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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 18 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów 
na drogach. 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086) zarządza 
się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okreso
wych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojaz
dów na drogach (Dz. U. Nr 65, poz. 429) dodaje się 
§ 3a w brzmieniu: 

,,§ 3a. Zakaz ruchu na drogach, o którym mowa w § 2 
pkt 3 i 4, nie obowiązuje w okresie od dnia 
19 czerwca 1998 r. do dnia 19 lipca 1998 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 19 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek towarowych. 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 3 i art. 79 
ustawy z dnia 15 l istopada 1984 r. - Prawo przewozo
we (Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575 oraz z 1997 r. Nr 23, 
poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, poz. 629 i Nr 141, 
poz. 942) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie 
przewozu przesyłek towarowych (Dz. U. Nr 26, 
poz. 142) dodaje się § 10a w brzmieniu: 

,,§ 10a. 1. Przy przewozie węgla w komunikacji kolejo
wo-żeg lugowej stosuje się ceny urzędowe, 
ustalone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 14 października 1997 r. w sprawie 
ustalen ia cen urzędowych za przewóz nie
których towarów koleją (Dz. Urz. MTiGM 
Nr 6, poz. 6) . 

2. Rozliczenia należności przy przewozach, 
o których mowa w ust. 1, dokon uje się w na
stępujący sposób: 
1) przewoźne za przesyłkę za łączną drogę 

przewozu koleją i żeglugą śródlądową 

dzieli się przez kolejową odległość tary
fową, stanowiącą sumę najkrótszych od
ległości kolejowych od stacji nadania do 
stacji, przy której położony jest port prze
znaczenia, określonych w Wykazie odle
głości taryfowych PKP, 

2) udział kolei za przewóz ustala się mnożąc 
wielkość, o której mowa w pkt 1, przez 
kolejową odległość taryfową drogi prze
wozu koleją od stacji nadania do portu 
przeładowania (nadania), 

3) udział żeglugi za przewóz wodą ustala się 
w sposób określony w pkt 2 od portu 
przeładowania (nadania) do portu prze
znaczenia. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 
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