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żeli spadkodawca nie może się ' podpisać, ' s ędzia woj
skowy powinien- zamieścić w protokole uwagę wy jaśnia
jącą powód braku · podpisu spadkodawcy; 

2) spadkodawca oś\viadcza swą ostatnią wolę ustnie w 
obecności dwóch świadków Jednocześnie obecnych, 
z których jeden spisuje wolę spadkodawcy , podając 

- mie jsce i datę ' jej spisania, a następnie tak sporządzo

ny testament podpisują spaclkoda,wca i dwaj świadko

wie; 

3) j eżeli spadkodawca nie _ może , się pOdpisać, oświadcza 
ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków 
jednocześnie obecnych, z których jeden spisllje wolę 

spadkoda wcy podając miejsce i datę je j spisania w (az 
z wyjaśnieniem powodu braku 'podpisu spadkoclawcy; 
tak sporządzony testament, po odcz ytaniu go spadko
dawcy .i dokonaniu o tym wzmianki podpisujq wszyscy 
trzej świadkowie . 

2. W razie obawy rychłej śmierci spadkodawcy wsku
tek odniesionych ran lub choToby albo 'jeżeli wskutek szcze
gólnych okoliczności zachowanie formy testamentu ,' określO'
ne j 'w ust. 1 jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. testa
ment . wojskowy może być sporządzony również ' w tej ' for
mie, ',że spadkodawclł O;świadcza ' sw'ą . ostatnią wol~: ustni.e . 
wobec dwóch świadk0w, . choćby niejednocześnie obecnych, 
stwierdzenie treści takiego testamen-tu, -może nastą·pie.·w ··spo. ... ·· 
sób 'przewidziany wart. 952 § 2 i. § 3 Kodeksu cywilnego. 

§ 4. Okoliczności dOPllszczające sporządzenie testamen
tu wojskowego nie wyłączają możliwo~ci sporządzenia te
stamentu iN formie przewidzianej wart. 949-953 Kodeksu 
cywilnego. 

§ ' 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem egła.
szenia. 

Minister Obrony Narodowe j : M. ~pychaJskl 
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ROZPÓRlf.\DZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOSCI 

z drma 30 stycznia 1965 r. 

w sprawIe utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Rypiule. 

Na nodstawie art. 6 Prawa o us troj u sądów powszech
n yc h (Dz:. U. z 1 %4 r. Nr 6, poz. 40) zar7.ądzi:i si ~ . co na
s tęp uje: 

§ 1. T wor1y się w województwi e bydgosk im Wydzia ł 

d la Nieletn ich (Sąd dla Ni e letnich) w Sądzie Powiatowy.m 
w RY!1inie - dla okręgów SądÓ'W' Powiatowych w Rypinie, 
Go lubiu-Dobrzyniu, Brodnic)" i Lipnie . 

§ 2. Tra cą moc: 

1) § 4 rozporządzenia ' Ministra Sprawi edliwości z diila 27 li
stopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych 
do now ych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów 
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zbędnych (Dz. U. N r 54, p oz . 496) w CZęSCl dotyczące j 

Sądów Powiatowych w Brodnicy, 'Lipnie i Rypinie; 
2) § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

7 styczn ia 1956 r. w sp.rawie utworzenia sądów powia
towych w no~ch ' powiatach (Dz.' U . Nr 2, poz. 16) w' 
C:'.ęści dotyc&ącej Sądu Powiato wego , w Golubiu-Do
brzyniu. 

§ 3. Rozporządzenie ' wchod ;:i w życie z dniem 1 mar
ca 1965 r. 

M iniste'r Sprawiedliwości: M. By bicki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
t,.. : 

z dnia 1 lu teg;o 1965 r. . 

w sprawie krajowego transportu ' drogowego. 

N a podstawie art. 1 ust. 3, ar t. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 
a·rt. 7 l~St. l, art. 8 ust. 4', art. 9 ust. 3 ' i 'art. 10 ust. 1 pkt 2 ' 
u stawy z dnia 27 . listopada 1961 r. o t'ransporcie drogowym ' 
i spedyc ji kraj owe j (Dz. U, ' Nr !JJ, poz. 297) zii·rząd za się , 
co następu je: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

, § l. R07: 'porządzenie ustala zasad y i war unk i prow'ad7.e 
nia krajowego transportu droqoweSlo; określone90 _ przepi
sami ustaWy z dnia ,27. listopada 1\161 .r. o . tr~lllsporcie drogo-

wym i spedyc ji k rajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297), zwanej 
dalej w skróceniu "U's~wą" . 

§ 2. Prezydia wojewódzkich rad 'narodowych , (rad naro
dowych miast wyłączonych z woj ewództw) .k oordy-nuj/ł na 
swoim terenie w ykonanie p rzepisów r01; porząd zenia., 

. § 3. Przepisom ustawy poddaje się również przewóż wy
kon y:wany Cl ęzarowy mi poja7.dami samochodowYllt i poza 
drog,ami pub licznymi calkow ic ie lllb częśtiowo na wydzie-
lo nyc.h terenach: ' . 

. 1) p'rowadzonyc;h robót budowlanych, inżynieryjnych, ziem
" nych . lub melioracyjn ych, " 

"L.'. 



2f odkrywk6wej"eksploate'cji zł6ź kopaJin! 
3) takład6w pródukcyjńych, 
jeźeU pojazdy używailE!' dO tego przewozu są dopuszczone do 
ruch-U ną drogach publicżriych. 

ł 4, 1. Nie PQdlegB pr7.ep..isolrl~ u:Jta.wy przewóz z~włok 
wYkonywany pojowami pizezna.ezónyrni do tego celu, 

2: Wyłącza się spód ~rzep1sów ustawy przewóz wyko
nywany: 

l) dqgnikamj fQlniczymi uspolec;znionych gospodarstw rol
nych, państwowych ośródków maszynowych i społecz
nO'90$podal~zych organiziieji rolniczych -produktów 

, rolnych, środków produkcji roJnej oraz wszelkich in
nyc;;h ładunków na rzecz gospodarki roinej; 

2) ,dągnikamł rolniczymi rolników ~ dla własnych po-
trzel1; , . 

3) poja~dami samochodowymi przystosowany-mi na stałe 
do przewozu psów, padliny i nieczystości . 

. 3. Stosownie do art. 6 ustawy przepisów rozporządze
nia nie stosuje się do: 

1) przewo:z;u osób i ładunków dla własnych potrzeb pojaz
dami drogowymi nale±ącymi 00 grzędstaw'icielstw dy-

. ,. plomatycznych i urzędów konsl,llarnych w Polsce, ' sze
fów i personelu cudzoziemskiego tych przedstawicielstw 
i urzędów; a: także innych instytucji i osób korzystają
cych z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych na 
mocy ustaw, umów i powsze"chnie użnanych zwyczajów 
mi.ęclzynarodowych; 

2) ,przewozu osób i ładunków dla własnych potrzeb pojaz
dami drogowymi Sił Zbrojnych oraz jednostek podle
głych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, ~ wyjątkiem 
przedsi~biorstw, Komendy Głó,wnej Straży Pożarnych; 
Głównego Urzędu Geod'ezji i Kartografii oraz podległych 
hu jednostek; .; , 

3) przewozu osób iłaounków dla własnych potrzeb .,pojaz
dami drogowymi Jednostek. włęziennic twa, zakładów: po
prawczych i schronisk dla nieletnich, podiegłych Mini
strowi Sprawiedliwości; 

,- 4} przewozu chorych osób. i persOnelu słuibyzdrowia po
jazdami samochod owymi pogotowia ratunkowego i in
nymi 'samochodami służby zdrOwia; 

5) przewozu personelu służby weterynaryjne j oraz przewo
zu chorych zwierząt i urządzeń do przeprowadzania me

. C;hanicznego odkażania spec jalnie do tego celu przez na
cwnymi pojazdami samochodowymi ; 

6} przewozu ,pojazdami drogowymi przesyłek pocztowych 
i czasopism; 

7) wywozu drewna i płodów runa leśn~go z lasów pań
stwowych pojazdami drogowymi . zarźą<!ów ' tych lasów; 

8) przewozu osób i ładunków w obrocie gospodarczym dla 
własnych potrzeb, wł~snymipo jazdami drogowymi pov~ 
szczególnych uspołecznionych gospodarstw rolnych i le
śnych oraz zakladów prze robu .... surowca drzewnego; 

9) 1;>rzewozu pojazdami drogowymi wykonywanego w za-
kresie gospodarczej pomocy sąsfedz,kiej na wsi; . 

tO) nieza robkowego przewozu osób i bagażu samochodami 
osobowymi, motocyklami, motoróWerami oraz osób, ba ... 
gażu i ła'dunków pojazdami zaprzęgowymi (konnyn'l'i ) 
śtan.oWiącymi własność osob istą oraz na l.e z,ąi::y mi do or
gań~zat ji politycznych. , 

,§ S. Samochodami spec jalnymi w rozumieniu art. 3 
ust. 2 ustawy są pojazdy samochodowe" które: 

1) sfanowią jedynie ruchome urządzenia, np. dźwig i samo
chodowe, pompy, sprężarki,· samochody poi,arniGze; za
miatarki, pługi odśnieżne , urządzenia wiertn icze; 

, 2) stanowią objazdowe' punkty usługowe, np. kina, ambu
latoria, laboratoria, sklepy, bary, wzorcownie, warsztaty 

' ruchome, pogotowia t echniczne; 

:' 

Poz. 4() 

3J są przeznaczone do innych celów niż przewóz, który sta
nowI tylko część spełnianego jednocześnie pTZez nie za
dania glówneg'o, np. samoc:ho'dy gaśnicze, piaskarki, po
J f.) warko-zmywarki, 

4) są , wyposi'>żone w .odpowiednie stałe ur:ządzeniai speł

niają funkcje pomieszczeń biilrowych, mieszkalnych lub 
przeznaczone są (io prowadzenia operatywnej działalno

ści, np. radiostacje, wozy transmisyjne, filmowe opera-
torside itp. . 

§ 6. 1. Samochody osoq.owe i bagażowe przeznaczone 
do publicznego transportu drogowego na obszarze miast 
i uzdrowisk lic zących powyżej 20.000 mieszkańców powinny 
być zaopatrzone w taksomierze. 

2. Minister Kamunikacji w 'Porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki Komunalnej rooze rozciągnąć przepisy ust. 1 
także na inne, miej,scowości niż wymienione w tym ustępie. 

R o z d Z i a ł 2. 

Zakres I .warunki prowadzenia zarobkowego' transportu 
samochodowego jako działalności pods tawowej przez 

państwowe przedsiębiorstwa transportowe . 

§ '7. 1. ' Prowadzenie zarobkowego transportu samocho
dowego jako działalności podstawowej przez państwowe 

przedsiębiorstwa transportu drogowego, zwarle w dalszym 
ciągu "przedsiębiorstwami ' transp'ortowymi", nie wyma!'fa ze
zwolenia. 

2. W ramach swej działiilności podstawowej przedsię
biorstwa transportowe mogą ' prowadzić: 

1) publiczny transport ogólny - obejmujący wszelkie prze
wozy osób i ładunków, z wyjątkiem przewozu wykony
wanego przez transport specjalizowany (pkt 2); 

2) publiczny transport specja liz.owany - obejmujący .okre
ślone rodzaje przewozu wymagającego odpowiednio 'do

< stosowanego taboru i urządzeń pomocniczych; 
3) branżowy transport ogólny, przeznaczony do obsługi wy

stępujących w dużym nasileniu w okre ślonej mie jsco
wosci- (rejonie l jednorodnych potrzeb przewozowych jed
nostek określonej branży gospodarczej bez względu na 
ich przynależność resortową, a obejmujący prze.wóz 
osób i ładunków, z wyjątkiem przewozu wykonywanego 
przez branżowy transport specja lizowany (pkt 4); 

4) branżowy transport specjalizowany - obejmujący okre
Ślone rodzaje przewozu wymagającego odpowiednio do
stosowanego taboru i urządzeń pomocniczych, z którego 
usług mogą korzystać tylko jednostki określonej ' bran
ży gospodarczej bez względu na ieh przynależność re
sortową. 

3. Transport ogólny i specjalizowany może być prowa
dzony łącznie przez jedno przedsiębiorstwo. 

§ 8. Przedsiębiorstwo transportowe, którego przedmio
tem działania jest branżowy transport ogólny, może pro
wadzić:' 

1) transport ładunków ' w zakresie potr,zeb obsługiwanej 
branży ; 

2) transport osób w zakresie: 
a) przewozu pracowniczego, związanego z dojazdem do 

"Pracy i z pracy pracownikow określonej branży, 
b) przewozu nieregularnego organizowanego w ramach 

akcji socjalnych na rzecz osób wymienionych pod 
lit. a) oraz ich rodzin, 

c) przewozu indywidualnęgo w formie najmu samocho
dów osobowych na rzecz jednostek określonej bran· 
ży gospodarczej. 

---- -,------------~~----------------~-
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§ 9.. Przedsi,ęhi(Hstwo ' transpertowe prow,:a :{hące branżo

wy transport specjalizowany moze dol<onywać: 

1) przewozu artykulow żywnośdowych i innych art 'y'kul'ów 
wymaqil]ących zastosowania izolermitznych pojazdów 
sumochodowych (I odowpie, chłodnie); 

2) prze "V"07.U ryb w be:senacft; 
J) p~ewozu z, wierząt ż 'y w'l ch ; 

4) prz"ewozu radunków płynnych" w cysternach; 
5j pr zewH,w materiałów sproszkowanych lub s'ypkich w 

spec jalnych pojemnikach; 
6) przewozu ładunków wyjątkowo ciężKich lub przekr4cza

jącyc.h dopuszczalne wymiary;. 
7) przewozu mebli; 
8} innych przewo:l'ów . wymagających taboru o nad\voziach 

spec jaliz.owanych. 
§ 10 Przeclsi~biOlstwo transportowe jest obowiązane: 

1) llczestuł"zy.ć w porozumieniu branż,owyn~ transp@rtu sa
mochod{lwego; 

2) przeslrzegil.ć r~Jułaminu zarobkowego przewozu ,i taryf, 
vdpowioonło do rodzaju prowadzonego transportu; 

3) stos'lwa{ dokumenty eksploatacy jne i przewozowe, prze
. widziane obowiązującymi przepis.ami. 

§ 11. 1. Przepisy" . §§ 7-10 nie mają z astosowania do 
. :;:-fow3dzo nego flr1ez komunalne przedsiębiorstwa (zaklady) 
kO.li1unikacyjne (transportowe) na obszarze miast i osiedli: 

1) transportu osób · i bagażu ta!<.sówkami dorożkami sa-
mochooowymi ; ., 

2) transportu osób i bagażu alltobusami; 
3) ClPzarowe90 braniowe~lo transportu specjalizowanego 

gospodarki komunalne j. 

2. Zakres i warunki prowadzenia transportu wymienio
nego w ust. l określają odrębne przepisy. 

R o zd z i a ł 3. 

Zakres i warunki prowadzenia zarobkoweg{) transportu 
drogowego jako działalności podstawowej pucz 

.jednostki . spółdzielcze i osoby fizyczne .. 

~ 12. 1. Szczegółowy zakres i warunki pt"Owadzenia' za
robkowego transportudroqowego jako dzialalności podstci
w"owej przez jednostki spółdzielcze i osoby fizyczne określa 
zezwolenie. 

2. Zezwolenie może być udzielo!,e na prowadzenie: 
1) pu.blicznego transportu drogowego osób w zakresie: 

aj komunikacji autobusowej, 
b) przewozu pracowniczego, 
c) nieregulamego przewozu aulo):>usami, 
d)' nie'regularnego przewozu taksówkami i dorożkami 

samoch odowymi, 
e) nieregularnego przewozu dorożkami konnymi; 

21 publicznego ciężarowego transportu drogowego w za
kresie: 
a) nieregula.rnego przewozu ładunków cięi.arowymi po

jazdami samochodowymi, 
b) nieregularnego przewozu ładunków (bagażu) taksów

kami i dorożkam i sanlOchodowymi, 
cJ nieregularnego przewozu ładunków pojazdami kon

nymi; 
3) branżowego ciężarowego transportu samochodowego. 

§ 13. Publiczny transport drogowy może być prowa· 
dzony przez: 

1) spółdzielnie pra.cy transportowej lub transportowo-warsz
tatowej - w zakresie przewozów wymienionych w § 12 
uSt. 2 pkt l ' lit. a)-d) oraz pkt 2; 

2) spółdzieln ie pracy transportowo-przeladunkowej - w 
7..akresie przewoz<iiw wymj,enionych w § 12 ust. 2 pkt 2 
lit. il) i c); 

3) osoby fizyczne - w zak resie przewozów wymienionych 
w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d) i eJ oraz pkt 2. . 

§ 14. 1. Branżowy ,t ransport drogowy może być prowa
dzony przez: ' 

1) spółdzielnie pracy transportowej lub transportowo-warsz· 
tatowej; 

2) inne sućldzielcze przedsiębiorstwa transportowe. 

2. J edno~.1d wymienione w ust. l mogą świadczyć usłu· 
gi przewozowe tylko .na rzecz tych jednoslek, które okreśU 
zezwolenie. 

§ 1.5. 1. Zasi~g komunikacji autobusowej oKreśła 'Się 
przez ltstalenie uróg p:rzewozu{linii) i wyznaczenie przy
stanków krańcowych. Zasięg nieregularnego przewozu o-sób 
autobusami i taksówkami ' lub dorożkami samos;hodowymi 
obejmuje ~bszar całego Państwa. 

2. Zasi.p;g nieregularnego prZeWD.lU ładunków wykony· 
wanego cięż.arowymi I>oJ'azdami samochodowymi w transpor
de publicznyrn przez spółdzielnię lub jej oddziały terenowe 
oraz 'zasięg nieregularnego ' przewozu ' ładunków (bagażu) ' 
taksówkami lub dorożkami samochodowymi może obejmo
wać określone powiaty lub cały obszar województwa łąc-l
nie z obszarem miasta z niego wyłączonego oraz s4siadują· 
cyeh z województwem po,wiatów. 

3. Zasięg wykonywanego przez osoby . fizyczne w trans· 
po'rcie publicznym Ilieregularnego przewozu: 

1) osób dorożkami konnymi, 
2) ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi lub 

pojazdami konnymi 

nie powinien w zasadzi~ przekraczać obszaru powiatu . 
łącznie z obsz.arem są~iadującego z nim miasta stanowiąceqo 
powiat miejski, obszaru miasta stan'Owiącego powiat miejski 
łącznie 'l obszarem sąsiadnjąceqo z nim powiatu lub- ObS7 ał'U 

miasta wyłączonego z województwa . Zasi~q przew07u wy
konywanego przez osobę fizyczną ciężarowymi poji1zdami 
samochodowymi (pkt 2) może obejmować obszar wojewódz. 
twa i s ą siadujących z n im powiatów, zwłaszcza ' jeżeli siedzi
ba osoby prowadzącej Iransport znajduje się w miejscowości 
innej ni ż miasto stanowiące powiat miejski Jub miasto wy
łączone z województwa. 

4. Zasięg nieregularnego przewozu ladunków wykooy
wanego ciężarowymi pojazdami samochodowymi w trans
porcie branż.owym określa się . biorąc ·7.a podstawę uzasad
nione potrzeby gospodarcze Jednostek, na których necz 
usługi przewozowe są świadczone ; zasięg ten może obejmo-
wać obszar: . 

1) powiatu lub mia sta stanowiącego powiat mie jski; 
2) miasta stanowiąceg o powiat mie jski łącznie z sąsiaclujij

cy m z nim powiatem (powi.at.ami); 
3) kilku powiatów l eżących w gr anicach jednego woj~

wództwa; 
4) kil ku miast stanowiących powiaty miejskie i l eżących 

\v granicach jednego województwa łącwi·e 7. s '1 siaciuią 
cy m z nim powiate m (powiatami) lub bez leqo powiiitu; 

5) woje wództwa lub miasta wyłączonego z wojew ód7twa; 
6) miasta wyłączonego z województwa !ą c1'. ni e z ohsZ<H?m 

województwa, z kt órego zostało wyl ącwne, lub łącznie 
z częścią tego wojewódz.twa (jednym lub ki1koma po
wiatami); 

7) kilku województw lub całego Państwa. 

§ 16. 1. Zezwole nie na prówadzellie publicznego trans
portu drogowe go mOże uzyskać: 

.; 

/ ;.: 
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1) spółdzielnia ,określona w .§ '13 pkt 1 L 2, jeżeli . jestzrzę
szona w branżowym związku spółdzielczości pracy traris
portoWej; 

2) osoba fizyczna: 
a) która posiada znajomość języka polskiego, 
b) której kwalifikacje. zawodowe do prowadzenia trans

portu droyowego potwierdzi wojewódzka organiza
cja branżowa właściwa w zakresie transportu, 

c) . która posiada prawo jazdy (karlę wożnicy) uprawnia
jące do prowadzenia odpowiedniego rodzaju pojaz<lu. 

2. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie publicznego 
transportu drogowego osobie fizycznej (ust. 1 pkt 2) uzależ

nione Jest od uprzedniego złożenia przez nią w organie wła
ściwym do udzielenia zezwolenia e'jzaminu ze znajomości: 

1) ,regu.lam1nu zarobkQwego. przewO-zu i ta:ryfy-orlpowied
nio do rodzaju transpo,rtu, na którego prowadzenie. za
interesowana osoba pragnie uzyskać zezwolenie; 

'2:} przepisó-w porządkowych ogólnych i , miejsc!'Jwych, obo
wiązujących przy ' nieregularnym przewozie osób - je
żeli zezwolenie ma być wydane na prowadzenie trans
portu obejmującego takie przewozy; 

3) topografii miejscowości znajdujących . się na obszarze 
prowadzenia transportu. 

3. Zezwelenia nie ' może 'uzyskać,. osoba fizyczna skazan~ 
prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popeł

nione z chęci zysku, jeże li od czasu odbycia przez nią kary 
pozbawienia wolności lub jej darowania nie upłynął okres 
2 lat. 

4. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b) nie ma zastosowania do 
rolników ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie za
robkowego transportu drogowego pojazdami zaprzęgowymi 
na· okres czasu wolny od pracy na roli. 

5. Nie-wymag,a · sit; zeZWfrłeJl!łit na.· prowadzenie , w okre-
sie czasu wolnym od pracy na roli żarobkoweg'o trahsportu 
drog.oweg-O poJa:łida.mi zaprzęgowymi przez ralni,ków, jeżeli 
przewozy wykonywane są poza obszarami administracyjny~ 
mi . mta.sL wyłączonych 'l wojewód;z;tw, miast stanowiących 
po..wia,t.y, rniejsk,i& (;)Fii!:z" miast., i 0s.iedli będących . uzdrowi-ska
mi lub spoza tych obszarów na te obszary. 

§ 17. Zezwolenie na prowadzenie branżowego transpor
tu drogowego może uzyskać: 

1) spółdzielnia określona w § 14 ust. 1 pkt 1, je7cli jest 
zrzeszona w branżowym związku spółdzielczości pracy 
transportowe j; 

2) inne spółdzielcze przedsiębiorstwo transportowe. 

§ 18. Osoba fizyczna może posiadać tylko jedno zezwo
lenie uprawniające do prowadzenia zarobkowego transpor
tu drogowego. 

§ 19. 1. Posiadacz 'zezwoleniana prowadzenie zarobko
wego transportu drogowego jako działalności podslawowej 
obowiązany jest: 

1) rozpocząć prowadzeriie transportu w ciągu trzech mie
sięcy od dnia otrzymania zezwolenia: 

2) jeżeli jest jednostką spółdzi~lczą prowadzącą transport
branżowy - uczestniczyć w porozumieniu branżowym 
transportu samochodowego; 

3) przestrzegać regulaminu zarobkowego przewozu i tary{ 
odpowiednio do rodzaju transportu .określonego w ze
zwoleniu oraz stosować dokumenty ekspfoatacyjne 
i przewozowe, przewidziane obowiązującymi przepisami; 

4) wykonywać przewóz pojazdami wymienionymi w zezwo
leniu; 

5) w razie gdy transport prowadzony jest przy użyciu po
jazdów samochodowych - zgłaszać organowi, ktory ze-

zwolepia .udzielił" wszelkk zmian.y .w , stanie posiadania , 
pojazdów; 

6) aostarczać na żądanie organu, który zezwolen,ia . udzielił, 
wszystkich danych dotyczących prowadzonej działal

ności;. 

7) zawiadamiać' organ, kt~ry zezwolenia udzielił, o każdej 
zmianie swego adresu (SIedziby) oraz o takich zmianach, 
dotyczących placówek terenowych; . 

8) zawiadomić organ, który zezwolenia udzielił, o zamia
rze 'zanjechania prowadzenia transportu co najml~iej na 
jeden miesiąc . przed dniem zaniechania , z wyjątkiem 

wypadku, gdy J:aniechanie następuje z przyczY!1 nieza
leżnych od posiadacza zezwolenia ; 

9) zwrócić zezwolenie organO'\'ii, który zezwolenia udziełfł, 

w razie ·zaniechania prowadzenia transportu lub w razie 
cofnięcia zezwalerria·. 

2. Przerwy w prowadzeni·u transportu z przyczyn nie
zależnych od posiadaeza zezwolenia nieprzekfa:czającej 
trzech miesięcy lub dłuższeJ, na którą organ ud.ziel<atą(;y 

zezwolenia wyraził zgodę, nie uważa się za zaniechanie pro~ 
wadzenia transportu. 

R o z d z i a ł 4. 

Zakres wdrunkiprowadzenia zarobkowego transportU 
drogowego jako działalności ubocznej. 

§ 20. 1. Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia za
robkowego transportu drogowego jako działalności ubocznej 
w stosunku do nie transportowej działalności podstawowej 
danej jednostki określa zezw0lenie. 

2. Zezwolenia udziela się w zakresie potrzeb lprzewo
zowych, nie zaspokojonych w pełni na okre ~: lonym obsLarze 
przez państwowe przedsiębiorstwa transportowe. 

§ 21. Ze7:Wołenie na prowadzenie zarobkoweg0 trans
portu drog.Qweg.o osób jako dzia,łalności uboczr.e} możB być 
udzielone w zakresie: 

1) przewozu pracowniczego: 
- 2) przewozu nieregularnetj.o: . 

a) zbiorowego, 
bl , grupowego, 
c) w formie najmu samochodów osobowych. 

§ 22. 1, Zezwolenie na prowadzenie publicznego trans
portu drogoweuo osób jako działalności ubocznej, obejmu
jącego wykonywanie przewozu nieregularnego (§ 21 pkt 2), 
może uzyskać odpowiednio do charakteru swej działalności: 

1) państwowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność tu~ 

rystyczną lub hotelową oraz jego placówk i terenowe; 
2) spółdzielnia pracy prowadząca działalność turystyczno

wypoczynkową oraz jej placówki terenowe. 
2. Zezwolenie na ' prowadzenie transportu drogowego ja

ko działalności ubocznej, obejmującego wyjwnywanie prze
wozu tylko określonej grupy osób, może uzyskać odpowięd~ 
nio do charakteru swej działalności: 

1) w zakresie przewozu pracowniczego - zjednoczenie 
przedsiębiorstw państwowych pOSIadające bazę. transpor
tową (zakład transportowy), prowadzoną według zasad 

. pełnego ' wewnętrznego rozrachunku gospodarczego -
dla obsługi pracowników podregłych zakładów pracy; 

2) w za kresie nieregularnego zbioroweg o lub grupowego 
przewozu pasażerów - o rganizacja społeczna uprawnio
na do prowadzenia działalności gosp.odarczej,. której 
dzia łalność podstawową stanowi turystyka; i pOSiadają
ca 'wydzieloną jednostkę organizacyjną do spraw tury
styki oraz oddziały terenowe tej organizacji. 

3. V{nioski w sprawach zezwoleń na prowadzenie trans
portu jako dzialalno~ci ubocznej. składane przez jednostki 
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wymienione w ust. 1 i ust: 2 pkt 2, powinny być zaopinio
wane _przez wlaściwy organ do spraw turystyki. 

§ 23. Zezwolenia na prowadzenie zarobkowego cięża

rowego transportu drogowego jako działalno ści ubocznej 
ud ziela się w zakresie takich rodzajów przewozu i rodzajów 
ładunków, jakie odpowiadają charakterowi i zakresowi pod
stawowej działalności jednostek korzystających 'z tego ' trans
portu. 

§ 24. 1. Zezwolenie na prowadzenie zarobkowego cięża
rowego transportu drogovyego jako działalności uboczne j 
może uzyskac: 

1) przedsiębiorstwo państwowe lub zjednoczenie przedsię

biorslw pailst wowych posiadające b.azę transportową 

(zakład trahsportowy) pro-wadzoną według zasad peł
nego r0zrilcbunku gospodarczego; 

2) organizacja spółdzielcza zrzeszająca spółdzielcze_ jednost
ki nietransportowe; 

3) społeczno-gospodarcza lub ~półdziełcza organizacja rol
nicza; zezwolenie dla tych organizacji może obejmować 
również ciężarowe ' pojazdy drógowe należące do ' ich 
członków. 

2. Usługi transportowe, wykonywane na podsLaw~e ze
zwolenia określonego w ust. 1, mogą być świadczone: . 

1) przez bazy (zakłady) transportowe określone w ust. 1 
pkt 1 - tylko na rzecz t ych jednostek, ktbre podlegają 
bezpośrednio wspólnej z hazą transportową (zakładem) 

jednostce nadrzędnej, oraz nil rzecz innych jednostek te
go samego resortu, 'znajdujących się w te j samej co baza 
(zakład) miejSCowości; o ~Jraniczenia tego nie stosuje 
się do trans portu s '}ecjalizowąneqo; 

2) przez orqanizacje określone w ust. 1 pkt 2 i 3 w zakre
sie ich branżowej działa lno ~ci gospodarczej. 
3. 'Do państwowych jednostek 'organiz.acyjnych resprtu 

raln1E:twa.- n.ie maJą- zasł-osfnv:aH'i:a Wa,f\.l>Bki- Cllueśło-ne w ust. 1 
pkt 1 oraz ograniczenia · okreśJ'one w ust . 2 pkt 1 w stosunku 
do przewoz9w wykonywanych dla potrzeb- gospodarki. rol
nej i . wsi oraz gospodarki l eśnej. 

§- 25. 1. Zas,ięg przewozów w zakręs'ie' prowadzol'Ieqo " 
uboczn ie · t-raRSflOł'tu d-regowego o-rób- "ustala się dla przewozu 
p.a r:owniczego. biorąc pod uwa r :ę miejscowość, w której 
znajduje si(~ 7ald i'd pracy, i mip iscowości , z których prze
wóz pracownik ów ma się odbywa": . 

2: Za sięg niereq L1 larne~lo przewozu w zakresie prowa- . 
dzoneqo ubocznie t!ans;)ortu samochodoweuo qslaliJ się od
powiednio do rodzaju transportu w sposób okre ś l ony w § 15 
ust. 1. oraz ust. 4 pkt 1-6. 

3. W wyjątkowych wypadkach, gdy występuj<jce po
trzeby przewozowe to uzasadniaj ą , zasięg przewozu okredo
nego w ust. 2 Inoże obejmować obszar przekraczający jedno 
województwo lub może być ustalony przez wyznaczer.ie dróg 
przewozu d9 miejscowości, do których i z Hórych .przewóz 
może być wykonywany . . . 

§ 26. Posiadacz ze7.wo lenia na prowadzenie lrilllsportu 
drogowego jako działalności ubocznej obowiązany jest: 

1) uczestniczyć w porozumieniu branżowym ' transportu sa
mochodowego; nie dotyczy to jednostek organizacy j
nych rolnictwa; . 

2) przestrzegać regulaminu zarobkowego przewozu i taryf
odpowiednio do rod7.aju transportu określonego w ze 
zwoleniu - oraz stosować dokumenty eksploata cy jne 
i przewozowe, przewidziane obowiązującymi przepisami; 

3) wykonywać przewóz pojazdami samochodowymi w ymie
n ionymi w zezwoleniu i zgłaszać organowi, który ' ze
zwolenia udzielił, wszelkie zmiany w stanie posiadania 
pojazdów; 

4) zawiaąamiać organ, który zezwolenia udzielił, o wszel
kich · zmianach organizacyjnych i innych, które mogą 

wpływać- ' ri'a zmianę 'izakresu ,udzielonego ze'Żwolenia lub 
na ' jego cotni-ęcie; 

' 5) dostarczać organowi; który zezwolenia ' udzielil, wszel
kich żądanych przez niego informacji dotyczącyc.h pro
wadzonego transportu orClz udostępniać w tym zakre., ie 
inspektor.om gospodarki samochodowej odpowiednie do
kumenty i za pisy :w czasie przeprowadzanej przez nich 
inspekcji. 

. § 27. Zakres i warunki przewozu osób i bag'ażu samo
chodami łączno ści używanymi jednocześnie do przewozu ła

dunków pocztowych określają odrębne przepisy. 

R o z d z i a ł . 5. 

:Zakres ·1· w alUltki pro-W~d:zen-ta- ' nie-z-aI"obk'owego transportu 
samochodowege jako- działałóośei pom-O'eni<:zej. 

I 

§ 28. Przepisy niniejszego rozdziału, z wYJątkiem § 34 
pkt 2, nie mają zastoso';Vania do wykonywanego nie·zarob
k awo przewuzu: 

1) osób - autobusami. uspołecznionych jednostek organi
zacyjnych, posiadającymi do 15 miejsc siedzących łącz

nie ·z miejsc-.~m dla kierowcy; 
2) ładunków ._ ' ciężarCllwymi ' pojazdami samochodowymi 

o ładowności dQ 150@ kg włącznte 

§ 29. 1. Transport samochodowy prow adzony niez~rob
. kowo ' jako działalność pomocnicza służy zaspokojeniu wła
snych potrzeb przewozowych jednostki. 

2. Transport określony w ust. 1 nie traci charakteru 
transpoItu niezarobkowego w . razie : 

1) użyczenia przez jednostkę prowadzącą taki transport 
pOjazdu samochodowego pracownikowi jedllostki lub in
ne j jed·nostce dla wy kómania dorażnego prz!:lwozu nie
zarobkowego;- ·z. ,t)lffi i..e może on byt: '~ko sporadyczny. 
a dla jednostki użycz:ającej nie stanowi źródła d-odatko-

, wego dochodu; 
2) odpł'atnegJ)' swiadcze-nia u sług: przewOZQ:wych , wynika1<r ~ 

.. cego z przepisów sz2ze-gólnych (świadczen+enakaza-l'le-)-, 
, pod warunkiem, że wykonanie świadczenia jest wyni 
kiem szczególnvch okol iczności i niema charakteru 
ciągłego lub .dotyczy usłu C! ś~iadczo nych w trybie wy
korzystania próżnych przebieqów lub wykorzystania la 
dawności ciężarowych pojazdów samochodowych 

3. Warunki użyczania pojazdów przez jednostki organi
zacyjnę pracownikowi tej jednostki Illb innej jednostce 
(ust. 2 pkt 1) oraz stawki odpłatności w tych wypadkach 
określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem 
Finansów. 

§ 30. Transport samochodowy jako d zia łalność pomocni
cza może być prowadzony w zakresie: 

1) przewozu : 
a} pracowniFeyo - własnych pracowników, 
b) grupowego - wlasnych pracowników i ich rodzin, ' 
c) osób - w związku z ' socjainą, kulturalną lub nau

kowij działalnością jedno~tki organizacy jnej; 

2) odwożenia do odbiorców przedmiotów. wJasnego. zbytu 
lub ' obrotu handlowego; 

3) przewozu ad dostawców przedmiotów własnego zaopa
trze nia lub prowadzonego skupu; 

4) przewozu własnych surowców, produktów lub wyrobów 
do przerobu i z przerob'l ~Ila własneg-o użytku; 

5) przewozu własnych przedmiotów; . 
6) wywozu wszelkich nieużytków ż własnego przedsiębior

st\va lub gospoda rstwa; 
7) przewozu wewnątrzzakładowego i technologicznego. 
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§ 31. ,,1. Szczególowy '·zakres · i warunki. prowadzenia -
transportu samochodo wevo niezarobkoweg.o jako dzialalno
ści pomocniczej okreś l a potwierdzenie zgłoszenia. 

2. Przy 'udzie laniu p.olwierd.lenla· zgloszenia stosuje się 

przepis 9 23. 

§ 32. Potwierdzen ie zgŁoszenia prowadzen1a pomocniczo 
transportu nfezarobkowego można uzyskać: w zasadzie tylko 
w zakresie koniecznym dla dziaJalności prowadzonej pod

. stcrwo;wo. 

§ 33. Zasięg przew:ozów wykonywanych w zakresie nie
zarobk owe~jo tr<:1. slwrlu samodlOd;owego, prowadzonego ja
ko działa lno ść pomocnicza, ustala się wed ług 'zasad okre ś lo

. nych w § 25. 

\ § 34-. Posiadacz protwieJdze<nia zg:łoszeJ'l'ia obowiązany 

jest: 
l) wykonywać przewóz stosownie do zakresu ustalonego 

. .:... po~wferd'zeniM' zgłoszenia. ; 
2)- sto·sować przy wykonywaniu przewozu dokumenty 

eksploatacyjne i przewozowe, przewidziane obowiązują-
cymi przepisami; . 

3) prżestrzeg()'Ć obowiązków wymienionych w § 26 pkt 3- 5. 

§ 35. W szczeg,ólUJ,ych, ltZa.~dJilioflych! wypadkach organ _ 
do spraw komunikacji. pFe2yd.iubH po""ia~o>wE-J rat~y nar0do
wej (rad y narodOWe j miasta stanowiącego powiat miejsk i, 
miasta W)'Ią-cz0nego z województwa) może zezwohć na jed· 
norazowe śdsle okreslone przekro-czenre zakresu ustalone ~Jo 

w potw ierdzeniu zgloszenia pod względem rodzaju lub za
sięg u przew GZ u w związku z Iwn1eczllością !lasp{)kojenia po
trzeb przewozc wych, jeżeli nie mogą one być zas[O'okojone 
we wlaśchvym lern;(nie przez transport zdIobkowy. 

Rozdział 6 .. 

Tryb uwie la:Dia, i (olania ze:aw~leil na. prowa.d:zeni-e Irdllspor lu 
drogowego .oraz potwierdzeń zgłoszenia tł'9o lranspmlu. 

§ 36. 1. ZeTWo,~enia na prowadzenie tra.nsportu drogo
we·;}o jako dziala·lnośd podstawo'wej u.d zie la i cofa: 

1) wlaściwy do spraw kOlmmikacji órgan .prezydium wo
jewódzkiej rady narodowej (rady narodowej rii13sla wy
łiłczonego z . woiewództwa) - jeżeli przedmiotem zezwo
lenia jest : 

2) 

3) 

4) 

ar prowarlzenie· kO'tllUlIllillt acji autobusIJwej, 
b) . prowa'rll,enie pubłkzl']eg.o t. alllspo.rtu w zakresłe' nie

re-gulal'nego prze'Wozu osób a·utobusa,mi, 
c} prowadzenie pubłicznego lub branżowego cięzarowe-

go transportu sampchocloweqo; 
własciwy do spraw komunikacj,i organ prezydium rady 
narodow e j miasla wyPączonego z woiewództwa - j.eie li 
przedmiotem zezwolenia jest prowadzenie publicznego 
nier egularnego transportu osób lub bagażu talisówkami 
na Obs~dll!:ze tego> mi:asta;. • 
właściwy do s.praw kODIuIlliikacji organ prezydiu m po,wia 
towej radiy ·na.Fooowej (mdy narodowej miasta stanowią
.cego powiat miejski); - Jeż:eli prz:ędrp,jotem zezwolenia 
jest pro,wadzenie publicznego ni.e regulameg,o .transportu 
osób lub bagażu taksówkami lub doro.:ikami na obszarze 
powiatu (miasta stanowią.cego powiat 11l iejski).; . 
właściwy do spraw komunikacj,i org,an ' pJie:l.ydil.ll11 po
wiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta sl'a
n owiącego . powiat miejskł} lub prezydi'll11 rad.y narodo
wej miasta wyłączonego z woj,ewództwa - Jeżell prze(l~ 

miotem zez.wolenia je st prowa.dzen~e pu.bli.czne.g.o cięża

r owego konnego transportu drogo.w~o przez osoby fi 
zyczne. 

2. -Zezwo.\enia ,na pT()wadz.ell'ie . kOfl!lunika,cji. aut()b1.~sowej. , , 
na obszarże miasta lub na wykonywaJ1ie mere!juJarueg,o p.u
blicznego przewozu osób lub bagażu taksówkami i dorożka

mi samochodowymi organy .do spraw komunikacji pFezydiów 
rad narodowych udzie laJą w porozumieniu z organami do 
sprdw gospodarki komunalnej tych pr-ezydiów. 

3. Prezydium rędy narodo-wej mlasla wyłączonego z wo
jewództwa może przeka zać uprawnienia do udzielania zezwo
le·iI wymienionych w ust 1 pkt 4 o,Jjgano.wi do spraw komu-, 
illk.d'Cji prezydium dzi:ellllicowej: rady narodowej . 

. '-. 

4. J ezeli zezwolenie na prowadzenie zaro1;lkowego trans
pmtu drogowego ma być udzielone na obszar powiatu i mia
sta stanowiącego powiat miejski, właściwe do ' s praw udzie
lanTa zezwoleJh organy prezydium powiatowe j rady narodo
wej i miasta st.anowiącego powiat miejski d:data]ą . w poro
nrmieniu,- zezwo.leni'e Z8' Ś wydaje organ wła ściwy ze względu 
na si edzibę (zamieszkanie) jednostki (osoby) ubiegającej sict 
o zezwolenie . . 

5.. Przepis ust. 4 stosuje się' odpowiedni:o., jeżeli zezwo
l ęnie na prowadzenie za'robkowego transportu. dwgowe~Jo 
ma być wydiillle na obszar miasta wyłączonego z woj;ewódz
tW-3 i woJewództwa, z którego zostało wyłąC'Zone, lul> częśd 
tego wujew udzh va. . 

§ 3'7. Zezwo f.ęnia na prowacłzehie zarobkowego trans
portu drogoweg 0' jalo dzial-alnośc i ubocznej udziela i cofa.: 

l) Mini·s ter Komunikacji - w zakresi e nieregulamego prze
WO·7.ll osób okres lo '1ego w § 22 ust, J i ust. 2 pkt 2; 

2) wł~ściwy do spraw komunikacji organ prezydium woje
wód7kie j rady narodowej (rady narodowej miasta wy
l ączonego z województwa) - w zakresie innych rodza
jów prZeW0Ztl niż wymienione w pkt 1. 

§ 33. Potwierdze,nia zgłoszenia n iezarobkowego trans
portu samochodowego udziela organ do spraw komunikacji 
pT <"zyd ium rady narodo we j. właściwy do rejestracji poj.azdu, 
ktory m ma być prowadzony ten t rar.spurt. 

§ 39. Jeżeli ze-zwolen1e ma być udzielone na prowadze
nie transpo.rtu w zasięgu przekraczającym 9TaElicę woj'ewódz~ 

tWiI (1'JIIbsta wyłączonego zwojewódzlwa). orf.j.an d o sp-ra\,f 
kOl11unikac,ii prezydium 'wojewódzkiej rady narodowej (rady 
narodowe j miasta wyłączonego z wcjewództwa) mo,że.- udzie

lić zezwolenia vi porozWJlie'niu z organami do spraw kOH1U
nikacj i prezydiów wojewódzkich rad narodow-ych (rad na- ' 
rodowych miast wyłączonych z województw) wlakiwych 
mie jscowo d la obszarow, przekraczających granice właści

wości organu udzielikjącego zezwolenia. 

'§ 40. Zezwolenie i potwierdzenie zgłoszenia powinny 
zawierać: 

1) okre:!; lenie organu, któ-ry udzielił zezwolenia (potwierdze
nia zgłoszenia); 

2) podstawę prawną; 
3) nazwę (nazwisko i imię) upraWNionego do pliowadzenia 

transpm'tu oraz jego sie{l7i~ (adres) lub mie jsce pro
w'.ldzenia dz.ia.lalności związane j z transpo.rtem, a w 
ze i"woleniach na transport zarobkowy - także nazwę 

oddziałów (placówek) terenowych jednostki oraz ich 
a.dres.v; 

4) określenie: 

a) rodzaju i przedmiotu prowadzonego transportu, 
h) rodzaju i zasięgu ~ykonywania przewozu, 
c) rodzaju, ładowności (liczby miejsc pasażerskich) 

i liczby pojazdów samochodo.wych dopuszczonych do 
przewozu; 

5) w y szczególnienie w razie potrzeby innych warunków 
zezwolenia lub po.twierdzenia zg loszenia; 

6) pouczenie o przepisach karnych ustawy (art. 30 i 31}. 
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§ 41. 1. Zezwolenia lub potwierdzenia zgłoszenia udzie
l~ się na czas ograniczony ' lu!} nieograniczony, z tym że W 
razie zmiany okoliczności uzasad niających udzte lenie zezwo
leni.a lub potwjerdzen~ z.głpszenia ,mog.ą one być cofnięte 
'w każdym ,czasie przez właściwy do ,spraw kómun4k.acji .or· 
'9lill prezydium rady n.a:eodQwej, który zezwolenia lub po
twferd:renia ~ło.nenitl udzi'elH - z zastrzeżeniem przepisów 

' ust. ;2 ł 3,. 
2, Zezwolenie lub potwierdzenie zgłoszenia udzielone 

państwowemu przedsiębiorstwu, urzędowi, instytucii, jed
l'lostd spółdzi~kzej lub organizacji społecznej może być 

cofniętł1z termInem zaprzestan iil działalności nie krótszym 
nH: na koniec .danego roku kalendarzowego, a jeżeli dorę

czenie decyzji o cofaięciu następuje w drugim półroczu -
z ,terminem nie !.<.rótszyrn ,nit ·· koniec następnego . roku ka
lendarzowego. 

3. Zezwolenie lub potwierdzenie ' zgłoszenia udzielone 
osobie fizycznej lub osobie prawne j ni,e b~dące; jednostką 
g.cspodarki uspołecznionej może być cofni~te 'z terminem 
zaprzestania ,działalności nie , krótszym niż .sZeŚĆ miesię(:y; 
jednakże w razie wygaśnięcia uprawn.ienia do prowadzenia 
działalności podstawowej, uzasadniającej pomocnicze prowa
dzenie niezarohkowego transportu drogowego, cofnięCie po-

. twierdzenia zgłoszenia powinno nastąpić równocześnie z ter
minem wygaśnięćia wymienionego uprawnienia. Potwier
dzenie zgIoszenia 'moze być ćofnięte także równocześnie 
z wycofaniem z ruchu. pojazdu samochodowego, którym 
transport jest prowadzony. 

§ 42. 1. Niezależnie od przepisów § 41 zezwolenie i po
twierdzenie zgłoszenia może być c ofnięte na stałe lub na 
czas oznaczony w wypadkach określonych wart. 37 ' pkt 1 
ustawy, przy czym cofnięcie zezwolenia lub potwierdzenia 
zgłoszenia jednostce uspołecznionej następuje po zasięgnię
ciu opinii właściw€g.o org.anu.p.orozuIn,ienia branzowego 

, transpor'tu sa~.ochodowego. 

2. Zezwolenie lub potwierdzenie zgłoszenia udzieJone 
osobie fizyczne j może być cofnięte ponadto w razie : 

69 

1) skazania jejprawomcicnym wy,rokiem sądowym za prze
stępstwo popełnione z chęci zysku; 

2) ukarania jej co najmniej trzykrotnie prawomocnym orze
czeniem za Wykroczenia popełnione W związku z pro
wadzoną działalnością transportową. 

3. Cofnięcie zezwolenia w wypadku określ.ouym w ust . 
powinno być poprzedzone co najmniej trzykrotnym pisem
nym ostrzeżeniem. 

4. Cofnięcie potwierdzenia zgłoszenia w wypadku okre
ślonym w ust. 1 powinno być poprzedzone co najmniej: 

1) jednym pisemnym ostrzeżeniem - w stosunku do osób 
fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami 
gospodarki uspołecznione j; 

2) dwukrotnym pisemnym ostr7ieżeniem - w stosunku do 
innych niż wymienieni w pkt 1 posiadaczy potwierdze
nia zgło~zenia, 

§ 43. L Jedlll.ostki (osoby) ubiegają.ce się o .zezwolenie 
na tran:spąrt zac,oibkowy Jub potwierdzenie zgłoszenia trans
portu niezarobkowego składają wnioski (podania) do Wła

$dwego organu administracji państwowej. 

2. Wnioski (podania) powinny zawierać dane wymie:' 
nione w § .40 pkt 3 i 4; do wniosku (podania) pow,inno być 
dolączone uZćl-sadllienie potrz.eby uzyskania zezwolenia lub 
potwierdzenia z.głoszenia wraz z popi-erającymi je doku
mentami. 

§ 44. 1. Wnioski (podania) w sprawach zezwoleń ną 

prowadzenie transportu drogowego, wy dawanych przez Mi
nistra Komunikacji, składa się za posrednictwem właściwe-

, -

P.oz. 4..'0 
,-~-------" --

go. do spraw komunikacji orgańu prezydium wojewódzkiej 
rady nB rod owe j -{radY na{Odo~ej miasta wyłączonego z wo- , 
jewód'l twa), a wnioski {f>Odania) w s~JrawBeb zezwoleń na' 
prowadzenie transportu drogowego, wydawany ch 'przez wła
ściwe do spra"; ·komunikacji organy prezydlówwojewoch
kich rad narodowych ~ za pośrednictwem właściw;rch do 
spraw komunikacji. organów prezydiów powiatow<,cb rad 
nawdowych (rad narodowych miast stanowiących pewiaty 
miejskie). 

2. Organy, Z.(l których p~śreQ.l)ictwem składa się wnio
ski (pQqania) .· wymienione w . ust. 1, przesyłają je -0rg.a!ł0ffi 

właściwym .00 udzielania zeżwoień, dołąc.zając swoją 

opinię. 

§ 45. Wzory druków i fOTmWMzy stósowanych w $pra
w.ach zezwoleń. i potwierdz~.ł'l zgłószenia t caOS1}0rtu dm\j/o
wego .oraz wzory dlDlwnlenww ek,~ploa!ątyjIlYch j, przewo
zowych i zakres jch stosowania ustala ~ Minimer Komuni. 
kacji. 

Roz,ctział- 7. 

WykorzystM-ie latlownt)ści ciężarowv<:b pojllzdirW 
8iWl(,)I;łH.)dOWV~"b i. ich próiłlYw pl'Zt'bieghw . 

§ 46. 1. Jeżeli w wyniku ~ami~Tzonęj jazo y ciężarowy 
pojazd samochodowy Ula mieć przebieg próżny lub w vkon,ać 
przewóz ładunku, przy któ.rym ładowność po jilzdu jest tylko 
częściowo wykorzystana, a jazda ma si~ rozpocząć w miej 
scowości, w które j znajduje się państwowa jednostka orga
nizacy jna prowadząca 'spedycję publiczną, - zwana vi dal
szym ciągu "placówką spedycyjną", zl~c.ający jazcl~ i kierow
ca obowiązani są: 

, 1) zqłosić zamiar jazdy wyżej wymienionej placówce s pe-
dycyjnej; , 

2) przyjąć do przewozu przesyłkę zleconą przez placówkę 
spedycyjną (pkt 1) i dostarczyć 'Ją pJacó 'Wcp s perlycy jne j 
wskazanej w dokumencie przewozowym, c:1 jeże li prze
syłka stanowi: jedyny ładunek pojazdu - be:z po śrędnio 
do jej odbiorcy określoneoo w dokum encie przewozo
wym przez placówkę wysyłającą tub odbierającą prze
syłkę· 

2. 'ZiJ. jedn.ą jazdę uważa s~ każdą j.aL;d.ę ci.ężarowego ' 

pojazdu s.amochodowego rozpoczynającą się w tmeJscowo
ści, . w które j znajduj.e się placówka sp.edycyjna, j€,Żeli celem 
jazdy jest inna miejscowość. 

3. Placówka spedy-cyjJlP. może zleci<:pr.z€wóz przesyłki 
nawet w wypadku, gdy droga zamierzonej j.azdy przedłuży 
się z tego powodu, jedna.k nie więcej nii o 100},o, a w lq;rż-
dym razie nie więcej niż o 20 km, ." 

§ 47. Zakres st~sowalłia przepisów § 46 do po jazdów 
samochodowych -państwowych przed",ię'biorst w transporto
wych określi Minister Komunikacji w poro7,umieNiu- z mini
strami nadzorującymi te przedsi*)biorstwa. 

§ 48. 1. Przepisu § 46 nie stosuje się do: 
,I 

1) pojazdów, których nadWOZia przystosowane są na sta-
łe do: 
a) przewozu osób, 
b' przewozu ładunków określonego rodzaju, 
c) wyładunku mechanicznego; 

2) pojazdów o ładownoś(:i do 1.500 kg włącZnie; 
3) przyczep (naczep) ciężarowych przezpaczonych do prze

wozu ładunków przekraczających 'dopuszczalne wymiary 
lub ciężar;' . 

4) zespołów złożonych z ciągnika rolniczego i przyczepy 
(naczepy). 
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2: Przę,ptsu § ,46 nie stocs~je się ~ówDlez przy ' przewozie: 
ą nie .;Opakowanych lub . nieszczelnie opakowanych art y

kułów 'iywnościowych , przeznaczqnych do spQżycia; 
.;< 2) ·~ żywY,(:b zwj~rząt: -i drobiuj '»': .. '!ił 
'3) ryb , iprzetworów, rybnych oraz konserw tybnych; 
4) lna~,eria1ów niebezpiecznych (wybl1chowych, żrących, 

cuchnąc:ych, łatwopalnych, radioaktywnych); 
5) zwłok; .' , 
6) odpaqków zwierzęcych i padliny. 

3. Zlecając zgodnie z przepisami§ '46 pf7ewóz przesyłki, 
wymagając)\ ze względu na jej właściwość zachowania szcze
gólnej qstrożnoścI; placówka 'spedycyJna obo:wiązana jest 
wyznaczyć własnego dozorcę przesyłki (kon~vojenla). 

§ 49. 1. YV"yfazd pojazdu z . miejscowości stanowiącej 
stttfe h,lb ciasowe ' nliejsće postoju: w , warl1nkach określo~, 
nych w ~ ' 46 usL · 1. ' zgłasza się płac6wce spedycyjne j w . 
przeddzieńiamierżonego wyjazdu" nie później jedn'ak nii 
na 6 gódt.,in przedzamierz6nyfr;i ' ćzase'm wyjazdu; zgłosie- ' 

" nia dokonanego na , dzień bieżący póżniej niż na 6 godzin 
przed zamier'zonYlIł ~zasem 'wyjazdu placówka spedycyjna 
moie' ,nie uznać i odmówić jego potwierdzenia, chyba ze 
oSQba~' iohowiązana do dokónan:ia zgłoszenia ' wykaże, że 
nagły wyjazd został spowodowany ważnymi względami go-
spodarczymi. ' , 

2. Wyja~d pojazdu z innej miejscowości niż określona 
w ust. 1 zgłasza kierowca placówce spedycyjnej bezpośred

nio po przy}eździedo niej, a najpóżniejna 2 godziny przed 
zamierzonym odjazdem pojazdu. 

3: Zgłoszenie (usL 1) powinno określać: 

1) posiadpcza pojazdu; 
2) numer rejestracyjny pojazdu jego dopuszczalną ła-

downość; 

3) dIOUę jazdy.i 
4)' czas (datę i godzinę) żamterzonego wyjazdu; 
5) rodzaj i cięiar ładunku; 

6) nazwisko kierowcy pojazdu i ewentualnego konwojenta. .. 
4; . Kierowca .p.ojazdu;ktÓl'eg·o wyjazd został zgłoszony 

placówce spedycyjnej zgodnie z przepisem ust. l, obowią
zany jest: , ~ 

1) stawić się z pojazdem przed placówką spedycyjną; 
2) okazać przedstawicielowi placówki spedycyjnej: 

a) swój dowód osobisty i legitymację słuibową, 

b) dowód rejestracyjny pojazdu oraz jego kartę dro
gową· 

§ 50, 1. PlaCówka spedycyjna, której zgłoszono wyjazd 
pojazdu ~z'godniez przepisami § ' 49: 

1) zleca kierowcY pojazdu ,przesyłkę do przewozu z jedno
czesnym odnotowaniem zlecenia w karcie drogowej, przy 
czym w razie zlecenlaprzesylki może wyznaczyć wła
snego konwojenta, albo ' 

2) potwierdza zgłoszenie wyjazdu pojazdu' w jego karcie 
dronOwej bez zlecenia przesyłki do przewozu, jeże'li od~ 
powiedniąprzesyłką nie dysponuje. 

2, Placówki'! spedycyjna zlecająca przell)1łkę do przewo
zu pojazdem, którego jazda , została zgłoszona, obowiąża
na jest: ' 

1) WystlHvić dokument przewo~owy ze wskazanierń " 'Wriim • 
dodatkcwo riazwy idokladnego adresu placówki spedy
cyjnej, ' której ma , być doręczona przesyłka, jeieli nie 
zlec« doręczenia jej bezpośrednio odbiorcy; 

2) załadować przesyłkę w sposób zabezpieczający ją przed 
uszkodzeniem oraz czę-kiowym lub całkowitym zagi
nięciem, a takie, w razie p6trzeby, przed wyrządzeniem 
szkody innym przesyłkom przewożonym tym pojazdeinj 

3) nie pr~etrzymywać pojazdu 'Pbna'd ~zas konieczny do za
ładOwania przesyłk-i i c, wysta\vi.eni'a dla" lllej dokumentu 
prze wozowego, 

3. Dokument przewozowy (ust. :2 pkt 1) placówka spe
dycyjna wystaw.la w ,4. egzemplarzach; lrzyegzemplarzedo, 
kumentu otrzymuje kierdwca pojazdu, z których dwa (ory
ginał i kopię) oddaje wr·az z · prz.esyłką placówce spedycyj
nej miejsca przeznaczenia lub odbiorcy przesyłkiocipowied
nio do brzmienia zlecenia (§ 46 ust. 1 pkt 2), trzeci egzem" 
plarz dokumentu przewozowego, poświadczony przez pla
cówkę spedycyjną lub odbiorcę przesyłki, kielbwc3 w,ręcza 
posiadaczowi pojazdu po powrocie do staiego miejsca po
sto ju, Czwarty egzemplarz dokumentu przewozowego pozo
staJe w p1acówce :z.lecającej. · 

4. Placówka spe'dycyjna obowiązana jest prowaDzić re~ 
jestr zgłaszanych wyjazdów zawierający dane· określone . Vi ' 

§ 49 ust. 3. 

§ 51. Kierowca. p o jazdu .j(,tórego jazda?:ostąJac . ?:qJ.o.Sz.Ońa, 
nie może odmówi(: przyjęcia -no przewozu przesyłki zleco
nej przez placówkę sped ~cyjną, chyba że nal'uszóno wa
runki określone w § 46 ust. 3. 

§ 52.1. Placówka ' spedycyjna przejmująca przesyłkę 

pf7.ywiezioną pojazdem, którego jazda zostala zgłoszona, od-
powiedzialna jes t za, jej wyładunek , chyba że zleci ki(, rQw" 
cy pojazdu bezpo średnie doręczenie przesyłki je j odbiorcy, 

' 2. Zlecenia wymie11ionego w ust. 1 placówka spedycyj
na lr,0 2-,e dokonat t y lko za z~Joclą kierow;:y pujazdu oraz 
wtedy, ydv siedziba odbiorcy przesy łki znajduje się w tej 
samej mie jscowości, co siedziha tej placówk i, 

§53, Do przewozu pr7esvłki wykon ywa neqo na zlece
nie placówki spedycyjnej stosuje s i ę przepisy requlaminu 
zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transpor
cie samochDdow ynl, stanowiącego za lącz n ik do rozporządze., 
nia Ministra Komunikacji z dn 'ia 24 maja19tiO r. (Dz. U. 
Nr 31 , poz: 174). oraz taryfętowar0wą transportu sa l)iocho~' 
dowegoi spedyc ji. ' 

• ,l;''. 

§ 54. l. Za prze wóz przesy lki. zleconej do przew.ozu 
przez placówkę spedycyjn ą, . posiadacz pojazdu otrzYIl),uje od 
placówki s-pedycyjnej, która przewóż zleciła , 80% sumy na
l eżnej . za przewóz, popuedstawieniu odpisu dokumentu 
prze wozowego ' potwi~r(lzóne~o· " przez ' odbiorcę przesyłki b ez 
zastrzeżej'!, " 

2. PosiadaCz pojazdu, którym dokonano pr7.pw()zu prze
syłki zleconej przezplacówke spedycyjną , wypłaca premię; 

. 1) kierowcy pojazdu - w wysokości 15°/0 należności otrzy
. Tflanej od pla cówki spedycyjnej; 

, 2) osobie bezpośrednio , 7Jeca,jącej , ja zdę -; w wysokości 
100/0 nal einości określone i w pkC.1. 

3. Przepisu ust. 2 nie , stosuje się do kierowców i zje - o 
cających jazdę (d yspozytorów.)- zatrudnionych w państwo

wych przedsiębiorstwa~h transportu publicv.nego. 

§ 55. 1. Miejscowości, w których znajdują się placów
ki spedycyjne,powif1ny być oZnaczone tablican\i um ie szczo
nymi u wylotukażcl ej drogi publicznej wyhieg,ającej z ter 
miejscowości, obok. tablic oznaczających jej granicę aclmi- . 
nistracyjną. 

2. Tablice (ust. ' 1 ),według wzoru określoneqo przez Mi
.n-istJ?a , Ko.ulunikacji, obowiązana jest ustawić jednoslka or
ganizacyjna prowadząca państwową spedycję publiczną. 

§ 56: l. Prezydium wojewódzkieL rady narodowej (ra
dy narodowej miasta wyłączonego Z ,województwa) może 
r.ozciągnąć obowiązek przyjmowa,nia do przewozu , na z,Je
cpnie placówki spedycyjnej na pojazdy prze jeżdżające beZ 

. ładunku po określonej. drodze' ładunku ziemiopłOdów w cza- " 
sie ' trwania ·ak.cji 'prZ'ew'ozow " jesiennych, w celu destarcze.,;",. 
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nia.· go bezpośrednio z-mIeJsca skuipu, ' znajdującego słi.ę przy ter d r odze, o,a mie jsca przeznaczenia. 

2. Do wypadkowokreślonych w ust. ł stosuje się prze
pi<;' '§ 46 ..uSil l. 

Ro z d z i a ł 8. 

_ Przepisy przejściowe i kollcowe. 

-_ § :i 7. Kontr-olę pn~estrzegania przepisów rozporządzenia 
dQtyczącycb: 

t) .obowiązku p osiada.naa zezwolenia (potwierdzenia zg10-
s:y,e nia j na pwwadzenie transportu lil"ogowego-; 

2) przestrzegania zakresl\!l tran.sportu -okt"-e.ślonegow zezwo-
. łeniu (potwierdzeniu zgłos?{ęni,ał; . 

3) stosowania obowiqzujących . Gok umentó'W e~ploatacyj

nych i przewozowych; 
4) zglas7.ania pla cówce spedycyjnej próżnego przebiegu 

clp, Za rowego 'pojazdusa-móchodowego lub pr'lewozu, 
prz_ y którym ładowność pojazdu jest tylko cZl~ściowo 
w vk orzystana 
wykonuj'ą inspektorzy gospodarki' samochodowej Mini

s terstwa Komunikacji i wydzi.alew komunikac ji prezydiów 
r ad narodowych, niezależnie od kontroli wykonywa ne j 
w tym za kresie przez inne org.any na podstawie odr-ębny-ch 
przepisy;w. 

- § 58. 1. J ednostki (osoby) prowadzące w dniu wejścia 

w życ i e niniejszego rozpo rządzeni a zarobkowy (niezarob
k owv ) trflns port 'drogowy wymaga~ ący zezwolenia .(potwier
d _~e n i a zq ł 0 s7enia) obowiązane są w terminie trzech mie
s ;~cy OD te j da ty wystąpić o udzie lenie zezwolenia (potw ier
dzęn ia zrr l o~zenla ) w trybieokre; lonym w rozporząd zeniu 

lub w t \"]n te rminie za n iechać prowadzenia transportu_ 
~ . Pańsl wn we pf7edsięb i orstw a, urzędy i instytuc je, 

jedll0s tk i sp<l l.s:1zielcze oraz organIZacje -społeczne _ i s poł:ecz
no -gospo~alcze, . kiore na wnfosek złożony stos'ownie dQ 
przep i:su usl. 1 otrzyma j ą decyzję odm a wia j ąc ą zezwolenia, 
obowiazane są za niecl:ać prowadzenia trans.portu, z ty m że: 

1) jez f> Jj . decy zja odmawiająca udzie lenia zezw olenia (po
t'N ierdzenia zgłoszenia') -zosŁanie uorę'czona w pierwszej-

~_/t . ;~ p . .,.~! " 
\ -

Poz . • -ł'Ó, 411. 

połowiie I'Ciku kalendarzoweg'O - zanlec"-aniie prow.a
d -7..erria traus:pGrt-upowinnonastąpićz końcem. teg<ł 'fo-k u,; , 

2) jeże li decyzja -(pkt n "lostil>I\łe dQfę"czona w · d.:rl!MJłej po
łowie roku kalendarz()w~o '-'- pr.ow;arlzen;ia transportu 
nalezy zaniechać ' z końcem wku k.alendarżowego na
stępującego po roku, w którym doręczono decyZję. 

3. Osoby fizyczne - oraz osohy prilwl'l~ nie . będące jed
noslkami gospodark,! uspołeczni-anęj.. które na wnio sek 'tio
~ony stosownie do przepisu 'ltst. f <otrzymają decyzję uul
mawiaj.ącą udzielenia - zezwolenia, obowiązane są z-aniechac'
pwwadzenia- transportu z kDl1cem mi.esią.ca kaI.endanQrwe~o . 

w którym ' upływa trzymiesięczny okres liczony od d nia 
kiedy decyzja stała się ostateczna. 

4. ~cyzje VI. sprawi e p0tw,ierdzenia lub odmo'wy po
twierdzenia · zgioszenia powinny być · wydane w terminie 
1 roku - od dnia wejścia VI ' życie rozporządzenia. W de
cyzji odmawiającej potwie'rdzenia zgłoszenia powinien być 
wyznacz~ny !ermin zanięchania prowadzEmja transportu. 

-§ 59, Stosownie dCl przepisu art. 40 ustawy , tracą - m ee: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerWCa 1952 r. 
w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodne 
wych w transporcie między osiedlami i wykorzystania 
iCh próżnych przebiegów (Dz; U. z 1952 r. Nr 29, poz. 191 
l z ł955 r. Nr 34, poz. 210); 

2) rozporządzenie t ... Iinistra Transportu Drogowego i Lotni
Cz·ego z cjnia 27 listopada 1951 r. W sprawie udzielania 
zezw olei'l na publiczny transport drog owy (Dz. U. 
z 1951 r. Nr 64, poz. 442, z 1958 r. Nr 25., poz. 109, 
z 1960 r. Nr 14, poz. 8 3 i z 1961 r. Nr 34, poz. 175); 

3) rozporządzenie Rady Min istraw l dnia 20 sierpnia 1955 r. 
w sprawie uzywania niektórych pojazdó'Y" mechąnicz

nych (Dz. U. z 195'5 r. Nr 3'6, poz. 225 oraz z 1"957 r. 
Nr 21, poz. 104 i Nr 49, poz. 2'39). 

§ 6'0. Rozporządz'enie wchodzi w życie z ·dniem 1 np
ca 1965 r. 

Minister Komunikac ji: P. Lewiński 

MiniSt.er ·Gospodarki . Komunalne j: S. Sroka 
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O SWIADCZENIE RZADOWE 

z dnia 21 stycznia 1965 ,r. 

w sprawie ucz~ł1iC'łwa Syryjsk<ie; Republiki Arabskiej i Alqierii w Konwenc ji {nr 3O)d6tyczącei aęś.ciowej ł'ewizfi 
konwen-c ji, uthwalonych prz-ez Konferencję Ogółn-ą Międzynał-·@dowej OrgiłRiuc;i Pr-a<:y <Rił }ej pierws7,ych dwudziestu 

ośmiu s'esj3ch, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 

:roda_i€ się IHm-e jSzym do w'iiic! o m0 ści , iż Sy ryjska Re
publika AHlbska dnia 30 pażdzie rnika 1%1 r. i A1gieria <lnia 
19 paźd ziernik a 1962 r. za komunikowały Dyrektorowi Gene
ra lnemu Międiynarodcwe~Jo Biura - Pracy, ż-e uwaiiiją si ę za 
związan e p0stanow icn i<1 mi Konwenc ji (nr 80) dotvczącej c zę
ściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencj ę 

Ogó l>J'\ ą Mi-ędzynarodowej Organizacji. Pracy na jej pie rw
s.zych <'lwlldzies'tu ośmi u sesjach, - przy j ęte j w MQ-nt'fei11u d<nia 
9 paździ ernika 1946 r. {Dz. U. z 194'8 r . NT 46, p Glll . 341j, któr-e 
wstały uprzednio fOl'x::ią'g:I'li.ęt-e 11Jia <icJq ter y to r ia pizJecJ uzys.ka
niem niepodl egłości. 

- ;. . . 
Ministe r Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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~SWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dni~ 25 sty~znia 1965 r. 

1 -

w spl'awie ratyfikacji' przez han RurilUnię Konwen c ji i Porozumień Swiatowego ZWłązku Pocztowego; ' podl1i8dnydl 
w Ottawie dnia 3 października 1957 r. 

Podaje si ę DlnleJszym do wiadomości, że zgodnie z art. 25 
Swiatowej k<Ollw-encJi pocztowe j, podpisanej w Ottawie dnia 

3 pa żd ziernika 1957 r. (D z. U. z 1'CJ'63 r. Nr -g, DOZ. 51'), z ł ożone 

zostaly przez Iran i Rumunię Rządowi K.atladYłskie ll\u w ni-

-;1'~~., ~. "t~ 
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