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str. 1 

MINISTER 

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
I BUDOWNICTWA 

ŚWIADECTWO Nr ......... . 

nadania uprawnień zawodowych 
w zakresie szacowania nieruchomości 

(zdjęcie) 

(pieczęć okrągła 

z godłem Państwa) 

"Załącznik nr 2a do rozporządzenia Mini 
stra Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa z dnia 28 listopada 1989 r. 

str. 2 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dn ia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446) 

stwierdzam, że 

(imię, nazwisko, imię ojca) 

uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie sza
cowania nieruchomości . 

Posiadacz świadectwa jest uprawniony do wy
konywania samodzielnych funkcji w zakresie 

szacowania nieruchomości . 

MINISTER 
z up. 

Główny Geodeta Kraju 

Warszawa, dn ia .. . ... ... .. ..... . . ... .. .. .. . 

Wzór 

Uwaga: Świadectwo jest 2-stronne o formacie 8 cm x 11 cm każdej strony", 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: A. Diakonow 
Kierownik Ministerstwa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 22 kwietnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w między
narodowym transporcie drogowym. 

Na podstawie art. 1 5 ust. 2 i art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania między
narodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332) 
zarządza się, co następuje: 

,,§ 6a. W okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. od podmiotów 
wykonujących zarobkowo międzynarodowy trans
port drogowy na podstawie udzielonej koncesji po
biera się opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, 
w wysokości obniżonej o 50%." 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospoda- .. . . . 
rki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie opłat za § 2. Rozporządzenie wchodzI w zycie z dniem ogłosze-

-----,uprawnienia-przewozowe-oraz-opłat-drogowych w-między _ _ niaz-IDO.cą od dniajj wi.etnia 1992 r. 
narodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 84, poz. 385 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
i z 1992 r. Nr 2, poz. 11) § 6a otrzymuje brzmienie: w z. W. Chodakiewicz 


