
Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 r. — Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób ustalania wysokoÊci op∏at dodatkowych
pobieranych w razie:

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) braku wa˝nego dokumentu poÊwiadczajàcego
uprawnienie do bezp∏atnego albo ulgowego
przejazdu,

c) niezap∏acenia nale˝noÊci za zabrane ze sobà do
Êrodka przewozu rzeczy lub zwierz´ta albo naru-
szenia przepisów o ich przewozie,

d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny,
zatrzymania lub zmiany trasy Êrodka transpor-
tu;

2) sposób ustalania wysokoÊci op∏aty manipulacyj-
nej.

§ 2. WysokoÊç op∏aty dodatkowej ustala si´, bioràc
za podstaw´ cen´ najtaƒszego biletu jednorazowego
normalnego stosowanà przez danego przewoênika,
w nast´pujàcy sposób:

1) jako 50-krotnoÊç tej ceny — za przejazd bez odpo-
wiedniego dokumentu przewozu;

2) jako 40-krotnoÊç tej ceny — za przejazd bez wa˝-
nego dokumentu poÊwiadczajàcego uprawnienie
do bezp∏atnego albo ulgowego przejazdu;

3) jako 20-krotnoÊç tej ceny — za naruszenie przepi-
sów o przewozie rzeczy i zwierzàt, a w szczególno-
Êci za zabrane ze sobà do Êrodka transportu:
a) rzeczy lub zwierz´ta, za których przewóz taryfa

przewiduje op∏aty — bez odpowiedniego doku-
mentu przewozu,

b) rzeczy wy∏àczone z przewozu albo rzeczy do-
puszczone do przewozu na warunkach szcze-
gólnych — bez zachowania tych warunków;

4) jako 150-krotnoÊç tej ceny — za spowodowanie
przez podró˝nego zatrzymania lub zmiany trasy
Êrodka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

§ 3. Op∏at´ manipulacyjnà ustala si´, uwzgl´dnia-
jàc ponoszone przez przewoênika koszty czynnoÊci
zwiàzanych ze zwrotem albo umorzeniem op∏aty do-
datkowej, w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 10 % tej op∏a-
ty, ustalonej w sposób okreÊlony w § 2.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 stycznia 2005 r.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski 
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op∏at do-
datkowych z tytu∏u przewozu osób oraz zabieranych ze so-
bà do Êrodka transportowego zwierzàt i rzeczy (Dz. U.
Nr 38, poz. 376), które traci moc z dniem 31 stycznia 2005 r.
zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
29 czerwca 2004 r. sygn. akt P 20/02 (Dz. U. Nr 160,
poz. 1678).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci op∏at dodatkowych z tytu∏u przewozu osób, 
zabranych ze sobà do przewozu rzeczy i zwierzàt oraz wysokoÊci op∏aty manipulacyjnej

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

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, z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962,
Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych i op∏at poÊrednich

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984

i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116,
poz. 1203.


