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ROZPORZĄDZENiE ,'RADY MINISTRÓW 
'- . 

z 'dn:ja .28 kwietnia 1981 r. 

zmienl .. jące . rozpOrz'ld7..enie w sprawie podatku gruntowego. 

Napoa~tawieart. 4pkl 2, i 3 oraz a rt. 6 ust. .2 pkt 1 
· ustawy z dnia 26 paździ.ernika J971 f.O poda.tku grunto

wYm(Dz.U. z Hm r.Nr27. poz . . 254 i -z 1974 r. ' Nr 38. 
poz.' 230} zar~qdza się. co następuje: 

z 1974 r. Nr <43. poz. 258 oraz z 1975 r: Nr 17; poz. 94 
i Nr 46. poz.248} wyrazy: "w latach 1972-1geO"zastę-
pujesię , wyrazal!li: ;.w latach 1972-1985". , 

. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
ł l. W ł 2 ust. 8 rozporządzenia Rady MInistrów z ' szenia. 

· cłnia22 listopada 1971 . r. w spr-awie podatku gruntowego 
(Dz. U. z 1971 r. Nr 3t.poz. 282. z 1973 r. Nr 34. poz. 198. Prezes Rady Ministrów: gen;' armii W. Jaruzelski 

'RÓZPbRZĄDZEN1E RADY MINISTRÓW 

. S dnia 28 kwietnia 1981 r. 

w aprawle zmliQlynazwy Wyższej . Szkoły . Wychowania Fbycznego Im. Jędrzeja Snładeckiego . w GdańFku-Oliwle. 

' Nil podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnIa 5 listopada 
,1958 r. o szkolnictwie ,wyższym (Dz.U. :I 1973 r.Nt ~~ 
po~ 191) zarządza się. CQ następuje: 

ł .l. Zmienia IIę · , nazwę . Wy7.szeJ Szko.ły~ , Wychowania 
" Fizycznego im. Jęd.neja Sniadeckiego w GiańskucOltw1e 
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na Akademię Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Snia
deckiego w qdań~n-Oliwie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i pllŹ-
diletnika 1981. r. . 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jawzelskl 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW KOMtJNI"AC::JI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ 
I OCHRONY SRODOWISKA ' 

--
• dnia ,~1 Jt,wletnia 1981 r • 

. ~Ienlającerozp~rządzelue . Vi . ~prawie krajowego transportu drogowego. 

Na podstawie art. 8' WIt. 4. art 9 ust. 3 ł art. 10 ust. ·l 
· pkt 2 ustawy z dnia 2111stopada 1961 r. o transporcie 

drogoWym 1 spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53. poz. 297) ża
rządu się. co następuje: -

_ § t. Wrozpgrządzeniu Ministrów Komunikacji i . Go
apodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 31 lipca 
1972 r. w sprawie krajowego transportu' drogowego (Dz. U; 
!: 19Ti r. Nr 34. poz. 234. z 1973 r.Nr· 2. poz. 20. z 1974 r. 
Nr 23. poz. 139 i Nr 40. poz. 238. z 1975 r. Nr 31. poz. 168 
oraz z 1971 r. Nr 30. poz. 134) wprowadza się następujące 
zmiany: 

l) vi § 15 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

.. 6. Terenowy organ administracji państwowe i stopnia 
wojewódzkiego może rozszerzyć sta ły zasięg przewo-

, zów ' określonych w ust. 2 i 3. jeżeli państwov" e przed
siębiorstwa transportowe nie są w stanie ' zaspoko ić w 
pełni potrzeb przewozowych występujących na danym 
obszarze . . 

7. W .. gospodarczo uzasadnionych :. wypadkach te
reilOwy organ administracji państwowej stopnia pod· 
.tawowego może na .okres dó 6 miesIęcy zezwolić na 

przewozy wykraczaj~ce poza obszar ustalonego ldi 
zasięgu .... 

2) ł 28 otrzymuje brzmienie: 

.. § 28. Przepisy niniejsze!']o rozdziału. z wyjątkiem 

§ 34 pkt 2. nie mają zastosowania do przewozów wy
konywanych autobusami do 15 miejsc siedzących łącz
nie z miejscem kierowcy oraz ciężarowymi pojazdami 
s.amochodo-wymi o ładowności do 1.500 kg włącznie: 
przeznaczonymi do zaspo'kojenia służbowych potrzeb 
komunikacyjnych państwowych ·jednostek organiza
cy jnych oraz organizacji spółdzielczych . społecz
nych.". 

3} § 3,6 otrzymuje brzmienie: 

.. § 36. Zezwolenia na prowadzenie transportu drogo
wego jako dzi a łalności podstawowej, udziela . ł cofa: 
l} terenowy organ administracji paIlstwowej stopnia 

wojewódzkiego. jeżeli przedmiotem .zezwolenia jest 
prowadzenie: . I ' ( 

a) p11b!icznej regularnej komunikacji autobusowej. 
b) publicznego tranSportu wzakresienieregular. 

nego prz~wozu ~osob autobusami! 

.. 
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ej branżowego ciężarowego transportu samocho
dowfgoi ' 

2) terenowy organ administracji "państwowej stopnia 
podstawowego, jeżeli przedmiotem zezwolenia jest 
prowadżenie publicznego " transportu - w zakresie 
hieregularnego przewozu: , 
a) osÓb taksówkami samochodowymi i dorożkami 

konnymi, 
b) bagażu taksówkami samochodowymi. 
c) ladunkówsamochodami ' ciężarowymi i ciągnI

kami z przyCzepami. 
d) ładunkó'; pojazdami konnymi". 

chodowych; premię oblicza się od należ-
' ności otrzymanej ' za ' przewóz wWy50· 
kości: 
aj 10% od )<.woty do 1.000 zł, , 
bl 5°/0 od kwoty powyżej 1.000 zł; 
premię oblicza się systemem, składanym, 
oddzielnie dla każdego przedzi'ału kwo
towego/ 

4) w § 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

2) osobom, które awizowały placówkom 
spedycyjnym jazdy oraz je przygotoWy
wały l. zleciły ~ w wysokości 1"10 na

, leżności) otrzymanej za każdą zleconą 

jazdę, nfe . więcej jednak niż 1.500 zł 
miesięcznie; 

3) innym pracownikom przyczyniającym sią 
do wykorzystania ładowności i próżnych 
przebiegów pojazdów samochodowych
z pozostałej kwoty funduszu - premiowe;
go. nie więcej' . jednak nit 1.100 złmie· 
sięcznie. 

i dodajesię -usL 2 w brzmieniu: 

) .. 2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio. jeżeli ze
zwolenia udziela terenowy organ administracji pań

stwowej stopnia podstawowego. a, transport ma być 
prowadzony na / obszarze przekraczającym granice , ' 
obszaru objętepo zasięgiem działania tego organu .... 

6) w § 48 ust. l: 

2. Placówka spedycyj:1a . wypłaca swoim pni
cowuikom, wykonującym bezpośrednio 

czynności związane z ak~zycją. odpraw" 
orin rozliczaniem nalezności za przewó~ 

ppjazdami samochodowymi w ramach wy
korzystania ich ładowności i próznych 
przebiegów. premie z funduszu. o którym 

a) pkt l otrzymuje brzmiąnie: 
.. 1) jazd po ja7,dów o ładowności do 1.500 kg 

włącznie na odległość nie przekraczając" 
, 50 km. o ładowności zaś ' większej na odle-
głość nie przekraczającą 30 kmi", 

hl skreśla się pkt 3. 
"{ 

mowa w § 58 ,ust. 3 - w wysokości do 
1.500 zł miesięcżnie. 

6) § 58 otrzymuje br,zmienie: 3. Kierownik jednostki organizacyjnej okreś14 
warunki wypłacania , premii pracownikom 
wymieńionym . w ust. 1 ,pkt 2 l 3 oraz W' 

ust, 2. a także dokonuje oceny ~kładu pra-

~ 

.. § 58. l ~ Za przewóz przesyłki zleconej do przewozd 
przez placówkę śpedycyjną posiadacz po
jazdu otrzymuje od tej placówki aoOfo sumy" 
należnej za prz,ewóz po przedstawieniu od
pisudokumentu przewozowego. potwierdzo
nego "bez zastrzeżeń przez odbiorcę prze. 
syłkI, 

2. PosiadacZ pojązdu tworzy fundusz premio. 
'lNy w wysokości llo~należności otrzyma- , 
nych od placówek sp,edycyjn ycti zt'ytułu 
zleconyc;h ,.przewo,ZÓw w rami:lch wykorzy~ 
stąnia ladowności i próżnycti ' priebiegów 
pojazdów. ' 

3. Placowka "" śpedycyjnatwórzy fdndlisz ,pre • 
"'roiowy (il!iswóich prę.'co\vników vi ' wYso
kości 2?!~0~sumywypla~onej posiaąaczo
lwi pOjazd!l za przewóz przesyłki zleconej W 
ramach wykorzystania ładowności i próż· 
n yeh przebiegów.','. 

cy' poszczegóhiych prac9wników w. wyko~' >,.~ 
rzystanie ładowności i próżnych przebie-
gów pojazdów samochodowych. uigadniając 

' z właściwymistatufowo organami zę.kłado
wych organizacji związkowych wysokość 
ind ywtduaJnych premii.". ' 

8)doMje się § 59aw brzmieniu: 
.;§59a: Zasady tw.Jrzenia funduszu premiowego l Je
go rozdziału. określonew§i 58 i 59. stosuje się od~ 
powiedniodo przedsiębiorstw publicznego i , branżo

wego ,transportu .samochodowego. organizujących ,we " , 
.'. własnym zakresie • . bez . pośr;ednictwa' plącówk~ Spedy

cyjnej, wykorzystanie , ładowności i próżnych przebie
gów ppjazdó'\v,samochod()'Wyc h, jeżeli ' następujero-z
liczenie naleznościża przewóz między dwoma przed-
.$iębiorstwami.'" . 

-. ' -.,' 

7) § 59 otrzymuje brzmienie: § '.2. . Rozporządzenie wchodzi v. życie z dniem ogIo" 
s~"enia,--: ' z: tym',':ze przepisy § l pkt . 6--8 wchodzą w żoy-ci" ::> 

,.§ 59. L Posiadacz pojazdu wypłaca Z funduszu pre. 
miowego (§ 58 ust. 2) ,premie: 
1) kierowcy, który przą.wiózł przesyłkę ,w , 

Z mocą od dnia 1 ~wietri.ia 1981 t. 

Minister Komunikacji: M. Zajtlyd 
, familch T , wy\(orz'ysŁania ładowności i 
próźnych" przehiegów pojazdó~ , s'aroo. 
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