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MINISTERSTWO SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

Na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierp-
nia 1997 r. o warunkach wykonywania mi´dzynarodo-
wego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677
i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at
za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych

w mi´dzynarodowym transporcie drogowym oraz jed-
nostek wyznaczonych do ich pobierania (Dz. U. Nr 148,
poz. 993, z 1998 r. Nr 45, poz. 286 i z 2000 r. Nr 17,
poz. 224) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsi´biorcy prowadzàcy stacje benzynowe
mogà pobieraç wy∏àcznie op∏aty dobowe, sied-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 31 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych 
w mi´dzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 29 maja 2000 r. (poz. 541)
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miodniowe i miesi´czne po zawarciu porozu-
mieƒ z jednostkà, o której mowa w ust. 1 pkt 1.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Kart´ op∏aty wype∏nia jednostka, o której
mowa w § 3 ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku rozpocz´cia przejazdu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej karta
op∏aty dobowej i siedmiodniowej mo˝e
byç wype∏niona tak˝e przez przedsi´biorc´
wykonujàcego mi´dzynarodowy transport
drogowy.

3. Kart´ op∏aty wype∏nia si´ przed rozpocz´-
ciem przejazdu przez wpisanie w oznaczo-
nym miejscu numeru rejestracyjnego po-
jazdu oraz daty i godziny rozpocz´cia prze-
jazdu, a tak˝e daty up∏ywu terminu wa˝no-
Êci karty i daty jej wydania.

4. Dat´ rozpocz´cia przejazdu oznacza si´
mechanicznie za pomocà odcisku stempla

lub nadrukiem komputerowym, przy czym
miesiàc powinien byç oznaczony przynaj-
mniej pierwszymi trzema literami jego na-
zwy. Godzin´ rozpocz´cia przejazdu ozna-
cza si´ czterema cyframi, z czego dwie
pierwsze odpowiadajà kolejnym godzinom
w 24-godzinnym cyklu dobowym.

5. W przypadku wype∏niania karty op∏aty
miesi´cznej, pó∏rocznej lub rocznej wpisy-
wanie godziny nie jest wymagane.

6. Karta op∏aty nie wype∏niona lub wype∏nio-
na w sposób inny ni˝ okreÊlony w ust. 1
i 3—5, a tak˝e zawierajàca poprawki jest
niewa˝na.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 maja 2000 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.

1. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 stycznia
2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
Êciami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednoli-
ty tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami (Dz. U. Nr 115, poz. 741), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawà z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 49, poz. 484),

3) ustawà z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz innych
ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70) 

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania tekstu jednolitego.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nast´pujàcych
przepisów:

1) art. 234—239 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. Nr 115,
poz. 741), które stanowià:

„Art. 234. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122,  z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99,  z 1989 r.
Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 242)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 232 w § 2 po wyrazach «Skarbu
Paƒstwa» dodaje si´ przecinek i wyra-
zy «gmin lub ich zwiàzków.»,

2) skreÊla si´ art. 242. 

Art. 235. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10,
poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r.  Nr 34, poz. 198,
Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 88,
poz. 554) skreÊla si´ art. 35.

Art. 236. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝-
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U.
z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7,


