
.-

'ł 

Dziennik , Ustaw Nr 45 688 Poz. 239 i 240 

3. Od składek wpłaconych po obow i ązującym terminie 
oddział ZUS wymierza odsetki lu b dodatki za zwłokę w 
wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

§ 10. Jeżeli kwota świadczeń podleg ających pokryciu 
ze środków Zakład u Ubezpieczeń Społecznych jest wyższa 
od kwoty na leżnych składek, oddział ZUS obowiązany jest 
zwrócić zakładowi pr acy nadwyżkę w ciągu dwoch tygod
ni od daty otrzymania dekl,aracji rozliczeniowej. 

§ 11. Jeżeli zakła d pracy nie wypłacający świadczeń 
opla ci w terminie nal eżne składki, zwolniony jest od złoże

nia deklaracji rozliczeni owej za mies iąc e , w których skład 

osobowy pracowników i ich zarobki nie uległy zmianie. 
Jednakże zakład pracy obowiązany 'jest zł.Qżyć deklarację 
rozliczeniową za grudzień każde go roku. 
, / 

§ 12. Traci' moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
23 stycznia 1959 r. w sprawie opłacania składek na ubez
pieczenia społeczne oraz rozliczania zas i łków wypłacanych 

przez z akłady pracy (Dz. U. Nr 9, poz. 46). 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie ż dniem l stycz
nia 1976 r. 
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ROZPORZĄDZENI.E MINISTRA Km.1UNIKACJI 

z dnia 8 grudnia' 1975 r. 

zmieniające . rozporządzenie w sprawie !:pedycji krajowej. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dIli\l 27 listopada 1961 r. 
o tr ansporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, 
poz. 297) zarządza się, cci następuje: 

§ 1. VV r ozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 
27 kwietnia 1964 r. ,w sprawie spedycji krajowej (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 19, poz. 116 i Ż 1974 r. Nr 40, poz', 237) wpro
wadza się następujące zmiany: '1 

.1) w § 8' ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,§ 8. 1. Zezwole nia na prowadzenie spedycji krajowej 
przez u s p ołecznione prze dsi ębiorstwa trans
portowe udziela i cofa, z zastrze'żeniem prze
pisu § 14, terenowy organ administracji pań
stwowej stopnia, wojewódzkiego. 

2. Zezwolenia na prowadzenie spedycji krajo
wej przez inne jednostki (osoby) niż określo

ne w ust. 1 udziela i cofa terenowy organ 
administracji państwowej stopnia podstawo
wego."; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 11. 1. Zezwolenie na prowadzenie, spedycji krajo
wej może być udz ielone na obszar: 

1) gminy lub kilku sąsiadujących z sobą 
gmin, 

2) miasta, 

-3) miasta i sąsiadującej z nim gminy lub 
gmin, 

4) województwa, 

5) c ałego kraju. 

2. Zezwolenie na prowadzenie spedycji pu
blicznej przez clsobę fi zyczną moż e by ć 

udzielone na obszar ni.e w i ększy n iż' jedno' 
województwo." ; 

3) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako u,st. 1· 
i doClaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Zezwoleniem na prowadze nie spedycji publicznej · 
lub branżowej przez państwowe przedsięb i ors two 

transportowe podległe naczelnemu lub centralne
mu organowi administracji państwowej jest zarzą
dzenie tego organu o utworzeniu przeds iębior

stwa, jeżeli , w zakresie działania przedsiębidr
stwa przewidziane jest prowadzenie spedycji kra
jowej. Ząrządzenie powinno określać rodzaj i za
kres czynnośd i usług spedy.cyjnych oraz obszar, 
na 'którym czynności te i usługi będą wyk.ony· 
'jN'ane." 

§ 2. Rozporządzenie wchądzi w życi,e z dniem lstycz
nia 1976 r. 
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