ch u n g .

Im Laufe der Monate Marz und April d. Js. 
werden im Bezirk des Hafenbauamtes Danzig- 
Neufahrwasser folgende Sommerzeiehen ausge- 
legt:
a) Vor der Hafeneinfahrt:

1) 1 rote Leuchttonne, Aufschrift „Neufahr- 
w asse r“ Ansteuerungstonne (Kennung 
Blink 2 Sek., Pause 7 Sek.),

2) Einfahrtsrinne, Steuerbordiseite:
1 rote Bakentonne mit rotenr Balltopp- 

zeichen,
1 rote Spierentonne,

3) Einfahrtsrinne, Backbordseite:
3 schwarze spitze Tonnen, Aufschrift 1, 

2 , 3 .
b) Óstlich der Hafeneinfahrt:

1 weiase Bakentonne mit rotein nordlichen 
Toppzeichen, Aufschrift „Weichselriff N“ an 
der Nordseite des Weichselriffs in 11 m W as-  
sertiefe, 1 rote Spierentonne mit Kafig um die 
Spitze und rotem Balltoppzeichen, Aufschrift 
„Neufahr" al.s Ansteuerungstonne tier W eich- 
selmfindung bei Neufahr in 11 m Wassertiefe.

Ober die Auslegung von Tonnen zur Bezeich- 
nung der Einfahrtsrinne bei Neufahr erfolgt be- 
sondere Bekanntmachung.

Gleiichzeitig werden die entsprechenden Win- 
terseezeichen eingezogen.

Danzig, den 23. Marz 1927.
Der Ausschuss fur den Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.

12.
B erich tig u n g .

Inr Anzeiger Nr. 8 vom 23. Dezember 1926 
muss es unter Ziffer 3, Nachtrag zur Lagerord- 
nung, Lagergeldtarif vom 23. Dezember 1925, 
nebst Nachtrugen, unter „Ausnahmen, 7“ statt 
„belegter F lache” beide Male „benótigter Flache" 
heissen.

Danzig, den 19. Marz 1927.
Der Ausschuss fur deal Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.

10.
O g ło sz e n ie .

Podany dnia 22 lutego 1927 r. do wiadomo
ści podlegający opłatom czas łamania lodu zo
staje zniesiony z dniem 25 lutego 1927 r. 

Gdańsk, dnia 25 lutego 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

11.
O g ło sz e n ie .

W  przeciągu marca i kwietnia b. r. będą w 
obrębie Urzędu Budowy Portu w G dańsku-N eu- 
fahrwasser umieszczone następujące morskie zna
ki letnie:
a) p rzed wjazdem do portu:

1) czerwona świetlna p ława w stępna z napi
sem „Neufahrwasser" (charakterystyka 
św. błysk 2 sek. p rzerw a 7 sek.),

2) przy drodze wjazdowej po prawej stronie: 
1 czerwona p ław a z czerwoną kulą szczy

tową,
1 czerwona p ław a z tyką,

3) przy drodze wjazdowej po lewej stronie: 
3 p ław y  czarne stożkowe z napisem 1, 2, 3.

b) na w schód od wjazdu do portu:
1 biała p ław a z czerwonym szczytowym zna
kiem północnym i napisem „Weichselriff N” 
umocowana w głębokości 11 m. na północnym 
brzegu rafy wiślanej, 1 czerwona pława z ty
ką o toczoną na szczycie klatką i czerwoną ku
lą szczytową z napisem „Neufahr” jako pława 
w stępna do ujścia Wisły koło Neufahr w głę
bokości 11 m.

W sprawie umieszczenia pław  oznaczających 
drogę w jazdow ą koło Neufahr zostanie wydane 
specjalne ogłoszenie.

Równocześnie zdjęte zostają odnośne mor
skie znaki, zimowe.

Gdańsk, dnia 23 m arca 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych 

w Gdańsku.

12.
S p r o sto w a n ie .

W  Orędowniku Nr. 8 z dnia 23 grudnia 1926 
r. pod cyfrą 3, dodatek do regulaminu składow a
nia, taryfa opłat składowanych, z dnia 23 g rud
nia 1925 r. łącznie z dodatkam i w pozycji tar. 
wyjątki, 7 musi być powiedziane zamiast „zajętej 
powierzchni" obydw a razy „zapotrzebowanej po
wierzchni".

Gdańsk, dnia 19 marca 1927 r.
Rada Portu i Dróg Wodnych . .  

w Gdańsku.

ijj Drukarnia G dańska A .-G„ Gdańsk.


