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10) organizowanie unieszkodliwiania i zabezpieczania od
pęJdów promieniotwórczych, 

11). organizacja i koordynowanie prowadzenia pomiarów 
skażeń promierliotwórczych i tła promieniowania na 
terenie kraju, 

12) opiniowanie i kontrola ustalania bezpiecznych lokali- , 
zacji i warunków eksploatacji obiektów techniki ato
mowej, 

13) szkolenie i przygotowywanie, w porozumieniu z Mini
strem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wy
specjalizowanej kadry dla zaplecza nElUkowo-badaw
czego i produkcyjnego, pracującego na rzecz wyko
rz ystywania techn iki atomowej. 

§ 2. 1. Urząd inicjuje, organizuje i koordynuje w po-

Poz. 128. 129 i 130 

2, . Urząd prowadzi działalność informae-y jną w zakre
sie badań. i wykorż.ystywania energii atomowej w ramach 
krajowego systemu informacji na. ukowo~technjcznej i eko
nomicznej. 

§ 3. Urz.ąd . prowadzi współpracę gospodarczą i nauko
wo-techniczną z zagranicą w sprawach należących do za
kresu jego działania. 

§ 4. Urząd współdziała z właściwymi ministrami (kie
rownikami urzędów centralnych), prezydiami wojewódz
kich rad narodowych (rad narodowych miast wylączonych 
z woj ewództw) oraz zarządami centralnych żwiązków spół
dzielni w sprawach należących do zakresu jego dzia-
łania. 

rozumieniu z Ministrem Nauki. Szkolnictwa Wyższego § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
i Techn iki oraz Polską Akade ll1lą Nauk prace naukowo-ba- szenia. 
dawcze w dziedzinie wykorzystywania energ ii atomowej. Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINTSTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 15 maja 1973 r. 

zmieniające r07porząd'7enie w sprawie prowadzenia międzynarodowego · transportu drogowego krajowymi p(}j~ldami 
samochodowymi. 

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym [ spe
dycji krajowej (Dz. U, Nr 53, poz. 297) zarząd,za się, co na
stępuje: 

§ t. W § 4 rozporządzenia Ministra Komunikacji 
z dnia 10 wr7.e~ nia 1963 L W sprawie prowadzenia między
nar odo wego transportu drogowego krajowymi pojazdami 
samochodowymi (Oz, U, z 1963 r. Nr' 45, poz. 253, z 1969 r. 
Nr 10, poz. 74 i z 1972 r. Nr 18, poz. 130) wprowadza się 

. następujące zmiany: 

l) w usl. 1 pk t 2 otrzymuje brzmienie: 

ru malego ruchu granicznego. I,Istalonego urnową 

międzynarodową zawartą przez Pplskę, lub obsza
rów turystycznych na terytorium sąsiedniego pań
stwa, udostępnionych obywatelom polskim .... 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzm~eniu: 

,,2. Przepisy ust. 1 pkt 2 mają zastosowanie pod wa
runkiem. że ki e rowca pojazdu oraz osoby przewo
żone tym poja z.clem posiadają dokumenty upraw
niające do pobytu na obszarze małego ruchu gra
nicznego lub na obszarze turystycznym na teryto
rium sąsiedniego państwa. określone w zawartych 
przez Polskę umowach międzynarodowych ustala
jących te obszary." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-

.. 2) autobus ,l mi p osia dającymi nie więcej niż 15 miejsc 
siedzących. nal eżącymi do uspołecznionych przed
siębiorstw transportu zarobkowego, innych jedno
stek uspołeczni onych i organ izacji społecznych, je- . 
żeli przewóz dokonywany jest w granicach obsza.-

szenia. 
Minister Komunikacji: M. Za;lryd 
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ROZPORZĄDZENIE Mll\TISTROW KOMUNIKACJI ) SPRAW WEWNlJfRZ.NYCH 

z dnia 23 maja 1973 r. 

zmienIające rozporządzenie w sprawie bez.pieczeństwa ruchu przy -przewozie ,materiałówwybucbowycb 

na drotach publicl.nych. 

Na podstawie arL 14 pkt 2 ustawy z dniiI ' 27Iislo'l'riitlaL ',., ,' ., § l F'W,. rozporządzeniu M inistrow Komunikacji i Spraw 
1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach pu- Wewnętrznych z dUła 17 maja 1965 r. w sprawie bezpie
bl .icznych (Dz , U. z 1961 f, Nr 53. poz. 295 i z 1971 r. Nr 12.cze';'stwa ruchu przy prZE!Wozie rn a leriatów wybuchowych 
pC?z. 115) zarządza się. co następuje: na drogach publicznych (Dl. U. Z· 1965 r. Nr 22, poz. 139, 


