
Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Za opracowanie analizy sytuacji rynkowej po-
przedzajàcej podj´cie decyzji w sprawie wydania ze-
zwolenia na wykonywanie regularnego przewozu
osób w transporcie drogowym na linie komunikacyjne
o d∏ugoÊci do 100 km, niezale˝nie od zasi´gu tych
przewozów, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 3,50 z∏ za
ka˝de 1 000 km planowanego rocznego przebiegu da-
nej linii komunikacyjnej, nie mniej ni˝ 100 z∏ za danà li-
ni´ komunikacyjnà.

§ 2. Za opracowanie analizy sytuacji rynkowej po-
przedzajàcej podj´cie decyzji w sprawie zmiany posia-
danego zezwolenia na wykonywanie regularnego
przewozu osób w transporcie drogowym na linie ko-
munikacyjne o d∏ugoÊci do 100 km, niezale˝nie od za-

si´gu tych przewozów, w zakresie przebiegu linii regu-
larnej, dotyczàcej:

1) liczby przystanków,

2) rozk∏adu jazdy, w przypadku zmiany:

a) drogi przejazdu,

b) cz´stotliwoÊci kursów,

c) dni, godzin, minut odjazdów i przyjazdów,

d) rodzaju prowadzonej us∏ugi komunikacyjnej

— pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 1,50 z∏ za ka˝de 
1 000 km planowanego rocznego przebiegu danej li-
nii komunikacyjnej, nie mniej ni˝ 100 z∏ za danà lini´
komunikacyjnà. 

§ 3. Stawek op∏at okreÊlonych w § 1 i 2 nie stosuje
si´ do czynnoÊci w zakresie koordynacji rozk∏adu jaz-
dy podj´tych i ostatecznie zakoƒczonych przez w∏aÊci-
we organy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia, które uznaje si´ za czynnoÊci zwiàza-
ne z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakre-
sie regularnego przewozu osób, do czasu wprowadze-
nia zmian w tym rozk∏adzie jazdy. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2003 r. 

w sprawie stawek op∏at uiszczanych przez przewoêników drogowych za czynnoÊci zwiàzane 
z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671
oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. W rozk∏adzie jazdy, z zastrze˝eniem ust. 2,
okreÊla si´:

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ przewoênika;

2) adres albo siedzib´ przewoênika;

3) nazw´ linii komunikacyjnej okreÊlajàcà przystanek
poczàtkowy i koƒcowy oraz co najmniej jeden
przystanek poÊredni;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049.



4) dzieƒ wejÊcia w ˝ycie rozk∏adu jazdy;

5) termin wa˝noÊci rozk∏adu jazdy;

6) drog´ przejazdu, z uwzgl´dnieniem odleg∏oÊci
w kilometrach pomi´dzy punktami odprawy osób;

7) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu Êrodków
transportowych albo cz´stotliwoÊç ich kursowania
oraz dok∏adnie wskazane miejsca tego odjazdu
i przyjazdu;

8) rodzaj prowadzonych us∏ug komunikacyjnych,
zw∏aszcza ekspresowych, pospiesznych, przyspie-
szonych, zwyk∏ych oraz osobowych, a tak˝e Êrodki
transportowe obj´te cz´Êciowo lub ca∏kowicie re-
zerwacjà miejsc lub Êrodki transportowe przysto-
sowane do przewozu osób niepe∏nosprawnych.

2. W rozk∏adzie jazdy przewoênika wykonujàcego
przewozy na liniach komunikacyjnych w komunikacji
miejskiej okreÊla si´ w szczególnoÊci informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 3—5 i 7.

3. Rozk∏ad jazdy, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) informacj´ o honorowaniu uprawnieƒ do ulgo-
wych przejazdów, okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach;

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, w szczególnoÊci z biletami miesi´czny-
mi;

4) informacje o po∏àczeniach niektórych Êrodków
transportowych;

5) inne niezb´dne informacje w∏aÊciwe dla danego
Êrodka transportowego, u∏atwiajàce podró˝nym
korzystanie z tego Êrodka.

4. Termin wa˝noÊci rozk∏adu jazdy w transporcie
drogowym powinien byç zgodny z terminem wa˝no-
Êci zezwolenia na wykonywanie przewozów regular-
nych lub przewozów regularnych specjalnych w krajo-
wym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póên. zm.3)).

§ 2. 1. Przewoênik podaje, z zastrze˝eniem ust. 2,
rozk∏ad jazdy do publicznej wiadomoÊci, w formie
og∏oszeƒ wywieszonych na dworcach i przystankach
wymienionych w tym rozk∏adzie jazdy oraz w punk-
tach sprzeda˝y biletów, co najmniej na 7 dni przed ter-
minem jego obowiàzywania. Rozk∏ad jazdy mo˝e byç
ponadto podany do publicznej wiadomoÊci w inny
sposób zwyczajowo przyj´ty, w szczególnoÊci w for-

mie ksià˝ek, broszur, ulotek, na noÊnikach elektronicz-
nych lub w formie informacji telefonicznej.

2. Przewoênik wykonujàcy przewozy regularne
specjalne w transporcie drogowym podaje rozk∏ad
jazdy do publicznej wiadomoÊci w formie og∏oszeƒ
wywieszonych na dworcach i przystankach wymienio-
nych w tym rozk∏adzie jazdy, co najmniej na 7 dni
przed terminem jego obowiàzywania.

§ 3. 1. Przewoênik wykonujàcy regularny przewóz
osób na liniach komunikacyjnych wykraczajàcych po-
za granice gminy lub miasta, z wy∏àczeniem komuni-
kacji miejskiej, corocznie aktualizuje informacj´ o tre-
Êci rozk∏adu jazdy. 

2. Aktualizacja rozk∏adu jazdy w transporcie drogo-
wym powinna obowiàzywaç od najbli˝szej niedzieli po
zakoƒczeniu roku szkolnego.

3. Aktualizacja rozk∏adu jazdy w transporcie kolejo-
wym powinna obowiàzywaç od niedzieli poprzedzajà-
cej dzieƒ 16 grudnia.

§ 4. Aktualizacja, o której mowa w § 3 ust. 2, pole-
ga na:

1) podaniu, na wszystkich przystankach i dworcach
autobusowych wymienionych w rozk∏adzie jazdy,
informacji dla podró˝nych o terminach i godzi-
nach odjazdów Êrodków transportowych, wraz
z innymi informacjami niezb´dnymi dla pasa˝era;

2) pisemnym powiadomieniu organu samorzàdu te-
rytorialnego wydajàcego zezwolenie oraz organu
w∏aÊciwego do wyra˝enia zgody na wydanie tego
zezwolenia, o dalszej realizacji tych przewozów;
przewoênik przesy∏a kserokopi´ wa˝nego zezwole-
nia wraz z za∏àczonym rozk∏adem jazdy;

3) podaniu do publicznej wiadomoÊci obowiàzujàce-
go rozk∏adu jazdy, w sposób okreÊlony w § 2, oraz
nieodp∏atnym przekazaniu jednego egzemplarza
danej publikacji na ˝àdanie organu uprawnionego
do wydania zezwolenia.

§ 5. 1. Zmian w treÊci rozk∏adu jazdy mo˝na doko-
nywaç w ka˝dym czasie, z tym ˝e realizacja zmian
w rozk∏adach jazdy w transporcie drogowym jest do-
konywana po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na wy-
konywanie przewozów regularnych lub regularnych
specjalnych albo zmiany zezwolenia.

2. Zmiany w treÊci obowiàzujàcego rozk∏adu jazdy
przewoênik podaje do publicznej wiadomoÊci co naj-
mniej na 7 dni przed terminem ich obowiàzywania,
w sposób okreÊlony w § 2.

§ 6. 1. Koszty zamieszczania informacji o obowià-
zujàcych rozk∏adach jazdy lub o ich zmianach na dwor-
cach wymienionych w rozk∏adzie jazdy przewoênik po-
nosi na podstawie umowy zawartej z w∏aÊcicielem al-
bo zarzàdcà dworca, przy czym koszty te powinny byç
ponoszone przez wszystkich przewoêników w wysoko-
Êci proporcjonalnej do liczby zatrzymaƒ Êrodków
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671
oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.



transportowych tych przewoêników na przystankach
lub powierzchni zaj´tej na informacj´.

2. Informacj´ o obowiàzujàcych rozk∏adach jazdy
lub o ich zmianach na przystankach po∏o˝onych przy
drogach publicznych i wymienionych w rozk∏adzie jaz-
dy przewoênik zamieszcza nieodp∏atnie. 

3. Koszty podania do publicznej wiadomoÊci obo-
wiàzujàcego rozk∏adu jazdy w formie ksià˝ek, broszur,
ulotek lub udost´pnianych zainteresowanym na no-
Ênikach elektronicznych lub w formie informacji tele-
fonicznej przewoênicy ponoszà proporcjonalnie do
udzia∏u ich w∏asnego rozk∏adu jazdy lub innych mate-
ria∏ów podanych do publicznej wiadomoÊci, na pod-
stawie umowy zawartej pomi´dzy przewoênikiem
i podajàcym do publicznej wiadomoÊci obowiàzujàcy
rozk∏ad jazdy.

§ 7. Niedokonanie aktualizacji rozk∏adu jazdy w ter-
minie okreÊlonym w § 3 ust. 2 stanowi podstaw´ do
wszcz´cia post´powania o cofni´cia zezwolenia, zgod-

nie z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.

§ 8. Rozk∏ady jazdy obowiàzujàce na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç do
czasu wprowadzenia w nich zmian zgodnie z niniej-
szym rozporzàdzeniem.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.4)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem 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 koor-
dynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym zwiàza-
nych (Dz. U. Nr 82, poz. 933), które na podstawie art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji sposobu monta˝u instalacji przystosowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania Êwiadectw
homologacji sposobu monta˝u instalacji przysto-
sowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) jednostki upowa˝nione do:

a) przeprowadzania badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci monta˝u z warunkami ho-
mologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badaƒ homologacyjnych, 

b) kontroli zgodnoÊci monta˝u z warunkami ho-
mologacji;

4) wzory dokumentów zwiàzanych z homologacjà
sposobu monta˝u instalacji przystosowujàcej da-
ny typ pojazdu do zasilania gazem.

2. Rozporzàdzenie nie dotyczy producenta pojaz-
du, który w ramach homologacji typu pojazdu uzyska∏
potwierdzenie, ˝e pojazd posiada instalacj´ do zasila-
nia gazem.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) elementach instalacji — rozumie si´ przez to cz´Êci
instalacji do zasilania gazem obj´te obowiàzkiem
uzyskania oddzielnych homologacji zgodnie z Re-
gulaminem nr 67 lub nr 110 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych stanowiàcych za∏àczniki do Porozumienia
dotyczàcego przyj´cia jednolitych wymagaƒ tech-
nicznych dla pojazdów ko∏owych, wyposa˝enia
i cz´Êci, które mogà byç stosowane w tych pojaz-
dach, oraz wzajemnego uznawania homologacji
udzielonych na podstawie tych wymagaƒ, sporzà-
dzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136) — niezale˝nie od
homologacji przystosowujàcej dany typ pojazdu
do zasilania gazem.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.


