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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA F1NANSOW 

z dnia 10 września 1975 r. 

w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia 
rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. 

Na podstawie ar t. 1 Uł t. 4 ustawy z dnia 11 l is topada 
1965 r. o rozszerze niu uprawnień gromadzkich r ad narodo· 
wych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gro · 
madach wymiaru i poboru poda tków i innych należności 

pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) zarządza się, co na
stępu je: 

§ ' l. Należności z tytułu składek za obow iązkowe 

ubezpieczenia roln ików od nie sztzęśl iwych wypa dk ów 
i odpowiedzialności cywilnej włącza się do zob owi ązania 
p i eniężnego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em l stycz
nia 1976 r. 

Minister Finansów: H. Kisil-,'l 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINTSTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 3 września 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 
27 listopada 196 1 r. o transporcie drogowym i spedycji 
krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) oraz art. 37 ust. 5 usta
wy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale ad
ministracyjnym Pa ństwa oraz o zmianie ustawy o radach 
narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza s'ię, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Minjstrów Komunikacji i Go
spodarki Terenowe j i O chrony Środowiska z dnia 31 lipca 
1972 r. w sprawie krajowego tr ans portu drogowego (Dz. U. 
z 1972 r. Nr 34, poz. 234, z 1973 r. Nr 2, poz. 20, z 1974 r, 
Nr 23, poz. 139 i Nr 40, poz. 238) wprowadza się następu

jące zmiany: 

, l) § 13 otrzymuje brźmien 'ie: 
.. § 13. Publiczny transport drogowy może być prowa
dzo ny przez: 

1) spółdzielnie pracy, których statut przewiduje pro
wadzenie zarobkowego transportu drogowe-go -
w zakresie przewozów wymienionych w § 12, 

2) osoby fizyczne - w zakresie przewozów wymie
nion ych w § 12 ust. 2 pkt l lit. d) i e) oraz pkt 2."; 

2) § 15 otrzymuje brzmienie : 
.. § 15. 1. Zasięg wykonywania publicznej regularne j 
komunikacji autobuso wej określa się przez ustalenie 
linii komunikacyjnych (dróg przewozu) i wyznaczenie 
przystanków kr a ńcowych na tych liniach. Zasięg nie
regularnego przewozu osób autobusami , i taksówkami 
samochodowymi obe jmuje obszar całego Państwa. 

2. Zasięg publicznego n ie regul arnego przewozu 
ładunków wykonywanego ciężarowymi pojazdami sa
mochodowymi przez spółdzielnie (o,ddziały terenowe) 

i oso-by fizyczne oraz zasięg publicznego n ieregularne
go przewozu ł adunków (bagażu) taksówkami sam ocho
dowymi obejmuje obszar województwa, na którego te
renie znajduje się siedziba spółdzielni lub określone 

w zezwoleniu miejsce ' prowadzenia transportu przez 
osobę fizyczną, oraz obszary sąs i aduj ących woje
wództw. 

3. Zasięg wykonywanego przez osoby fizyczne pu
blicznego nieregularnego przewozu: 

1) osób dorożkami konnymi, 

2) ładunków pojazdami konnymi, 

3) ładunków ciągnikami rolni czymi z przyczepami 
przez rolników w czasie wolnym od p racy na roli 

obejmuje obszar gminy lub miasta, wy mie nionych w 
zezwo le niu jako miejsce prowadzenia transp ortu, oraz 
obszary sąsiadujących gmin (mi ast), 

4. Zasi ęg . przewozu wykonywanego przez spół

dzielnie (oddziały terenowe) oraz osoby fizyczne, pro
wadzące transport specjalizowany w zakresie' prze
prowadzek, obe jmuje obszar całe go Państwa. 

-
5. Zasięg n ieregularnego przewozu ł adunków wy-

konywanego ciężarowymi pojazdami samochodowymi 
w transporcie branżowym okreś l a si ę na pods tawie 
potrzeb gospodarczych jednostek, d la których są 

świadczone usługi przewozowe; z asi ęg ten może obej
mować obszar c a łego Państwa."; 

3) w § 16: 

a) w ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy .. i 2", 

bl ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Nie wymaga się zezwolenia na prowadzenie 
zarobkowego transportu drogowego pojazdami za-
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przęgowymi przez ro lników w czasie wolnym od 
pracy nJ roli na obszarze gminy, na której terenIe 
pro wadzą gospodarstwo rolne, oraz gm in sąsiadują
cych."; 

4) w § 25: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zas i ęg nieregularnego przewozu w prowadzo
nym ub ocznie zarobkowym transporcie drogo
wym ustala s ię , odpowiednio do rodzaju prze
wozu , w sposób o k reślony w § 15 ust. 
i ust. 5.", 

b) skreśla się ust. 3; 

5) § 35 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 35. W szczególnie uzasa dni onych wypadkach te
renowy organ administracji państwowej sto'pn ia 
podstawowego może zezwolić na jednorazowe 
przekroczellle zakresu ustalonego w potwier
dzeniu zgłoszenia pod względem rodza ju lub 
zasięgu przewozu."; 

6) § 36 otrzymuje brzmienie: 

,, § 36. Zezwolenia na prowadzen,ie transportu drogo
wego jako działalności p odstawowej udziela 
i cofa je: 

l) terenowy organ administracji państwowej 

stopnia wojewódzkiego, jeżeli przedmiotem 
zezwolenia jest prowadzenie: 

a) publicznej regularnej komunikacji auto
busowej, 

b) publicznego transportu w zakresie niere
gularnego przewozu osób autobusa'mi, 

c) branżowego c,iężarowego transportu sa
mochodowego, 

d) publicznego n ie regularnego przewozu ła

dunków ci ężarowymi poj azdami samo
chodowymi przez osoby fizyczne; 

2) terenowy organ administracji państ.wowej 

stopnia podstawowego, j eżeli przedmiotem 
zezwolenia j est pro wadzenie publicznego 

tr anspo rtu w zakr esie nieregularnego prze
wozu: 

a) osób taksówkami samochodowymi i do
rożkamI konnymi, 

b) bagażu taksówkami samochodowymi, 

c) ł ad unk ó w ciężarowymi poj dzdami samo
chodowymi przez spółdzielni e , 

d) ładunków pojazdami k onnymi, 

ej ładunków ciągnikami ro lniczymi z przy
czepami przez ro lników w cza s ie wolnym 
od pracy na roli."; 

7) § 37 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 37. Zezwo lenia na prowadzenie zarobkowego trans
portu drogowego jako_ działalności uboczne j 
udzie la i cofa je terenowy organ adminIstracji 
państwo wej stopnia podstawowego."; 

8) § 39 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 39. Jeżeli prowadze nie transportu ma obejmować 
obszar większy niż wojewód'ztwo, zezwolen ia 
udZIela właśc iw y miejscowo terenowy org an 
administracji p aństwowej stopnia wojewódz
kiego w porozumien iu z tere nowymi organami 
administracji państwowej stop nia wojewódzkie
go właścj wymi dla obszarów, na których ma 
być· prowadzony transporL" ; 

9) § 44 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 44. Wnioski (podania) w s.prawach zezwo leń na 
'\ prowadzenie trans portu d rogowego, udz iela

ny ch przez terenow e orga ny adminis!racji p a ń

stwowej stopn ia wojewódzkiego, sktada się za
pośrednictwem teren owych org anów admini
stracji państwowej stopnia podstaw o wego, któ
re przesyłają je organom wł aśc iwym do ud zie 
lania zezwoleń, do łącza j ąc swoją opin i ę." 

§ 2. Rozporządze nie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Komunikacji: M. Zajfryd 
Minister Admin is trac j i, Gos podarki Tere nowe j i O ch rony 

$r odowiska: T. Bejm 
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DO ABONENTOW 

Ad'mi"nistracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zwraca się do P.T. Abonentów z uprzejmą prośbą 

o uiszczenie opłaty za prenumeratę Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego na rok 1976 możliwie wcześnie, 

nie póżnlej jednak niż do dnia 30 Ilstopada br. W razie przekroczenia tego terminu pierwsze numery w 1976 r. 
zostaną dostarczone z opóźnieniem, a kosztami Icb przesyłki zostanie obciążony abonent. 

Wpłat za prenumeratę Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego należy dokonywać na konto Administracji 
. Wyd awnictw , Unędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim Oddział IV Miejski, Warszawa, 

nr 1528-91-437'45 (przel ewem bankowym lub prze kazem pocztowym). 

Na odcinku wpłaty prosimy podać czy..tełnie nazwę zamawiającego (bez skrótów]. dokładny adres, pod 
kt Q.r.ym ma być dokonyw ana wysyłka zamówionych wydawnictw (ulita I numer domu, numer skrytki pocz
towe]. numer kodu I mi ej~cowość), rodzaj wydawnictwa, liczbę egzemplarzy or az okres prenumeraty. 

Otrzymana wpł a ta będ z ie traktowana jako zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnycb zamówień 
i zawiadomień o dokonaniu wpłaty. 

Zq/oszenia na prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw, w którym ,puQli'k-ow:am~ ; są"" ohsz-erniejsze akty 
prawne z zakres'u , stosunków C?iędzynarodowych, powinny składal: tylko jednostki, którym załącznik len 
jest niezbędny do pracy. 

Rachunki za prenumeratę nie będą wystawiane. 

Ministerstwa. urzęcty centralne I urzędy wojewódzkie proszone są o zlożenie zamÓWlen na prenumeratę 

Dzi ennika Ustaw. załąCZnIka do Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego w formie rozdzielników na rok 
1976 obejmujących zarówno potrzeby własne. jak I p odległych jednostek. Zam ówie nia te wraz z rozdziel
nik am i nal eży kierować pod adresem Administracji Wydawnictw Urzędu Rddy Ministrów ul. Powsiń

ska 67/71 00-979 Warszawa - w terminie do dnla 15 pażdziernika br. Jednocześnie pros imy o powiadomie
nie podległych jednostek obj ętych rozdzielnikiem. aby zaniechały prenumeraty Dziennika Ustaw I . Mo
ni torą Polski ego we własnym zakresie I nie d okonywały wplat za prenumeratę tych wydawnictw. Roz
licze nie z Administracją Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów z t ytułu zamówionej prenumeraty nastąpi 

w ł kwartale 1976 r. (zgodnie z pismem okólnym Szefa Urzędu Rady Ministrów nr P 131/9/69 z dnia 30 marca 
1969 r.). Opłata za prenumeratę l egzemplarza wynosi: 

prenumerata roczna 
pr-enumerata półroczna 

Dziennika 'Ustaw 

zł 180.
zł 100.-

załącznika 

do Dziennika Ustaw 

zł 100.-

Monitora Pa Jskiego 

zł 180.
zł 100.-

UWilga, 19łosleń na prenumeratę Innych wydawnictw urzędowych poza Dzie nnikiem Ustaw. załączniki e m do 
Dzienn ik a Ustaw óraz Monitorem Polskim Administracja Wyd awn ictw URM nie przyjmuje. Tryb zamawi a nia 
prenume raty Innych wydawnictw urzędowych wskazują informacje zamieszczane w tych wydawnictwac h. 

Administracja Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów 
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