
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 r. — Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozk∏ady jazdy okreÊlajà:
1) nazw´ przewoênika,
2) adres przewoênika,
3) dzieƒ wejÊcia w ˝ycie rozk∏adu jazdy,
4) termin wa˝noÊci rozk∏adu jazdy,
5) drog´ przewozu z uwzgl´dnieniem odleg∏oÊci w ki-

lometrach pomi´dzy punktami odprawy osób,
6) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu Êrodków

transportowych albo cz´stotliwoÊç ich kursowania
oraz dok∏adnie wskazane miejsca tego odjazdu
i przyjazdu,

7) rodzaj prowadzonych us∏ug komunikacyjnych (np.
ekspresowe, pospieszne, przyspieszone, zwy-
k∏e/osobowe), Êrodki transportowe obj´te cz´Êcio-
wo lub ca∏kowicie rezerwacjà miejsc lub Êrodki
transportowe przystosowane do przewozu osób
niepe∏nosprawnych.
2. Rozk∏ady jazdy, poza informacjami, o których

mowa w ust. 1, mogà okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) uprawnienia do bezp∏atnych i ulgowych przejaz-

dów, okreÊlone w odr´bnych przepisach,
2) kursy Êrodków transportowych, w których przewo-

zi si´ rzeczy,
3) kursy Êrodków transportowych, w których pierw-

szeƒstwo przejazdu przys∏uguje okreÊlonym po-
dró˝nym (np. z biletami miesi´cznymi),

4) informacje o po∏àczeniach (skomunikowaniu) nie-
których Êrodków transportowych,

5) inne niezb´dne informacje w∏aÊciwe dla danego
Êrodka transportowego, u∏atwiajàce podró˝nym
korzystanie z tego Êrodka.
§ 2. 1. Rozk∏ady jazdy podaje si´ do publicznej wia-

domoÊci w formie og∏oszeƒ wywieszonych w punk-
tach odprawy osób i rzeczy oraz w punktach sprzeda˝y
biletów; mogà one byç ponadto podane do publicznej
wiadomoÊci w inny sposób zwyczajowo przyj´ty.

2. Przewoênicy wykonujàcy zarobkowy przewóz
osób w regularnym transporcie zbiorowym wydajà
rozk∏ady jazdy w formie ksià˝ek, broszur, ulotek lub no-
Êników elektronicznych.

3. Rozk∏ady jazdy przewoêników, o których mowa
w ust. 2, podlegajà corocznej aktualizacji.

4. Aktualizacja rozk∏adów jazdy powinna obowià-
zywaç:
1) w transporcie kolejowym:

a) w 2001 r. — od dnia 10 czerwca,
b) w 2002 r. i w latach nast´pnych — od niedzieli

poprzedzajàcej dzieƒ 16 grudnia,

2) w transporcie samochodowym — od trzeciej nie-
dzieli czerwca.

5. Rozk∏ady jazdy i zmiany do rozk∏adów jazdy
przewoênik podaje do publicznej wiadomoÊci co naj-
mniej na 7 dni przed terminem ich obowiàzywania,
w sposób okreÊlony w ust. 1.

6. Zmian w rozk∏adach jazdy mo˝na dokonywaç
w ka˝dym czasie, z zastrze˝eniem ust. 5, z tym ˝e zmia-
ny w rozk∏adach jazdy w transporcie samochodowym
dokonywane sà po uprzednim ich uzgodnieniu z w∏a-
Êciwymi organami prowadzàcymi koordynacj´.

§ 3. 1. Koordynacja rozk∏adów jazdy polega na:
1) ustaleniu wzajemnych po∏àczeƒ pomi´dzy ró˝nymi

rodzajami transportu làdowego w punktach stycz-
nych na podstawie rozk∏adu jazdy pociàgów,

2) uzgodnieniu przebiegu linii komunikacyjnych oraz
godzin odjazdów pojazdów samochodowych w re-
gularnym transporcie zbiorowym, z uwzgl´dnie-
niem w szczególnoÊci: potrzeb przewozowych
zg∏aszanych przez samorzàdy gminne, powiatowe
lub wojewódzkie oraz zabezpieczenia potrzeb prze-
wozowych przez przewoêników.

2. Koordynacja rozk∏adów jazdy przewoêników wy-
konujàcych zarobkowy przewóz osób pojazdami sa-
mochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
prowadzona przez w∏aÊciwe zarzàdy gminy, powiatu
i województwa w sposób okreÊlony w art. 2 ust. 3—5
Prawa przewozowego, powinna uwzgl´dniaç:
1) zabezpieczenie potrzeb przewozowych na danej li-

nii komunikacyjnej, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem przewozów osób niepe∏nosprawnych,

2) jakoÊç i standard us∏ug Êwiadczonych przez prze-
woêników prowadzàcych ju˝ dzia∏alnoÊç na danej
linii komunikacyjnej,

3) dostosowanie komunikacji w transporcie samo-
chodowym do aktualnych po∏àczeƒ regionalnych
w transporcie kolejowym,

4) opini´ organizacji zrzeszajàcych przewoêników
z w∏aÊciwej terytorialnie gminy, powiatu lub woje-
wództwa.

§ 4. 1. Przewoênicy, o których mowa w § 3 ust. 2,
ponoszà koszty (op∏aty) zwiàzane z wykonywaniem ko-
ordynacji rozk∏adów jazdy w wysokoÊci okreÊlonej
w cennikach op∏at, ustalanych na podstawie dokony-
wanej raz w roku kalkulacji kosztów ponoszonych przez
organy prowadzàce koordynacj´, za:
1) koordynacj´ nowego rozk∏adu jazdy,
2) zmian´ skoordynowanego rozk∏adu jazdy,
proporcjonalnie do planowanego przebiegu Êrodków
transportowych w koordynowanym lub zmienianym
rozk∏adzie jazdy.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r.

w sprawie treÊci, sposobu i terminów og∏aszania rozk∏adów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji 
oraz warunków ponoszenia kosztów z tym zwiàzanych.



Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(Dz. U. Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 554
i Nr 60, poz. 702) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego
na pojeêdzie mechanicznym podlegajàcym rejestracji,
organ rejestrujàcy pojazd dokonuje adnotacji w rubry-
ce „adnotacje urz´dowe” dowodu rejestracyjnego po-
jazdu w brzmieniu: „Na pojeêdzie ustanowiony jest za-
staw rejestrowy na rzecz...” oraz potwierdza jà swojà
okràg∏à piecz´cià i podpisem.

2. Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´
w dowodzie rejestracyjnym w formie pieczàtki o wy-
miarach 65 mm na 8 mm zawierajàcej tekst adnotacji
sporzàdzonej pismem maszynowym, z podpisem oso-
by upowa˝nionej do dokonania adnotacji.

3. Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´
na wniosek w∏aÊciciela pojazdu na podstawie aktual-
nego lub pe∏nego odpisu z rejestru zastawów.

§ 2. 1. W razie ustania zastawu, organ rejestrujàcy
pojazd, na wniosek w∏aÊciciela pojazdu, skreÊla adno-
tacj´, o której mowa w § 1, wpisujàc jednoczeÊnie da-
t´ skreÊlenia oraz potwierdzajàc to skreÊlenie swojà
piecz´cià i podpisem, albo na wniosek w∏aÊciciela li-
kwiduje dotychczasowy dowód rejestracyjny, wysta-
wiajàc jednoczeÊnie nowy dowód rejestracyjny.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, sà dokony-
wane na podstawie jednego z nast´pujàcych doku-
mentów:

1) odpisu prawomocnego postanowienia sàdu, pro-
wadzàcego rejestr zastawów, o wykreÊleniu zasta-
wu rejestrowego na pojeêdzie z rejestru zastawów,

2) aktualnego lub pe∏nego odpisu z rejestru zasta-
wów.

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 22 wrzeÊnia 2000 r.

w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji 
o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, pobierane sà
przez w∏aÊciwe organy prowadzàce koordynacj´, okre-
Êlone w art. 2 ust. 3 Prawa przewozowego.

3. Koszty wydawania rozk∏adów jazdy ponoszà
przewoênicy proporcjonalnie do udzia∏u ich w∏asne-
go rozk∏adu jazdy lub innych materia∏ów reklamo-
wych w tym wydawnictwie, na podstawie umowy za-
wartej pomi´dzy przewoênikiem i wydawcà rozk∏adu
jazdy.

§ 5. Rozk∏ady jazdy, które nie zosta∏y poddane aktu-
alizacji w terminach okreÊlonych w § 2 ust. 4, tracà
swojà wa˝noÊç.

§ 6. Rozk∏ady jazdy zatwierdzone dotychczas przez
organy koordynujàce rozk∏ady jazdy zachowujà wa˝-
noÊç do czasu wprowadzenia w nich zmian.

§ 7. 1. Przepisów § 1 ust. 1 pkt 5 i 7 oraz ust. 2 
pkt 2—4 nie stosuje si´ do transportu lotniczego.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do komuni-
kacji miejskiej, z uwzgl´dnieniem lokalnych warunków
prowadzenia tej komunikacji.

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 27 wrze-
Ênia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 14 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie
utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach
morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 77, poz. 883 i Nr 81, poz. 916) w za-

∏àczniku w pozycji „Armator: Przedsi´biorstwo Paƒstwo-
we Polska ˚egluga Morska, pl. Rod∏a 8, Szczecin” skre-
Êla si´ wyrazy „1035  SYN PU¸KU”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

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

935
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 paêdziernika 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


