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I.OZPORZĄD~ENIE RĄDY MINISTRÓW 

z dnia 11 marca 1964 r. 

W sprawie obOwhlzkowe-go świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnłl,l 2.7 listopada 1961 r. 
o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, 

, poz. 297) .zarządza się, condstępuje: 

j § 1. Obowiązkowe świadczenie usług przewozowych w 
korajowym transporCie . drogowym, określonych wart. 12 
ustawy z , dnia 27 ' listopada 1961 r: o 'transporcie drogowym 
i spedycji kr,ajowej (Dz. U: Nr 53, .'poz.297.), można ' wprowa~ 
dzić l1a cere': ' 

l) dostawy ziemioptodów: 
,a) z punktów skupu lub bezpo~rednio z gospodarstw rol

nyęh do stacji kolejowych, miejsc składowania lub 
pfZEh opu al\)o do bezpośrednich odbiorców, . 

b) ze 'stacji kolejowych i miejsc składowania do sieci ' 
punktów detaliczne j sprzedaży I lub bezpośrednio do 
dliżych odQiorców, , " , 

~2) odwożenia , w powrotnym przehle.gu po dokonanej do
stawie. ziemiopłodów" ubocznych prodllktów przetwórstwa 
zi ęmiopłodów dp producęntów tych ziemiopłodów lub do 
i c~ orgaili'zącj i gospodarczych, ' 

3) dosta rczania 'ze s t(!c ji kolejowych do odbiorców . wagono
wych , pr:z~syłek kolejowych, uzci'sadnionego konieczno
ścią rozładowania zatoru wagonów , na torach ogólnego 

, użytku, 
4) ' przewozu wykonywan ego w za stępstwie kolei , uzasad-

, nionego konieczno ścią udzielenia ' j ej d orażiie j ~omocy 
--:prze.wozowe j, , 

5) ak cjizw akzania zaraźlh:vych 'chorób zwierzęcych oraz 
-.likwidacji ognisk -szkodni!<-ów i cho,rób r oślinnych, 

6)' akcji stą tystyczno-spisowych, 

,7) ogólnog~spodarc~'einne niż" wyn~ienione 'IN pkt 1-6, 
8) akcji , społeczno-politycznych o znaczeniu ogólnopaństwo

wym. 

'§ 2; 1. Obowiązkowi świadczenig uslng przewozowych 
nie podlegają: , ' 

1) urzędy i' instytucje państwowe, 
2) organizacje po li tyczne i społeczne nie prowadzące dzia: 

łalnośći gospodarczej , 
3)' organi~a~jęgospodarcze , grut)l\jące ' państwowe przedsię

bioFstwa kluczowe (z jeclrioć:żenia), 
4), państwowe ,i - spółdzielcze przedsiębiorstwa transportowe 

€>raz s i.)ółdzieln ~ę )racy transpor.towej. / . 

~.: 'Obowiązkiem świaaq.enia usług przewozowych nie są . 
obj t:le':, . 

1) pojazdy samochodowe o nadwoziach przeznaczonych Wy4 
łąćznie . do przewozu oll:reśJonych ładunków, z wyjątkiem 
przypadku, gayobowiązkoweświądczeniema dotyczyć 
przewozu tak ich właśnre ładunków, 

~) ' poj~zdy ' sa'mochodowe używane do przewożuartykułó\'l 
żywności, jeżeliuslug'i prze'wozowe mają być świadczope 
na c,ele okre.ś lolle w§ l pkt !ł, , . 

3) po ja:z:dy samochodowe państwówych , zakładów pracy, in-
. nych I}ii. transportt)we, ' używane wyłącz.nie.- do przewnzu, 
wewnątrzzakładowego " związanego bezposrednio z proce-
sem produkcYjny.rn danego zakła,d}I. . 

3: obowiązkuświadc~enia usłuR prz~:wozowych nie na4 
kład a się na jednostki, dO :których zakreSlt chlałania n~ lezą 
zadania 'wymagające ; wprowatłzenia obow,iązkowych świad
czeń przewozowych. 
" 
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4. Minister Komunikacji- może zwqlnić 09 obowiązku 

świadczenia usług przewozowych na ograniczony czas nie
które rodzaje jednostek gospodarki uspołecznionej na obsza
rze całego kraju, a prezydium wojewcłdzkiej rady narodowej 
(rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na0b~ 
szarze .obj~tym swym zakresemdzf';-łania - jeżeli 'jest ~to ' 
niezbędne dla zapewnienia wykonania planów gospodaii:::zych 
wymienionych jednostek. '. . 

§ 3. Usługi przewozowe świadczy się przy uźyciu$amo
chodów cie~żarowych, ciągników i przycze p (naczep) do nich, 
a ,w przypadkach określonych, w § 1 pkt 6-8 -1ównież przy 
użyciu autobusów' i 'samochodów osobowych; pojazdy wy-żej 
wymienione zwane są w dalszym ciągu ogólnie pojazdami 
samoch odowym i. . 

, § 4. 1. J ednostki zobowiązane do świadczenia usług 

• przew ozowych dostarczają pojazdy samochodowe! 
1) w przypadkach określonych w §' 1 pkt 1-4 na obsza- '· 

Iże każdego woj ewÓdztwa do . dys po'zycji pąństwowego , 
przedsiębiorstwa transportu publi-Gzn&go, wskazanego w, ,_ 
źa rządzeniu o wprowadzeniu obowiązku świadczenia 
usług przewoz.owych, 

2) w przypadkach określonych vI; § 'l pk t 5-8 do d yspo
zycji jednostki wskazanej w zarządzeniu - o wprowadze-' 
niu obo·wi-ązku świadczenia ' u sług przewozowych. 

2. ,Pojazd samochoc;lowy u waża ,się za dostarczony do 
wykonywania usług przewozowych z ch\vil-ą postawienia 'go 
wraz z kierowcą ~, pr-zyg1)towanego technicznie de dan ego 
pn:ewozu i zaopa trzónego w materiały ' pędne -'- do dy spozy-
cj( jednostek ok reślonych w ust. l , ' 

§. 5. 'L Obowiązek świa'Clcżenia usług przewozowych 
wprowadza w drodze za rządzenia: 

1) 'Prezes Ra dy Ministrów w przypadkach okreśfonych w 
§ 1 pkt 6 i '8; ' '\ 

2) Minister Kon'lunikacji w przypadkach określonych w § l ' 
pkt 3, 4 i 7, " . 

3)' prezydium woJewódzkiej 'I;ady narodowe j. (rady narodo
wej miasta ,wyłączonego z województwa) w przypadlCacQ 
okreś.loqych w § l ' pkt 1, 2 i 5. 
2. Zarząpzenie (ust. 1) powjimookreślać:, ' 

t) cel świadczenia usług przewozowych, 
2) okres ,trwania obowiązku świadczenia usługprzewozo4 

wych, ' 
3) obsza r. , na którym' ,wprowadza się ' obówiązkowe świad· 

czenie usług przewozowych, , 
4) jednostki upoważnione do dysponowania pojazdami sa

mochodowymi oost;uczonyrni do świadczenif usług prze
W0zoWyCIt (§ 4 ust. 1), 

5) rodza je pojazdó-w samochodowych,- którymi usługi prze
wozowe mają być świadczone, orąz urządzenia pomocni-
cze ńiezbędne przy świadczeniu tych usług, , 

6) ,-jednostki zw'ol1liOne od obowiązku świadczęnia usług 
prze woz.owych. 

§ 6. 1. Do świadczenia usług ' przewozowych powołuje 
własciwy ze względ,u na siedzi'bę p<Ysiadac;za poj~zdu samO- ' 
chQdowego organ dQ spraw ·komunikacji prezydium pow·iatb-

t 
" 

wej rady ,narodoweJ ~(rady" narodowey miasta : sfanow!ąE'ego ' , ~ '"~' ~ 
powiat miejski), a w mieśeie -wyfączonym z województwa' -
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oqJan; do sBraw , kóii:iuńikacjiprezydium r~dy ' narodowEij te-
g_o miasta : " J" 

2. Minister Komunikacji ustali: 
1) SP9sób zgłfłsz,ania wniosków dotyczących zapotrżebowa

nia ' na' usługi przewozowe ' okr.eślone w ,§ l, 
2) sposób po.woływania do świadczenia usług , przewozowych 

oraz 'sposób ich organizowania i wykonywania, jak rów
nież sposób dokonywania 'związanych z tym rozliczeń. 

§7 . ,Wykonanie rozporządzenia poruc;za się Prezeso;wj 
Rady Ministrów, Ministrowi Komunikacji orez prezydiom wo-

" • { '"". ~ ~ > ,.::.?:':~ .. ",~' . ," .. ~ ... 'O 

fewódzkich rad narodowych (r.iłd ' n'arod.owych· ;Oi~~~~'~:tt~ao~ _ ' 
,nych z województw). ' , ' . "'/ ' >,>;:';> :,;.}<. 

' § 8. TraCi m9c roz,?orządz-eriie, R'ady 'Min'i~tr6~i :~;,,~thi~~"'; 
5 wrześn~a 1951 r. w sprawie świadczenia usług, ' ti'ansp,?r!<ą';. 
wych (Dz. U. z '1951 r. Ni 49; poz. 359 i z 1953 r. Ni:'''43, '' 
poz. 214). ' 

§ 9. Rozporządzenie \)Tchodzi w życie z dniem 
śnia 1964 -r., 

'Prezes Rady Min'istrów: J. Cyrankiewic'z ' 
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O$WIADCZENI~ RZĄDOWE ' 

z dnia 29 lutego 1964 r. 

:w . $pl'~wie r.atyiikacji .prz-ez Republikę MaliPł'oWk,Głu Ilaskiego, 'z dnia 28 'września ,1955 T,' zmieniającego, K1)DWencję 
G' ujednGstajnienit,l niektór):'cll , prawideł dotyczących m:iędzy-naródGwego przewozu 1oto'iczego, podpisaną w Warszawie 

, . dnla ' '12 października 1929 r., Graz w sllrawie uczestnictwa Za~hodnieg9 ŚamGa w tej konwenc ji. 

Podaje się· niniejszym do wiadomoŚci, ,że zgodnie z a ily- Jednocześnie podaje s,ię do wiadomości, że Rząd Za-
kułem XXILpkt' 1 Pr9tókołu Haskiego z dpi a 28 września · 'chodniego SanlOa nolą z dnia 16 października 1963 T. powia- ' 
1955 r. zmieniając'ego Konwencję o 'ujednostajnieniu niektó- . doniił Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe j; ' iż uważa ·s~ę 
ryc h prawideł dotyczących' międzynarodowego ptzewozu 10- za nad~1 zwiążany postanowieniami Konwencji lotniczej. 

' tniczego, podpisaną w War);zawie dnia 12 pażdziernika 1929 r. warszawskiej ' ż 1929 r. i ProtoKołu dodatkowego, które zosta
(Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189). został złożony Rządowi Pol- ły rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem nie-
s,kiej Rzeczypospolitej LUdowej dllia' 30 grudnia 1963 r. przez podległ9ś~i. . . 

',' 

. , 

\' 

Rząd Republiki Mali' dokumenŁratyfikacyjńy powyższego 

protokohi. " Minister Spraw Zagr'allicznych: w z. M. Naszkows.ki 

_~ .., I 

~eklama,cje z powodu nied()ręczenia poszczególnycij numerów wrio~ić ' nalezy do Admini'stracji Wydawnictw Urzędu Rady 'Mini· 
stró\\". (Warszawa, ' ul : Krakowskie Przedmieście 50) w: terminie 10 do 15 dni p.o otrzymaniu ąa~tępnego ,~olejnego, nljmeru .. 

, Opłata, 'za prenumeratę Dzienpika Ustaw wynosi: rocznie 75;~ zł, półrocznie 45,- zł: ' 
Opłata ~za prenumeratę załącznika do D ziennika Ustaw wynosi: rocznie 45.- zł , półrocznie 27,,~ ' zł, .. 

Prenumeratę , można zgłaszać tylko na okres . ro czny ,(od LI) lub 'na okr~s półroczny (od 1.1 i od '1.VU). Opłata powinna 'byĆ uis'z- , 
, czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za 'Okres roczny lub za I Rółrocze - do dnia 30 listopada, za 

II półrocze - do dnia 31 maja . Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych ' numerów do· 
, konana zoś tanie z opóźnieniem. Jednostki ,na rozrachunku : gospodarczym i inni abonerici po\vinnidokonać wpłat za prenumeratę 
na 'konto Narodowego Banku Polsltieg~, Oddział IV ' Miejski, Warszawą, nr 1528·91-903, cŻ. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia ~ię, Na odcinku wpłaty , należy poda'ć dokładną nazwę instytucji' (bez skr.ótów), nazwę i numer <)oręcza
jąceg() ur,zędu pocztowe,go ' (jak Warszawa lO, Poznań, 3 itp,). powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilo$ć zarnaw,ianycn 
egzemplarzy Dziennika Ustaw. Prenumenftę można zgłaszać również , bezpośrednio w punkcie ' sprzedaży ,w Warszawie, przy Al. 

. I Armii Wojska Polskiego, 2/ 4. . \ . 

p'ojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw na9ywać można w ,punktach sp'rzedaży w Warszawie: . Al. I Armii Wojska Polskie
go 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia· Pra)Vno,Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów-.'al.,Gen. 
Swierczewskiego 127; w "kasach Sądów W0 jewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, ' Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rze
szowie, W'roclawiu) Zielonej Górze oraz w lcasa c'h Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, By toriliu, , Cieszynie" Częstoc,howie, Gdań-: 
sku, ,Gdyni, Gliwic?lch, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, ' Lublinie, Nowym Sączu, ' Ostrowie ,Wlkp., . Poznaniu, Przemy. 

. '. _ ślu,: Raciborzu, R'adomiu, Szczecinie;. T~rnowie, Toruniu , I ' Zamościu" ' 

RedaKcja: , Urząd Rady Ministrów '- Biuro Prawne, Warsza~a, al. Uj~zdo,wskie 1/3. ' ',' , 
Adn;lnlstFacia: Administrącja , Wyda)vnictw Urzędu RadY .. Ministrów, W arszawa , ul. . Krakowskie Przedmieście .- 50. , 

Tłoczono z' p~lecenia Prezesa ,Rildy Ministrów w Zakładach Gra ficznych ,:J;amka:' ~ Wa'rs,iawa. ul. Tamka -3. 
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