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RO~PORZĄ:DZENIEMINISTRqWKOMUNIKACJI l GOSPODARKI TE!łENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

wspr~wiektajowego transportu drogowego. 

Na podstawie art. ·1 ust. 3, art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 
art 7 ust. 1, art. 8 ust. .4, art. 9 usL 3 i 'art. 10 ust. l pkt 2 
ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie ' drogowym 
i .spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) zarządza się,. ,co 
następuje: 

R o z d zi a ł 

Przepi'sy ogólne. 

§ 1. Ro~orządzenie , ustala zasady i warunki prowadze
nia krajowego trAnsportu drogo~ego,określonego przepisa
mi ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o tra'nsporcie drogo
wym i spedycji krajowej (Dz.U. Nr 53, poz. 297), zwanej 
dale} w skróceniu "ustawą". 

.D . .§. 2. , Prezydia wojew'ódzkiCh rad narodowych (rad naro
dowych miast wyłączonych z województw) koordynują na 
swoim tęrenie wykonanie przepisów rozporządzenia. 

§ 3. Przepisom ustawy poddaje się równief przewóz wy
konywany ' ciężarowymi ' pojazdami samochodowymi poza 
drogami publicznymi całkowicie lub częścioWo na wydziel o-
nyth terenae~h: . 

i} prowadzopych robót budowlanych, inżynieryjnych, ziem-
nych lub melioracyj&ych, ' ~~ . 

2) odkrywkowej eksploatacji -'złóż kopalin, 
3) zakładów produkcyjnych, ' 

jeżeli pojazdy używane do tego przewozu są dopuszczone do 
ruchu na' drogach publicznych. 

§ 4. 1. Nie pcdlega przepisom ustawy -przewóz zwłok 
wykonywan~ pojazdami przeznaczonymi do tego celu. 

2. Wyłącza się spod przepisów ustawy przewóz: 
1) prod.ukt6w rolnych, środków produkcji rolnej oraz 

wszelki,ch innych ł.adunków ńarzecz gospodarki rolnej, 
wykonywany ciągnikami rolniczymi uspołecznionych 
gospodarstw rolnych, państwowych ośrodków masHno
wych i ' społeczno"gospodarcHch organizacji rolniczych; 

2y wykonywany ciągnikami iólhićzymi rolników dla włas-
nych potrzeb; • 

3) wykonywany · pojazdami samochodowymi pn;ystos()wa-' 
nymi na st.ałe do przewozu psów, padliny i . nieczystości. 

3. Stosownie do art. 6 ustawy przepisówrozporządze
nia nie stosuje się dó: 

1) przewozu osób l ładunków dla własnych .:.potrzeb po
jazdami , . drogowymi należącymi do , przeds'tawicielstvr 
dyplomatycznych .j urzędów konsularnychwPolśce, sze
fów i personelu cudzoziemskiego , tych przedstawicielstw 
! urzędów, a także innych instytucji i osób korzystają
cychz immun'itetów i przywilejów dyplomatycznych ' na 
mocy ustęw,um6w i powszechnie uznanych zwyczajów 
międzynarodowych; 

<Qt przewozu os6b i ładunków , . dla własnych potrzeb pO~ 

jazdami drogowymi Sił Zbrojnych oraz jednostek podl~
głych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem 

przedsiębiorstw, Komendy , Głównej Straży Pożarnych 

, oraz podległych jej jednostek; 

, 3) ,przewozu osób i \ ładunk6w dla , własnych potrzeb po
, jazdami drogowymi jednostek ~ięziennict"'!'a, ' zakładów 
poprawczych i schron,isk dla nieletnich, podległych Mi-
nistrowi SprawiedliwoŚci; , 

4) 'przewozu chorych 'osób i- personelu służby zdrowia po- '-
jazdami samochodowyIlii pogotowia ratunkowegó in-
nymi samo'chodami służby zdrowia; 

5)· przewozu personelu służby . weterynaryjnej oraz prze-., 
.wozu chorych zwierząt i 'urządzeń .do przeprowadzania 
mechan-icznegoodkażania ' specjalnie do tego -celu p'rze
-znaczonymi pojazdami samochodow:ymi; 

6) przewozu poja"zdami drogowy;Ui przesyłe.~ pocztowych 
i czasopism; 

, -
7) 'wywozu, drewna jpłodów-' runa leśnego 'lIasów . państwo" 

wych pojazdami dr'ogow)'rni zarządów tych rasów; . 

8) przewozu osób I ładunków w obr'ocie gOlSpodarczym dla 
własnych potrzeb, własnymi pojazdami clro-go'Yymi po
szczególnych uspołecznionych gospodarstw rolnych i leś
nych oraz zakładów przerobu surowca drzewn,e:go; 

9) przewozu pojazd'ami drogowymi wykonywanego w za- .. , 
kresie gospodarczej pomocy sąsiedzkiej na wsi; 

10)ńiezarobkowego przewozu osób ' i bagażu samochodami 
osobowymi, motocyklami, ,motoro-werami oraz . osób, ba-. 
gażu i ładunków pojazdami zaprzęgowymi (konnymi), 
stanowiącymi własność osobistą oraz należącymi 'door
ganizacji politycznych. 

§ 5. Samochodami specjalnymi w r,ozumieniu ' art. , 3 
lis't.2 ustawy 'są pojazdy samochodowe, które: 

,1) stanowią jedynie 'ruchome urządzenia, np. dźwigi ~amo
chodowe, 'pompy, sprężarki, samochody po'żarnicze, za
miatarki, pługi odśnieżne, urządzenia ' wiertnicze ; 

2) stan,owią objazdowe punk,ty usługowe, np. kina, ambu
latoria,laboratoria, sklepy; bary, wzorcownie, warsztaty 
ruchome, pogr;>towia techniczne; 

3) są przeznaczone do 'innych celów niż przewóz, który sta~ 
nowi tylk-o część spełnianego jednocześnie przez nie za
dania głównego, np. samochody. gaśnicze" piaskarki, po-
lewarko"zmywarki; ., . , 

4) są wyposażone w odpowiednie stałe urządzenia i speł.; 
niająfunkcje pomieszczeń biurowych, mieszkalnych lub 
przeznaczone są do prowadzeriiaoperatywnej działal

ności, np. radiostacje, wozy, transmisyjne, filmowe ope
ratorskie itp. 

, 
§ 6. Samochody .. osobow~ ib-agazówe przeznaczone do 

publicznego transportu drogowego powin.fiy być ' źaopatrzone 
,w taksomierze. 

,; 

J 



DzIennIk Ustaw. Nr 34 - 301 - Poz. 234 

Rozdział 2 

Zakres I warunki prowadz.enla zarobkowego transportu 
samochodowego jako działalności podstawowej przez 

państwowe przedsiębiorstwa transpórtowe. 

) 
§ 7. t. Prowadzenie zarobkowego transportu samocho

dowego jako działalności podstawowej przez .państwowe 
przedsiębiorstwa transportu ' drogowego, zwane w dalszym 
ciągu "przedsiębiorstwami transportowymi", nie wymaga ze
.zwolenia. 

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

1) publiczny transport o·gólny { obejmujący wszelkie 
przewozy osób i ładunków z. wyjątkiem przewozu wy
konywanego przez transport specjalizowany (pkt 2); 

. 2) publiczny -transport specjalizowany obejmujący 
określone rodzaje przewozu. wymagającegą odpowiednio 
dostosowanego taboru . i urządzeń pomocniczych, 

3) branżowy transport ogólny, przeznaczony do obsługi wy
stępujących w dużym nasileniu w określonej miejsco
wości (rejonie) jednorodnych potrzeb przewozowych 
jednostek określonej branżygąspodarczej bez względu 

na ich przynależność resortową, a o·bejmujący przewÓz 
osób i · ła<lunków Z. wyjątkiem przewozu wykonywanego 
przez branżowy transport , specjalizowany (pkt 4); 

4) branżowy transport specjalizowany - obejmujący -Okreś
lone .rodzaje przewozu wymagającego odpowiednio do
stosowanego taboru L urządzeń pomocniczych, z którego 
usług mogą korzy,staćtylko jednostki określonej branży 
gospodarczej 'bez względu na ich przynależność resor
tową· 

3. Transpo~t ogólny i specjalizowany może być prowa
dzony łącznie przez jedno przedsiębiorstwo. 

§8. Przedsiębiorstwo transportowe, .którego przedmio
tem działania jest branżow'y transport 0·gó1ny, ~oże prowa
dz~ć: 

1) transport ładunków w z.akresie po{rzeb obsługiwanej 
branży, 

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

pracy i z pracy pracowników określonej branży, 
b) przewozu nieregularl'!ego organizowanego w ramach · 

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

c) przewozu ' indywidualnego w formie najmu samocho.
dów osobowych na rzecz jednostek określonej bran-
ży gospodarczej. " . 

§ 9. Przedsiębiorstwo transportowe prowadzące branżo
wy :tran$port specjalizowany może dokonywać: 
. 1) ' przewozu artykulówżywnościowych i innych artykułów 

wymagających zastosowania izotermicznych pojazdów 
sa,mochodowych(lodo wnie>chłodnie); 

2) przewozu ryb w basenach; 
3) przewozu zwierzątżywychi r 

4) przewozu ładunków płynnyc~ w cysternach; 
5) przewozu materiałów sproszkowanych lub sypkich W. 

specjalnych pojemnikach; 
6)prze",ozuładl,mkó~wy jątkowociężkich ' lub ' przekra

czając1ch dopuszczalne wymiarYi 

. 7) przewozu mebli; 
8) innych przewozów wymagających taboru o nadwoziach 

specjalizowanych. 

§ 10. Przedsiębiorstwo tran~portowe jest obowiązane: 
1) uczestniczyć w porozumieniu branżowym transportu sa

mochodowego; 
2) przestrzegać regulaminu zarobkowego przewozu i taryf, 

odpowiednio do rodzaju prowadzonego transportu; 
. 3) stosować dokumenty eksploatacyjne i przewozowe, prze

widziane obowiązującymi przepisami. 

§ 11. t. Przepisy §§ 7-10 nie . mają zastosowania do 
prowadzonego przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłCHiy) 
komunikacyjne (transpor~owe) na obszarze miast i osiedli: -

l) transportu osób i bagażu taksówkami samochodowymi~ 
2) transportu osÓb i bagażu autobusami, 
3) cjężarowego branż9wego transportu specjalizowanego 

gospodarki 'komunalnej. 

2. Zakres I warunki prowadzenia transportuwymienio
nego w ust 1 określają odrębne przepisy. 

Rozdział 3 

Zakres I warunki prowadzenia zarObkowego transportu dro
gowego jako działalnośclpodstawowejprzez jedBostkl spół

dzielcze I osoby fizyczne. 

§ 12. L Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia za
robkowego transportu drogowego jako działalności podsta
wowej przez jednostki spółdzielcze i osoby fizyczne określa 
zezwolenie. 

2. Zezwolenie może być udzielone na prow~dzenie: 
, 1) puDlicznego transportu drogowego osób w zakresie: 

a) kOmUnika-cji autopusowej, . 
b) przewozu pracowniczego, 
c) nieregularnego przewozu ,autobusami, 

I • 
d) nieregularnego przewozu taksówkaml oSamochodowy~ 

mi, . 
e) nieregularnego przewozu dorożkami konnymii 

2) publicznego ciężarowego transportu drogowego w za
kresie: 
a) nieregularnego przewozu ładunków ciężarowymi po- . 

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

kami samochodowymi, 
c) nieregularnego przewozu ładunków pojązdami kon- ' 

nymi; 

3) oranżowego ciężarowego t:ransportu samochodowego. 

"§ 13. Publiczny transport drogowy może być pf'Owadzo
ny przez: 
1~ . spółdzielnie pracy transportowej lub transpórtowo-war

. sztatowej - w zakres'ieprzewoz6w wymienionych w 
§12 ust. 2 pkt 1 lit. a)- d) oraz pkt.2; · 

2) spółdzielnie pracy transportowo-przeładunkowej - w ' 
zakresie przewozów wymienionych w § .12 ust. 2 · pkt 2 
lit. a) i c); 

3) osoby fizyczne -,- w żakresle przewozów wymieniony._h 
w § 12 ust. 2 pkt 1. lit. ci) ' i 'e) oraz pkt· 2 •. 

... 
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§ 14.0 1. Branżowy transport ,drogowy może być prowa
dzony przez: ~. 

.1) spółdzielnie pracy transportowej lub transportowo-war-
szt~towej; .... , 

2) inne spółdzielcze przedsiębiorstwa transportowe. 

2. Jednostki wymienione w IJst. 1 mogą świadczyć usłn
/ gi przewozowe . tylko lIla rzecz tych jednostek, które określi 

!Zezwolenie. . . 

§ 15. 1. Zasięg komunikacji auto'busowejokreśla się 

przez ustalenie dróg przewozu (linii) i , wyzna,czeni'e przy
stanków krańcowych. Zasięg ńieregula'rnego przewozu osób 
autóbusami i taksówkami samochodowymi ' obejmuje obszar 
całego Państwa. '';- . 

2. Zasięgnieregulamego przewozu . ładupków wykony- , 
waneg'o ciężarowymi pojazdami samo<:hodowymi w transpor
c;ie publkznym przez spółdzielnię lub jej oddziały terenowe 
oraz zasięg nier.egularriego przewozu ładunków (bagażu) tak
sówkami ' samochodowymi może ob~jmować określone powia
ty lub cały obszar województwa łącznie z o,bszarem miasta 
z niego wyłączonego or.az sąsiadujących z ' wojew:ództwem 
powiatów. ,. . . 

3. Zasięg wykonywanego przez O'soby Jizytzne w trans
porcie publicznym nieregularnegoprzewozm 

1) osób dorożkami konnymi, 

2} ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi lub ' 
pojazdami . konnymi 

.;.....;. nie powinien w · zasadzie przekraczać obszaru powiatu 
łącznie z obszarem sąsiadującego z' nim miasta stanowiącego 

' p()wiat' miejski, obszaru ' miasta ' stanowiąceg'o powiat miejski 
łą<;znie z obs~aremsąsiadująceg()z nim powiatu lub obszaru 
miasta wyłączonego z . województwa. Zasięg przewozu wy
konywane,go przez osobę fizyczną ciężarowymi pojazdami 
samoch.'odowymi (pkt 2) może obejmować obszar 'wbjewódz
twa i sąsiadujących znim powiatów, zwłaszcza jeżeli siedzi
ba' Q·soby proWadzącęj transport .znajduJe się w miejs~owości 
rnnej niż miasto stanowiące . powiat miejski lub . miasto wylą
czonez województwa. 

4. Zasięg nieregularne,go przewozu ładunków . wykony~'.. 

wanego ciężar:owymi pojazdami .samochodowymi w transpor
cie branżowym określa się, ' biorąc za podstawę uzasad.nione 
potrzeby gospodar<:ze jednostek, na których rzecz usługi 
przewozowe są świadczone; zasięg ten mOże obejmować 
obszar: 

l) powiatu lub miasta slano~iącego powia't miejski; 

2). miasta stanowiącego p.owiat miejskiłą.cznie z' ,s?siadu-
jącym z nim powiatem (powiatami); . , 

3) kilku powiatów leż4c:ych w gr.anicach . jednego woje,~ 
Wództwai 

4) kilku miasL stan-owiących powiaty miejski~ , i leżących W. 
granicach jednego województwa łączn~e z sąsiadującym 
z nim powiatem (powiatami) lub beztegopowiatu t 

5) województwa lub miasta wyłączonego z wojewóditwa; ! 

,6) miasta wyłączonego z województw~ łącznie z oibszarem 
województwa, z którego zostalo' wyłączone, lub łącznie 

z częścią tego województwa (jednym lub kilkoma po
wiatami); 

/ . 
- 7}kilku .województw lub całego Państwa. 

§ 16.' 1. Ze'Zwolenie na prowadZenie publicznego trans
portu Ilrogowegomóże uzyskać: 

)?oz. ·234 

,1) spółcizielnia ókreślonaw § 13 pkt 1 i 2, jeżeli jest ,zrze
szona w branżowym związku spółdzielczości p: acy 
tra.nsportQwej; 

2) osoba fizyczna, która posi.ada: 
'\ 

.a) znajomo,ść ,język a polskiego, 
. b) prawo jazdy (kartę woźnicy) uprawniające ' do pro

w~dzenia odpowiedniego rodzaju pojaZdU. 

2. Udzielenie zezwolenia na prowadzeniepubliczl1ego . 
transportu drogowego osobie fizycznej (ust. 1 pkt 2) uzależ- ' 
nione jest od uprzedniego złożenia przez nią w órganie 
właściwym do udzielenia zezwolenia egzaminu ze 'Znaja-. 
móści: 

e 1) regulaminu zarobkow~go przewozu i taryf y- odpo
wiednio do rodzaju tr.ansportu, na którego prowadzenie 
zainteresowana osoh,a pragnie uzyskać zezwolenie; 

2) przepisów porządkowych ogólnych ' imieJscowy.ch., 'obo
, wiązujących przy niereguIarnyin przewozie osób .~ je

zeli zezwolenie ma być udziel'one ria prowad;zenietranll~ 
portu obejmującego takie przewozy; -

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

3. Zezwolenia nie może uzyskać. osoba fizycina skazana 
prawomocnym wyrokiem sądowym '. za , przestępstwopopeł

illione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jeżeli od cza
su t;rdbycia przez nią kary pozl:Jawienia wolności lub jej da
:rowania nie upłynął okres 2 lat. 

4. Nie wymaga się zezwolenia na prowadzenie wok~e
sie czasu wolnym od pracy . na roli zarobkowego tra.nsportu 
drogowego pojazdami zaprzęgowymi przez rolników, jeż'eli 
przewozy wykonywane są poza ' obszaramiadministracyjny'
mi miast wyłączonych z · województw, miast' stanowiących 

!powiaty miejskie oraz mias'1 i osiedli będących uzdrowiska
mi ,lub spoza tych obszarow na te obszary. 

§ 17. Zezwolenie na prowadzenie brariżoweg'o franspor
tu ąrogowego może uzyskać: 
,l) spółdzielnia określona w § ' 14 ust. 1 pkt 1, jeżeli jest 

zrz~szóna w ' branżowym związku spółdzielczości , pracy . 
'transport'owej; 

2) inne spółdzielcze przedsięhiorstwo transportowe. 

§lą. Osoba fizyczna może posiadać tylko jedno zezwo
,fenie uprawniające doprowadzenia ' zarobkowego transportu . 
drogowego . . 

§ i9. 1. Posiadacz zezwolenia na p'rowadzenie zarobko
wego transportu drogowęgo . jako' działalności I>odstaw.owej 
obowiązany jest: . 
:1) rozpocząć prowadzenie transportu w ciągu trzech mie
, sięty ód dnia o'trzymacn.i,a zezwolenia; 
.2) J~żeli jest jednostką spółdzielczą prowadzącą transport ,. I 

hranżowy -,- uczestniczyćyvporozumieniubranżo\yYJ;ll 

transportu samochodowego; . 
~Vprzestrzegać Iegulaminuzarobko~e.go przewozu i taryf 

odpowiednio do rodzaju transportu określonego W ze
zwoleniu .oraz stosować dok'tmenty ek~ploatacyjne 
i przewozowe, przewidziane i obowiązującymi przepisami; 

:4}wykonywać przewózpojazdamL wymienionymi w ze-
zwoleniu; , . . . ' . , .-

5)- w 'razie gdy Jranspo.rt prowadzony jest przy użyciu po
.jazdów samochodowych '-,; 2;głaszać organowi, który ze
zwolenia udzielił, . wszelkie zmiany w slflnie posiadania 
p'ojazdówt 

, . 

," 

. > 
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6) dosfarczaćna żądanie organu, który zezwolenia udzi.e- 
> lił, wszystkich danych dotyczących 'prowadzonej dzia ... 

łalności; 

7) zawiadamiać organ, który zezwolenia udzielił, o każdej 
zmianie swego adresu (siedziby) oraz o takich zmianach, 
dotyczących placówek terenowychj . • 

, 8) zawiadomić organ, który zezwolenia udzielił, o zamia
rze zanIechania prowadzenia transportu co najmniej na 
jeden miesiąc przed dniem zaniechania, z wyjątkiem wy
padku, gdy zaniechanie następuje z przyczyn niezależ-

· nych od posiadacza zezwolenia j 
9) zwróc!l:. zezwolenie organowi, który zezwolenia udzielił, 

w razie zaniechania prowadzenia transportu ' lub w ra
zie cofnięcia, zezwolenia. 

2. Przerwy w prowadzeniu transportu z przyczyn nie
zależnych , od . posiadacza zezwolenia nie przekraczającej 
trzech miesięcy lub dłuj;szej, na którą organ udzielający ze~ 

zwolenia wyraził zgodę, nie uważa się za zaniechanie pro- ' 
"adzeniatransportu. 

Rozdzia:ł 4 
-' 

Zakres i warunki prowadzenłą zarobkowego transportu 
drogowego jako dzi~lalnośl::ł ubocznej. 

• § 20. 1. Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia za
robkowego transportu drogowego dak6 działalności ubocż
nej w .stosunku do nie transportowej działalności podstawo
wej danej Jednostki określa zezwolenie .. 

2. Zezwolenia udZiela się w zakresie potrzeb przewozo
wych, nie zaspokojonych w , pełni na określonym obszarze 
przez państwowe przedsiębiorstwa transportowe. 

§ 21. Zezwolenie na prowadzenie zarobkowego transpor
tu drogowego 05ób jako działalności ubocznej , może być 
udzielone \Iv zakresie: 

1) przewozu pracowniczegOI 
2) przewozu nieregula.rnego: 

aj zbiorowego, 
' b) grupowego, 

c) w formie najmu samochodów osobowych. . . .. 
§ 22. 1. Zezwolenie na prowadzenie publicznego trans

portu drogowego osób jako dziafalności ubocznej, obejmują
cego wykonywanie przewozu nieregularnego (§ 21 pkt 2), 
może uzyskać odpowiednio do charakteru swej działalnośc:: 

1) państwowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność tu
rystyczną lub hotelową oraz jego placówki terehOWej 

2) spółdzielnia pracy prowadząca, działalnośtj, turystyczno
wypoczynkową oraz jel.plac~wki terenowe. 
2. Zezwolenie na proWadze.nie' transporty drogowego ja

,kó działalności ubocznej" obejmującego wykonywanie prze
wozu tylko określonej grupy osób, może uzyskać odpowied
n io cło charakJeru 'swej działalności: 

1) wzakresi~ przewozu pracowniczego -zjednoczenie 
przedsięhiorst_w ~ państwowych i posiadające jednostki lub 
komórki transportowe, prowacizońe wedłQgzasad peł
nego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego - dla 
obshigi pracowników podległych zakładów pracy; 

2) w zakresie nieregularnego zhiprowego lub grupowego 
przewozu pasażerów - organizacja społeczna uprawnio
na do prowadzenia działalIiości gospGdarczej, której dzia
łalnoŚćpodstawowąstanowi turystyka, i posiadająca 

· wydzieloną jednostkę organizacyjną do spraw turystyki, 
oraz ' oddziały ~erenowe' tej organiZd'cji. 

" 

3. Wnioski w sprawach zezwoleń na prowadzenie .trans
portu jako działalności ubocznej składane , przez jednostki 
wymienione w ust. li ust. 2 pkt 2, powinny być zaopinio., 
wane przez właściwy organ do spraw tu.rystyki, 

§ 23. Zezwolenia na pr,owadzenie zarobkowego ciężaro
wego transporfu drogoweg'o jako działalności ubocznej 
udziela się w zakresie takich rodzajów przewozu i rodzajów 
ładunków, jakie odIlowiadają charakterowi i zakresowi pod
stawowej działalności jednostek korzystających z tego 
transportu. ' , 

' § 24. 1. Zezwolenie na prowadzenie zarobkowego Cięża
rowego tranSportu drogowego jako działalnościubocznel 
może uzyskać': 

1) przedsiębiorstwo państwowe lub zjednoczenie przedsię
biorst-w państwowych posiadające jednostki lub k>omór
ki transportowe p'rowadzone wedłtig ', zasad pełnego roz
raChunku gospodarczego; 

2) organizacja spółdzielCza zrzeszająca spółdzielcze jed-
nostki nietransportowej • 

3) społeczno-gospodarcza lub spółdzieleza orga!1izacja rol
nicza; zezwolenie dla tych organizacji może obejmować 
również cięzarowe pojazdy drogowe należące do ich 
członków. 

2. Usługi transportowe, wykonywane na podstawie ze. 
zwolenia określonego w ust. 1, mogą być św(a,:kzone: 

1) przez jednos,tki lub, komólki lranc;portowe określone w 
ust. 1 pkt 1 - tylko na rzecz tych jednostek, )ttóre ped
legają .bezpośrednio wspólnej z jednostką lub komórką 
transportową jednostce nadrzędnej, oraz na rzecz innych 
jednostek ' tego samego resortu, ' znajdujących się w fej 
samej, co jednostka lub komórka transpor towa, miejsco~ 
wościj ograniczenia tego nie , stosuje silr do ' transportu 
specjalizowanegoj ' " 

2) przez organizacje pkreślone w ust. 1, pkt 2 , i 3 w zakre
sie ich bra'nżówej działalności gospodarczej. 

3. Do państwowych jednostek organizacyjnych resortu 
rolnictwa me mają zastosowania warunki ' określone WusŁ. 1 
~pkt 1 oraz ograniczenia. określone w ust. 2 pkt 1 w stosun
ku do przewozów wykonywanych dla potrzeb gospodarki rol
nej j wsi oraz go.spodarki leśnej. 

§ 25. 1. Zasięg przewozów w zakr~sie prowadzonego 
ubocznie transportu drogowego .osób Q.stala się dla przewozu 
pracowniczego, biorąc Po.duwagę miejscowość" w której 
znajduje , się zakład pracy, i miejscowości, z kt6rych przewóz 
pracowników ma się odbywać. 
, 2. Zasięg nieregularnego prżewozu ' w ząkresie prowa
dzonegouboC,?nie transportu samochodowego ustahł ' śię od
powiednio do rodzaju transportu w sposób określony w § 15 
ust. 1 orazust. 4 pkt '1-6. 

3. W -wyjątkowych .wypadkach,gdy występujące p 0-'" 

trżeby przewozowe to uzasadniają, zasięg przewozu określo
nego w ust: , 2 może obejmować obszar przekraczający jedno 
woJew6dztw:o lub moie być ustalony przez wyznaczenie dróg 
przewozu . domieJscowości, do których i z. których przewóz 
może być wykony~any. ~ 

§ 26. Posiadacz zezwolenia na prowadzenie transportu 
drogow.ego jako działalności . ubocznej obowiązany jest: 

1) uczestniczyć w porozumieniu , branżowy'm transportusa~ 
.' mochocloweg'oj nie d()tyczy:.. to jednostek organizacyjnyc/;l 

rolnictwa; / ' 

2) przestrzegać regulaminu zarobkclwego przewozu l ta
ryf -::- odpowiednio d!? rodiaju transportu określonego 
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w z,ezwoleniu - oraz stosowa,ć dokumenty eksploatacYh 
he i ' przewozowe, przewidziane obowiąZując~mi . przepi~ 
sami; 

3) wykpnywać przewÓz ' pojazdami samb'chodowymiwY'
mienionymi w. zezwoleniu i zgłaszać ' organowi, 'który 

· zezwolenia .udzielił, wszelk'e zmiany w stali:ie pOSIada
nia pojazdów; 

4) zawiadamiać organ; który zeiw~leniaU:dzieli1, o wsiel
kich zmianach organizacyjnych i il'mych, które mogą 
wpływać na zmianę .zakresuudzielonego zezwolenia: lub 
na jego cofnięcie; • 

5) dostarczać orgp.nowi, który zezwolenia 'udzielił, wszel
kich żądanych przez ' niego informacji dotyczących pro
wadzonego ' transportu oraz udos,tępniać 'w tym zakresie 
inspektorom gospodarki samochodowej odpowiednie do
kumenty i zapisy wczasie przeprowadzanej · przez nich 
inspekcji, 

§ 27. Żakres i warunki przewozu osób i bagażu samo
chodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ła

' dunków pocztowych okręślają odrębne przepisy. 

Rozdział 5 

Zakres ~ I warunki prowadzenia ni e zarobkowego transportu 
samochol].owego jako działalności pomocniczej. 

§ 28. Przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem § 34 
pkt 2, nie mają zastoso\yania do wykonywanego niezarob-
kowo przewozu: -

1) osób - autobusami posiadającymi do 15 mi.ejsc siedzą

cych .łącznie z miejscem dla kierowcy; 
2) ładunków - ciężarowymi pojazdami samochodowymi o 

· ładownośd do 1500 kg włącznie. 

' § '29. 1. Transport samochodowy prowadzony niezarob
kow6 jako działalność pomocnicza służy , zaspokojeniu włas

. nych pO'trzeb przewozo;Wych jednostki. 
· 2. Transport określony ~ ' ust. 1 nie traci charakteru 

transportuniezarobkowegp w. razie: 
l) użypenia przez jednostkę prowadzącą taki transport po

jazdu samochodowego pracownikowi jednostki lUD inn~ 
jednostce dla wykonania dorażnego przewozu niezarob
kowego, z tym że może on być tylko sporadyczny, a dla 
jednostki użyezającej nie stanowi żródła doda'tkowego 
dochodu; . ' . 

2) odpłatnego swiadczenia usług prie,,:,ozowych, wynikają
cego z przepisów szczególny~h (świadczenie nakazaneJ, 
pod warunkiem że wykonanie' świadczenia jest wyni
kiem szczegóinych okoliczności i 'nie ma charakteru 
ciągłego lub dotyczy usług świadczonych w trybie wy~ 
korzystania próżnych przebieg'ów lub wykorzystania ła
downości ciężarowych pojazdów s'amochodowych; 

. 3) odpłatnego . wykonywania przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej usług przewozowych na zlecenie pań- . 

stwowegoprzedsiębiorstwa~ tr.ansportu publicznego lub 
państwowego · przedsiębiorstwa prowadzącego spedycję 
publiczną· . 

3. Warunki użyczania pojazdów przez jednostki organi
zacyjne pracownikówl tej jednostki , lub innej ' jednostce 
(ust. 2 pkt 1) oraz stawki odpłatności w · tych wypadkach 
określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem 
Finansów. . , .' 

§. 30. Transport ~samochodowy jako działalność pomocni
cża może być prowadzony w zakresie: 
) przewozu: ' , 

a) }lracowniczego własnych pracownikówL 

, 

b) grupowego -własnych pracowników członków 'ro
dziny; 

c) osób -.:. w związku z gospodarczą, socjalną, kultu
ralną lub naukową działalnością jednostki orga~iza-
cyjnej (osoby); .. 

2) odwożenia 'do odbiorców przedmiotów własnego zbytu 
lub obr()tu handiowego; 

3) przęwozu od , dostawców 'przedmiotów własnego zaopa
trzenia lub prowadzonego skupu; 

4) przewozu własnych surowców, produktów lub wyrobów 
do przerobu i z przerobu dla ' własnego użytku; 

5) przewozu własnych przedmiotów; 
6) wywozu wszelkich Iłieużytkó}'l z własnego przedsiębior-

stwa lub gospodarstwa; , . 
7) przewozu wewnątrzzakładowego i technologicznego. 

§ 31. 1. Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia ', 
transportu samQchodowego niezarobkowego jako działalnoś-
ci pomocn.iczej określa potwierdzenie. zgłoszenia. 

2. Przy udzielaniu potwierdzenia zgłoszenia stosuje s:ę 
przepis § 23. 

§ '32. Potwierdzenie 7-głoszenia prowadzenia, pomocńiczo 
transportu niezarobkowego można uzyskać Vi zasadzie tylko 
w zakresie koniecznym dla działainości prowadzoneJ pod- " 
stawowo. 

§ 33. Zasięg przewozów wykonywanych w zakresie nie-' 
zarobkowego transportu samóchodowego, prowadzonego jako 
działalność pomocnicza, ustala 'się według zasad określonych 
w § 25. 

§ 34. Posiadacz potwierdzenia zgłoszenia ()bowiązal].Y 
jest:, . 

1) wykpnywać przewóz stosownie do zakresu usJalonego 
w potwierdzeniu zgłoszenia; . 

2) stosować przy wykonywaniu przewozu dokumenty eks
ploatacyjne i ' prz,ewozowe, przewidziane o,bowiązują
cymi przepisami; 

3) przestrzegać obowiązków .wymienionych w § · '26 
pkt 3-5. 
§ 35., W szczególnych uzasadnionych wypadkach organ 

do spraw komunikacji prezydium powiatowej rady narodo
we"j (rady narodowej mia~'ta stanowiącego powiat miejski, .. 
miasta wyłączonego z województwa) , moż·e ze'zwolić , mi jed
norazowe ściśle określone przekro,c.zenie zakresu ustalonego 
w potwierdzeniu ~głoszenia pod względem rodzaju 'rub zasię
gu przewozu ' w związku z koniecznością zaspokojenia - po
trZeb przewozowych. 

R o z dz i a ł 6 

Tryb udzielania cofąnia i zezwoleń na prowadzenie 
transportu drogowego oraz, potwierdzeń zgłoszenia ' tego 

transptjrtu. 

§ 36. 1. Zezwolenia na prowadzenie transportu drogo
·wego jako działalności podstawowej udziela i cofa: 

1) właściwy do spraw komunikacji organ prezydium woje
wódzkiej rady narodowej (rady ' narodowej miasta wyłą
czonego z województwa) ~ jeżeli przedmiotemzezwo
lenia jest: 
al prowadzenie komunika<::ji. autobusowej, 
b)' prowadzenie publicznego transportu w zakresie . nie-

regularnego . przewozu osób autobusami, >-
c) prowadzenie branżowego ciężarowego transportu sa

mo<::hodowego; 
2) właśdwy (lo' spraw komunjJ{acji organ prezydium po

'wiptow~rrady ,:ńar()dowej , ' (rady narodowej miasta sta
llOwiącego powiat miejski), a w mieście wyłączonym z 

, ł\ 

\. 
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województwa '-:"organ do 'spraw komunikacji' prezydium 
rady narodowej tego miasta - jeżeli przedmiotem ze

. zwolenia jest: : 
a) prow,adzenie publicznego nieregularnego transportu 

osób lub bagażu taksówkami samoc~odowymi, 
b) prowadzenie publicznego ciężarowego transportu s'a

mochooowego, 
c) prowadzenie publicznego konnego transportu drogo

wego 
- na ohszarzeobjętym zasięgie;n działania organu 

. udzielającego zezwolenia. . . 

2. ZezwoJenia na prowadzenie komunikacji au10busowej 
na o,bs'zarze miasta lub na w'ykoriywanie nieregularnego pu· 
blicznego przewozu osób ' lub bagażu taksówkami samocho
dowymi organy do spraw komunikacji ' prezydiów rad na
rodowych udzielają w porozumieniu z organami do spraw 
gospodarki terenowej i ochrony środow i ska tych prezydiów. 

' . 3. Jeżeli zezw Olenie na prowadzenie zarobkowego trans
por tu drogowego ma hyć ' udzielone na 9bszar powiatu 
i miasta stan'owiącego powiat 'miejski, właściwe do ' spraw 
udzielania zezwoleń organy prezydium powiatowej rady na
rodowej i miasta stanowiącego powiat miejski działają w 

, por.ozumieniu, zezwolenie zaś wydaje organ właściwy ze 
,/ względu na s i edzibę (zamieszkanie) jednostki (osoby) ubiega

jącej się o z·ezwolehie. 
" ' 4. Przepis ust. 3 stosuje · się odpowiednio, jeżeli 'zezwo
lenie na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego 
ma być udzielone na obj,lar miasta wyłączonego z, woje, 
wództwa i województwa, z , którego zostało wyłączone, lub 
części tego województwa. 

§ 37. Zezwolenia n~ prowadzenie zarobkowego trans
portu drogowego jako działalno 'ści ubocznej udziela i cófii 
właściwy do spraw komunikacji organ prezydium wojewódz
kiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego 
z województwa). 

§ 38. Potwierdzenia zgłoszenia niezarobkowego transpor
tu samochodowego udziela organ do spraw komunikacji pre
zydium rady narodowej . właściwy .do rejestracji pojazdu, 
którym ma być prowadiuny ten transport. 

§ 39. Jeżeli zezwolenie ma być udzięlone na prowadźe
nie transportu w zasięgu przekrp c,zającym granicę woje
wództwa (mi'asta wyłączonego z województwa), organ do 
spraw komunikacji prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
(rady narodowej miasta wy-łączonego z wojew'ództwa) może 
udzi,elić zezwolenia w 'porozumieniu z organami ·do spraw 
komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad 
narodowych miast wyłączonych z województw) właściwych 
miejscowo dla obszarów, przekraczających granice właści
wości organu . ud:zJielającego zezworenia. 

§ 40. Zezwolenie i potwierdzenie zgłoszenia powinny 
zawierać : 

1) określenie organu, który udzi·elił zezwolenia (potwier
dzenia zgłoszenia); 

2) podstawę prawną; 

3) nazwę (nazwisko i imię) uprawnionągo .do . prowadzenia 
transportu oraz jego siedzibę (adres) lub miejsce prowa
dze'nia działalnośoi związanej z 'transportem, a w zezwo
leniach na transport zarobkowy '- także n'azwę oddtia
łów (placówek) terenowych j~dnostki oraz ich ' adresy; 

4) określenie: • 
a) 'rodzaju i przedmiotu prowadzonego transportu, 
b) rodzaju i zasięgu w_ykonywania przewozu, 
c) rodzaju, ' ładownoŚCi, (liczby mleJsc 'pasażęrskich) 

i liciby pojazdÓW samochodowychdopuszczonycndo 
przewOZUt 

Poz. 234 

5) wyszCzególnienie ' w . razie . potrzeby innych w,arunków 
zezwoleni~a lub potwierdzenia zgłoszen i a; 

6) pouczenie o przepisach karnych ustawy (art. 30 i 37). 

,§ 41. 1. Zezwolenia lub potwierdzenia zgłoszenia udzie. 
la si ,ę na czas. ogIan iczonylu~ nieograniczony, z tym że w 
razie zmiany okolicznośt·iuzasadniających udzielenie, zezwo
lenia lub .potw ie~dzenia zgłoszenia mo,gą on'e być . cofnięte 

w każdym czasie przez właścj wy do spraw komunikacji 0(-

' gan prezydium rady narodowej, który zezwolenia lub po
twierdzenia ' zgłoszeni a udzielił - z zastrzeżen i em przepisów 
ust. 2 i 3. 

2. Zezwolenie lub po~wierdzenie zgłoszenia' udzielone 
państwowemu przeds iębiorstwu, urzędowi, instytucji, jed
nostce spółdzielczej Ll,Jb organizacji społecznej może być 

cofnięte z terminem zaprzestania działalnoś.ci nie krótszym . 
niż na koniec dane'go roku kalendarzowego, ci jeżeli dorę
czenie decyzji. o c ofnięciu następuje w drug im półroczu -
z terminem nie krótszym niż koniec następnego roku kalen-

. darzowego. . 
3. Zezwolenie lub potwierdzenie 'Zgłoszenia udzielone 

osobie ti'zycżnej lub osobie prawnej nie ' będącej jednostką 

gospod arki uspołecznionej może być cofn i ęte z terminem 
zaprzestania działalności nie krótszyin niż sześć miesięcy; 

j ednaKże w razie wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia 
działalności podstawowej, uzasadniającej pomocnicze prowa
dzenie niezarobkowego transportu drogowego, cofn i ę,ciepo" ' 
twierdzenia zgłoszenia powinno )lilstąpić równocześnie z ter
minem wygaśnięcia wy mienionego uprawnienia. Po,twierdze~ 

nie zgłoszen i a może być cofnięte także rów~ocześnie z ' wy- ' 
cofaniem z ruchu pojazdu samochodowego, którym ' transport 
jest prowadzony. 

§ 42. 1. Poza wypadkami, o których mówa w § 41, 
'zezwolenie lub '-potwierdzenie zgłoszenia może być cofnięte 
na stałe lub na czas oznaczony również w wypadkach 

, określonych art. 37 pkt 1 ustawy: 
1) jednostce gospodarki uspołecznionej lub osobie prawnej 

nie , będącej jednostką gospo'darki uspołecznionej - w 
razie popełnienia przęz pracowników tej jednostki, ' od
powiedzialnych za prowadzenie .' trans'P9rtU samochodo
wego, jednego z czynów określonych w, art. 30, 31 ~ 33 

, I . 
ustawy; , ! . 

4) o~obie fizycznej - w razie popełnienia ' przez nią jedne
J go z czynów określonych w· art. 30 i 33 ustawy. 

2. Cofnięcie zezwolenia iub potwierdzenia zgłosz.enią 
jednostce, gospodarki uspołecznionej w wypadku określo

nym w ust. 1 pkt 1 następuje po uprzednim co najrimiej 
. 3-krotnym pisemnym ostrzezeniu oraz, zasiągniędu opinii 
właściwego organu porozumienia branżowego transpo,rtu sa-
mochodowego. , . . 

. 3. Zezwolenie i potwierdzenie zgłosze,nia udzielene oso
bie fizycznej może być cofnięte ponadto w razie: ' , 

1) skazania jej prawomocnym wyrokiem sądowym za prze
stępstwo popełnione vi celu osiągnięcia korzyśd mająt
kowej; 

2) . ukarania jej prawomocnym orzeczeniem za inne wykro
czenie niż określone wart. 30 i 33 ustawy, popełnione 
w związku z prowad~oną działalnością transportową. 
4. Przy cofaniu zezwoleń i pntwierclzeń zgłoszenia 

(ust. 1 .. i 2) mają odpowiednie zastosowani.e przepisy f ~1 
ust 2 1 3. . 

§ 43. L Jednostki (osoby) ubiegające się o zezwolenie ' 
na transport zarobkowy lub potwierdze'nie zgłoszenia trans
})'ortu niezarobkowego składają wnioski (podania) do właści
wego organu administracji państwowej. 

2. Wnioski (podania) po;winny ' zawierać dane wymieąio' 
ne w § 40"pkt 3 i 4; do wniósku !podania) powinno 'być do 

• I 
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łączone uzasadnienie potr,zeby uzyskania zezwolenia lub ' po
, twi;:rdzenia zgłqszenia wraz z popierającymi ' je dokumen-

tamI. ' , 

§ 44. Wnioski (podania) w sprawach ~ zezwoleń, na pro
watJ.zenie transportu drogowego, udzielanych przez właściwe 
do spraw komunikacji organy prezydiów WOjewódzkich rad 

' narodowych, składa się za ' pośrednictwem właściwych do , 
'spraw komunikacji organów prezydiów powiatowych rad 
narodowych (rad ńarodowych miast st.anowiący'ch powiaty 
miejskie), które przesyłają je organom właściwym do udzie
lania zezwoleń, dołączając swoją opinię." 

§ 45. Wzory druków >1 IOJmulariy 'stosowanych w spra_
wach zezwoleń i potwierdzeń zgłoszenia transportu drogowe
go oraz wzory dokumentów · eksploatacyjnych i przewozo
wych i zakres ich ~tcjsowania ustala Minister Komunikacji. 

Rozdział 7 

WykorzystanIę ładowności 'I próinych przebiegów 
ciężarowych pojazdów sam~chodowych I przyczep. 

§ 46. 1. JeŻeli ·w wyniku zamierzonej jazdy ciężarowy 
pojazd samochodowy lub jego ' przyczepa w kierunkuM doce
lowym lub powrotnym ma mieć przebieg próżny albo ma 
wykonać przewóz, przy ,którym iadowność pojazdu (przycze
py) będzie tylko częściowo wykorzystana, a jazda w jednym 
7. kierunków. ma się rozpo'cząć: ' 

1) w miejscowości, w której żnajduje się państwowa jed- ' 
nostka organizacyjna prowadząca spe.dycję ' publiczną, 
'zwana w dalszym ciągu "placówką spedycyjną", lub 

2) w miejscowości, która położona jest w odległości nie 
przekraczającej 6 km od granicy a.dmin1istracyjnej miej-
scowości określonej w pkt l . 

- zlęcający jazdę obowiązany jest zgłosić zamiar jazdy naj
, bliższej ,placówce spedycyJnej miejsca stałego lub czasowego 
postoju pojazdu w przeddz.ień 'wyjazdu, hie później jednak 
niż., na 6 godzin przed zamierzonym czasem wyjazdu. -

2. Zgłoszenia wyjazdu dokonanego na dzień bieżący 

póżniej niż na 6. godzin przed zamierzonym czasem wyjazdu 
placówka spedycyjna ' może nie uzIiać i odmówić - jego po
twierdzenia, chyba że , osoba ,zobowiązana do dokonania 
zgłoszenia wykaże, że nagły wyjazd został spowodowany 
ważnymi względami gospodarczymi. 

3. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu placówce spedycyjnej 
przez zlecającego jazdę nie dotyczy wypadków, gdy jazda 
ciężarowego pojazdusamochodowego~ ('przyczepy)w jednym 
z kierunków; docelowym lub powrotnym" , rozpoczy'na się 
Zmle]SCOWOSCI mnej nii Qkreślone w ust. 1; w takim wy'
padku kierowca pojazdu obo:wiązany , jest stawić się z po
jazdem ' bezpośrednio w najbliższej placówce spedycyjnej ' 
leżące j na trasie jazdy po jazdu. ' 

4. Za jedną jazdę ' uważa się każdą lazdę ciężarowego 
pojazdu samochodowego, rozpoczynającą, się w miejscowości, 
określonej w ust. 1 lub 3, jężeli celem jazdy jest inna miej-
scowość. ' " 

" § 47. , Zakres , stosowania przepisów § 46 do ' pojazdów 
samochodowych , państwpwych przedsiębiorstw ' transporto
wych określi Minister Komunikacji w porozumieniu z mi
n'istrami, nadzorującymi te przedsiębi,orstwa. ' 

§ ·48, 1. Przepisów' § 46 'nie stosuje się do: 
1) jazd na odległość nie przekraczającą 30' km; 
2) - pojazdÓw, których na-dwozia przystosowane są na stałe 

. do wyłącznego przewozu . ładunków określonego rodzaju ; 
3) , pojazdQw o ladownościl do 1500 kg włączn.ie; 
4) przyczep ' (naczep) ' ciężarowych przeznaczonych do prze-

'. 

wozu ładunków przekratzającyc;h dopuszczalne ,wymiary 
lub ciężar; 

5) przesyłek przei naczonych do portów lub ' punktów for
mowClnia_ ładun~ów zbiorczych dla transportu międzyna-

- rodowego; , 
6) zespołów złożonych z ciągnika rolniczego i przyczepy 

(naczepy). 
2: Przepisów § 46 nie stosujes'ię rów,nież przy jazd,ach, 

których przedmiotem jest przewóz: 
l) dystrybucyjny ti}warów do sieci handlu detalicznego; 
2) nie opakowanych lub nieszczeinie D4lakowanych artyku-

łów , ' żywnościowych przeznaczonych do spożycia; 
3) żywych zwierząt i dr'obiu; , 
4) ryb i przetworów rybnych; 
5) . materiałów niebezpiecznych i 
6) mater,jałów cuchnących; 
7) odpadów zwierzęcych i padi.inyj 
8) zwłok. 

3." Przepisy ust. 2 pkt 6, '7 i 8 dqtyczą ol;m kierunków 
jazoy. , ' 

§ 49; l.Zgłoś~enie (§ 46 ust. 1) powinno określać, : 
1) posiad,acza pojazdu; 
2) numer rejestracyjny i dopuszczę.lną ładowność pojazd~ -

oraz dane' charakteryzujące na{lwozie z punktu widzenia, 
zabezpieczenia -ładunku w trakcie przewozu (podwył- :'" 
szone burty, " opończe, wzmocnione podłogi, szczelne 
zamknięCia itp.); 

3) , rodzaj ' i ciężar przewożoneg'o ł-adunku; 
4) drogę jazdy ze WSkazaniem, w której z jazd (docelowej, 

powrotnej) pojazd nie ma zapewnionego ładunku , lub 
jego ładowność ' nie będzie w pełni wykorzystana; , _, 

5) miejsc,owość, cza~ (datę i gódzinę) zamierzon~gi:> roz
poczęcia jazdy, w której pojazd ma mieć przebieg 
próżny lub nie wykorzystaIią ładowność; 

6) n ą.zwisko kierowcy pojazdu i nazwisko· ewentualneg'o 
dozorcy (konwojenta). ' 
2. Zgłoszenie może być przekazane placówce spedycyJ

nej pisemnie, ' dalekopisem, telegr'aficznie l4btelefonogra
' mem. 

3. Pla'cówkaspedycyjna, przyjmująca zgłoszenie, obo
wiązana jest niemvłocznie, a, najpóźniej na 4 godziny przed 
zamierzonym ' rozpoczęCiem jazdy pojazdu zgłosżonego, za-
wiadomić zgłaszającego jazdę: " , 

11 o posiadaniu ,}}rzesyłki do przewozu lub o braku takiej 
przesyłki; , 

2) o możliwości przejęcia i wykonania' przewozu przesyłki 
pos iadacza pojazdu w ramach systemu przewozu prze
syłek drobnych(§ 50 ust 2 pkt 2). 

§ 50. 1. Kierowca pojazdu, ,którego jazda, została zgło~,' 
szona placówce spedycyjnej zgodnie 'z § 46 ust. 1 i 2, obo-
wiązany jest: , 

1) ' stawić si~ z pojazdem przed placówką spedyc;yjną miej
scowości ' określon-ej w § 49, ust. 1 pkt 5; 

2) okazat, przedstawicielowi placówki spedycyjnej: 
a) swój dowód osobisty zawierający adnotację o zatrud

nieni u W jednostce wymienionej Vi dowodzie reje" 
stracy jnym pojazdu, 

b) dowód rejestracyjny pojazdu i jego dokument eks-
pl oa tacy jno-przewozowy (kartę drogową). ' 

2. Kierowca pojazdu ponadto obowiązany jest: 
l) przyjąć do przewozu przesyłkę zleconą przez placówkę 

spedycy jną i dostarczyć ją placówce spedycyjnej wska~. 
zanęj w' dokumencie przewozowym prz,esyłki, ' a jeżeli ' 

' prz,esyłka stanowi jedyny ładunek pojazdu ~ . bezpośred:. , 
n io do jej odbiorcy, określonego w dokumenc.ie przewo-" 

/ 
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. , zowym przez placówkę wysyłającą lub odbierającą prze-
syłkę, albo . I , 

2) przy pierwotnej , jeździe , docelowej -:- przekazać na żą-
,' danie placówki ' spedycyjnej znajdujący ' się na pojeżdzie 
ładunek do przewozu wykonywanego w ramach systemu 
przewozu przesyłek drobnych zorganizowanego przez 
placówkę spedycyjną, pod warunkiem, że przewóz zo
stanie wykonany w ciągu 24 g,odzin od chwili przeję-

cia przesyłki. . ' 
' 3. Do kierowcy pojazdu, wykonującego jazdę określoną 

w 'f 46 ust. 3, nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt L 
4. Obowiązek przekazania ładuJlku .placówce spedycyj" 

nej (ust. 2 pkt 2) nie dotyczy wypadków, gdy ł'adunek 

, musi być przewieziony w celu likwidacji awarii technicznej 
lub prz.esto] u produkcji. ' 

§ 51. Jeżeli zgłoszony zgodnie :z § 46 ust. 1 pojazd ma 
mieć w kierunku powrotnym przebieg próżny lub' nie w peł-

, ni wykorzystarrą łado';ność - placówka spedycyjna miejsca 
stałego lub czasowego postoju pąjazdu obowiązana jest po
wiadomić o tym placówkę ' spedycyjną miejsca docelowej 
jazdy pi,erwotnej zgłoszonego pojazdu w celu przygotowania 
przesyłki do przewozu w czasie jazdy , powrotnej oraz podać 
kierowcyna~wę li adres placówki, do której obowiązany jest 
zgłosić ;się, rozpoczynają,cjazdę powrotną· ' . 

, §, 52. L Placówka spedycyjna, do której. zgłasza się kie
rowca poJazdu zgodnie z przepisem § 50 'ust. 1: 

1) zleca kierowcy pojazdu przesyłkę do przewozu z jedno
- czesnym odnotowanie'm zlecenia ' w dokumencie 'eksploa

, tacyjno-przewozowym (kardedrogoweD, przy czym mo
że wyznaczyć własnego dcizorcę(konwojenta), albo 

2) 'przejmuje od kierowcy pojazdu ładunek do przewozu w 
ramach systemu przewozu przesyłek drobnych , (§ 50 
ust. 2 pkt 2), albo 

3) potwierdza zgłoszenie! jazdy pojazdu w jego dokumencie 
eksploatacyjno-przewozovvym (karcie dro'gowej) bez zle
cenia prz,esyłkido przewozu, je~eli odpowiednią prze
syłką nie dysp0':1~je. 
2~ Placówka spedycyjna może zlęcić przewóz prżesyłki, 

nawe;t jeżeli droga zamierzonej jazdy przedłuży się z tego 
powodu o 20%; w uzgodnieniu z posi'adaczem pojazdu prze

" dłużenie drogi zamierzonej jazdy może' być większe. 

3. Do przewozu ładunku, ' przejętego przez , placówkę 
spedycyjną od kierowcy p9jazdu (ust. l , pkt 2), stosuje się 
przepisy ' regulaminll i taryfę, obowiązujące przy przewozie 
przesyłek drobnych. . 

o § 53. 1. Zl-ecajączgodnie ,z przepisem § 52 ust. 1 pkt l 
przewóz przesyłki, placówka spedycyjna obowiązana jeś-Ł 

uwzględni6 rodzaj i charakter ładunku znajdującego się na 
- pojeździe lub przewidzianego do przewozu. ' 

2. Zlecając przewó'lwymagający ze względu na właści
wość przesyłki zachowania szczególnej ostrożności, placów
ka spe'dycyJna obowiązaną jest zapewnić dozorowanie prze
syłki (konwqjenta). 

§ 54. 1. Placów~a spedy~yjnazlecająca: przesyłkę do , 
przewozu pojazdem, którego ' jazda została ' zgłoszona; obo-
wiązana jest: ' 
1) wystawić dokument przewozowy ' ze wskazaniem vi nim 

dodatkowo na,?wy i dokładnego : adresu placówki spedy
cyjnej, której ,ma by~ doręczona przesyłka, jeżeli nie 
zleca doręczenia jej bezpośrednio odbiorcy; 

( o :i) ,załadować przesyłkę w sposób 'zabezpieczający ją przed 
uszkodzeniem oraz czę~ciowym lub cilłkowitym zaginię
ciem, a także, w razie potrzeby, przed wyrządzeniem 

. 5zkody ' itmymprzesyłkom,przewo2lonym -tym pojazdem; 

" 

3) nie przetrzymywać pojazdu ponad czas przewidziany do 
za .ładowania przesyłki i wystawienia dla niej dokumen
tu przewozowego. 
2. , Dokument przewozowy (ust. 1 pkt l) placówka, spe

dycyjna wystawia w 4 egzemplarzach; trzy egzemplarze do
kume'ntuotrzymuje ,kierowca pojazdu, z których jeden (ory
ginał) oddaje wraz ,z· przesyłką placówce spedycyjnej miejsca 
przeznaczenia lub odbiorcy ' przesyłki, odpowiednio do 
JJr,Zmien'ia zlecenia (§ 5Q ust. 2 pkt 1); dwa egzemplarze do
kumentu przewozowego (k,opie), poświadcżone przez placów
kę spedycyjną lub O'dbiorcę przesyłki, kjerowca wręczil po:': 
siadaczowi pojaZDU po powrocie do stałego miejsca postoju; 
czwarty egzemplarz dokumentu prz,ewozowego pozostaje w ' 
placówce spedycyjnej miejsca nadania przesyłki. 

3. ' Placówka spedycyjna obowiązana je&t prowadzić re
jestrzgłaszanych jazd pojazdów, zaWierający dane określone 
w § 49 ust. 1. 

§ 55. Kierowca pojazdu, którego jazda została zgłoszona, 
nie może odmówić przyjęcia do przęwozu przesyłki zleconej 
przez placówkę spedycyjną; chyba że naruszono ' warunki 
określone w § 52 ust. 2. ' .. 

§ 56. 1. Placówka spedycyjna przejmująca przesyłkę 

przywiezioną pojazdem, którego jazda została zgłoszona, od
powiedzialna jest za jej , wyładunek; w , razie zlecenia 
kierowcy pojazdu bezpośredniego doręczenia przesyłki jej 
odbiorcy za wyładunek odpowiada odbiorca' przesyłki. ' 

2. Zlecenia wymienionego w ust. 1 placówka spedycyjn~ 
może dokonać, gdy przesyłki mają być dowiezione nie wię-, 
cej niż do -trzech odbiorcówt których siedziby znajdują się 

w tej samej miejscowości, co siedziba placówki spedycyjnej, 
a łączny ciężar bądź obJętość przesyłek wykórzystują 
co najmniej 50% ładowno~ci (pojemności) pojazdu. 

§ 57. Do przewozu przesyłki, wykonywanego na zJe,ce
nie placówki spedycyjnej, stosuje się w zakresie stosunków 
między placówk'ą spedycyjną a posiadaczem poja'ldu przepi
sy regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężaro

wym transporcie samochodowym 'oraz taryfę towarową trans
portu samochodowego i spedycji. 

o § 58. 1. Za 'przewóz pr~esyłki zleconej do przewozu 
przez placówkę spedycyjną posiadacZ pojazdu otrzymuje od 
placówki spedycyjnej, ~tóra przewóz zleciła, ' 80% sumy 
należnej za przewóz, po 'Przedstawieniu odpisu dokumentu 
przewozowego, potwierdzonego p~zez odbiorcę przesY.łki bez 
zas trzeżeń., . . ,< 

2. Posiadacz pojazdu, którym do~onano przewozu prze
syłki zleconeJp'rzez placówkę spedycyjną, wypłaca premię: 

1) kierowcy pojazdu , - w wysokości 10% należności 
o'trzymanej od placówki spedycyjnej; 

2f osobie., bezpośrednio przygotowującej l zlecającej 
" jazdę - w wysokości 'SOfo' premii kierowcy określonej 
- w pkt 1. . 

§ 59. Placówka spedycyjna wypłaca swoim dyspozyto
rom (ośobom wykonującym bezpośrednie czynności dyspozy
tOfii) premi'ę w wysokości 1% przewożnego, wypłaconego 
posiadaczowi pojazdu (§ 58 ust. 1) za przewóz przesyłki zle
conej w ramach wykorzystania próżnych przebiegów. 

§ 60. 1. Miejscowości, w których znajdują się placówki 
spedycyjne, powinny być oznaczone tablicami umieszczony
mi u wylotu każdej drogi publicznej, wybiegającej z takiej 
miejscowości, obok tablic oznaczających jej granicę admini
stracyjną'. 

2. Tablice . (ust. 1) według wzoru określonego przez Mi-
, nistra Komunikacji obowiązana jest ustaw i ać jednostkćY or- . 

ganizacyjna prowadząca państwową spedycję publiczną. 
3. Prezydia wojf::wódzkich rad narodowych (rad naro

dowych miast wyłączonych z województw) . ogłas,zają" corocz-
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n:Ie w ' dzierinikach urzędowychwojew6dzkich rad narodo~ 
wycha'ktualną sieć plac6wekspedycy jnych, działających na 
obsżarachobjętych zasięgi€m kh działania; 

§ 61. 1. Prezydium wojew6dzkiej rady narodowej (rady' 
narodQwej miasta ; wyłączonego z województwa) może roz
ciągnąć ' obowiązek przyjmowania do . przewozu na zlecenie 
placówld sPedycyjnej ładunku ziemiopłodów weźasie ' trwa
nia akcji przewozów jesiennych na pojazdy przejeżdżające 
bei ładunku po określonej ' drodze - w celu dostarczenia 
ładunku bezpośrednio z miejsca skupu, znajdującego się przy, 
tej drodze, do miejsca przeznaczenia. 

2. Do wypadków określonych w ust. 1 stosuje się prze- -
pis § 52 ust. 2. 

Rozdz1a18 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

, §, 62. Kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia 
dotyczących.: 

.1') obowiązku posiada-nia zezwolenia '(potwierdzenia zgło~ 
szenia) na prowadzenie tJansportu drogo.węgo) 

2) przestrzegania zakresu trarisportu 'określonego w zezwo
, leniu ,(potwierdzeniu zgłoszenia); 

3) . stosowania ' obowiązującychdokument6w eksploatacYJ-
nych! przewozowych, ' ' 

~) zgłaszania placówce spedycyjnej pr6żnegoprzebiegti 
ciężarowego pojazdu samochodowego (przyczepy) lub 
przewozu, przy którym ł'adowność pojazdu jest tylko 
częściowo wykorzystana / . 

..:.,; wykonują inspektorzy gospodarki samochodo-wej, nieza· 

leżnie od kontl'olf wykonywanej w tym zakresie przez inne, 
. organy na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 63. J. Traci moc rozporządzenie Ministr.ów Komuni
kacji l Gospodark'iKomunalnej .z dnia 1 lutego 1965 r. W. 
sprawie ' krajowego transpórtu droQ'owego (Dz. U. Nr 7, 
poz. 40). 

2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych -w 'ni-
niejszym rozporządzeniu pozostają w mocy: " . 

1) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 Iipca19(j5 r. 
w . sprawieużyczania pojazdów samochodowych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej pracown,ikom tych 
jednostek lub innym jednostkom gospodarki . uspołecznio-,' 
nej (Monitor Polski Nr 37, poz. 214); , 

2) zarządzenie Ministr.a Komunikacji z dnia 12 pażdziernika 
1966' r. w sprawi·e zakresu , stosowania ~ ,przepisów o wy
korzystaniu łado>yności ciężarowych pojazdów saIn<?cho'-. 
nowych! ich próżnych przebiegów do pojazdów samo
chodpwych : państwowych -przedsiębiorstwtransporto

wych (Monitor Polski Nr 59, poz. 285), z tym że zamiast 
powołańych w zarządzeniu przepisów rozporządzenia 
wymien~onego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy' 
niniejszego rozporządzenia, 

3) przepisy dotyczące wzorów-clruków i formularzy , stos,o
wanych w sprawachzez-woleń ,i potwierdzeń zgłoszenia 
transportu drogowego wydane, przez ' Ministra Komuni
kacji na pódstawie § 45 rozpprządzeniawYll1ieni-ÓDego ' 
w · ust. 1, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Minister-
stwa Komunikacji. ' 

- § 64. Rozporządzenie wchodzi w żyde .z dniem 1 wrześ
nia 1972 r. 

Minister Komu~ikacji: M. Zajfr'jd 

Minister GO$podarki Terenowej i O'chrony Srodo>yiska.i ' 
J. Kuslak 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 lipca 1972 r. 

dotyczące ,uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencJI w sprawie , likwidacji wszelkich form dyskryminacji f 

rasowej; otwartej do- pOdpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. ' 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że z!Jodnie z ' arty
kułem . li. ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich ' form dyskryminacji rasowej, otwartej 
do podpisu w Nowym Jorku dnia l mar,ca 1966. r. " (Dz. u. 
z 1969 r. Nr 25, poz. 187), został złożony dnia 30 maja 1972 re 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów ,Zjednoczo-

nych dokument przystąpienia Mauritiusa do powyższej kon-: 
wencji. 

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 Kpnwencji weszła ona 
W życie w stosunku do Mauritiusa dnia 29 czerwca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE. 

z dnia 31 lipc~a 1972 r. 

y; sprawie przystąpienia Grecji do JedńoIltej konwencji o środkach 'odurzających z 1961 r., ~porządzonej w Nowym 
Jorku dnia 30 marca 1961 'r. 

P'odaje się niniejszym do wiadomoścł, że zgoanie z ar
tykułem 40 ustę'p2 Jednolitej konwencji o ,środkach odurza
jących z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dni,a 30 mar
ca 1961 r. (Dz.U. z 1966 r. Nr 45:, poz. 271), został złożony 
dnia 6 czerwca ' 1972 r.Sekretarzowi Generalnemu ' Organi
zacjiNarog6w Zjednoczonyc~ dokument przystąpienia Grecji ' 

do wymienionej konwencji. ,. 
Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji 

weszła ona w , życie w stosunku do Grecji ' dnia 6 lipca 
.1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W z. J~ Czyrek , 




