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Dz.U. 1999 Nr 88 poz. 995 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

 

z dnia 22 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia 
przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz 

jednostek upoważnionych do ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 
r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 
677 i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w 
sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym 
transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania 
(Dz.U. Nr 148, poz. 992 oraz z 1999 r. Nr 22, poz. 210 i Nr 53, poz. 565) § 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 3. Za zmianę koncesji polegającą na: 

1) wymianie pojazdu samochodowego objętego koncesją, 

2) zmianie kraju, na który została udzielona koncesja, 

3) zmianie nazwy posiadacza koncesji, w tym również przedsiębiorcy 
powstałego w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych, 

4) zmianie siedziby posiadacza koncesji, 

5) zmianie numerów rejestracyjnych pojazdu samochodowego objętego 
koncesją, 

6) przejęciu w całości działalności w zakresie międzynarodowego transportu 
drogowego, prowadzonej przez kilku przedsiębiorców posiadających 
koncesje, przez utworzenie przez nich przedsiębiorstwo 

- pobiera się opłatę w wysokości 400 zł od każdego uprawnienia 
(koncesji), 

7) przeniesieniu uprawnień wynikających z koncesji w razie: 
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej koncesję i wstąpienia na jej 

miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej 
wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, 

b) połączenia podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, z wyłączeniem komercjalizacji, przedsiębiorcy 
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posiadającego pojazdy objęte koncesjami na międzynarodowy 
transport drogowy, 

8) przejęciu w całości działalności w zakresie międzynarodowego transportu 
drogowego przez drugie przedsiębiorstwo w przypadku, gdy właściciel 
obu przedsiębiorstw jest ten sam 

- pobiera się opłatę w wysokości 2000 zł od każdego uprawnienia 
(koncesji), 

9) przejęciu przez innego przedsiębiorcę w całości lub części działalności w 
zakresie międzynarodowego transportu drogowego 

- pobiera się opłatę w wysokości 4000 zł od każdego uprawnienia 
(koncesji),” 

§ 2. 

Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 


