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II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego 

8 Przyjęcie i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego 
lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 30-50 

9 Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa 
polskiego 100-200 

10 Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego 100-300 

11 Przyjęcie oświadczenia w sprawie wyboru obywatelstwa dla dziecka 30-40 

12 Przyjęcie oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, 
poz. 49, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) 30-40 

14 Przyjęcie oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w trybie 
art. 11 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim 60-100 

16 Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania 
obywatelstwa polskiego 30-40 

17 Doręczenie decyzji wojewody o stwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego 30-50 

18 Wydanie innych dokumentów z zakresu obywatelstwa niż wymienione 
w poz. 9-12,14,16 i 17 20-50 

b) skreśla się pozycje 13 i 15. 

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

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 1 czerwca 1999 r. 

w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym trans
porcie drogowym. 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe
go transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 
i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się przedsiębiorców wykonujących 
międzynarodowe drogowe przewozy osób uczestni
czących w uroczystościach związanych z wizytą papie
ża Jana Pawła" w Rzeczypospolitej Polskiej z obowiąz
ku uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych 
wykorzystywanych w m iędzynarodowym transporcie 
drogowym i z opłat wyrównawczych wprowadzonych 
na zasadzie wzajemności w stosunku do zagranicznych 

przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy 

transport drogowy. 

2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 1, do
tyczy międzynarodowych przewozów drogowych wy
konywanych od dnia 4 czerwca 1999 r. do dnia 
18 czerwca 1999 r. 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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