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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 8 kwietnia 1973 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych. 

Na podstawie § 17 ust. 4 uchwały nr 280 Rady Mini-
.strów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad przy
działu mieszkań (Monitor Polski Nr 60, poz. 397) w poro- ' 
zumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i Cen
tralnym Związkiem Spółrlzielni Budownictwa Mieszkanio
wego zarządza się, co następuje: 

§ I. W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 18 stycznia 1972 r. ' w sprawie zamiany lokali miesz
kalnych (Monitor Polski Nr 8, poz. 53) wprowadza się. .na
stępujące zmiany: 

l) w § 3 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: 
"Ustalone w tabelach stawki stosuje się do uzyskanej 

w wyniku zamidny powierzchni mieszkalnej; w sto
sunku do pozostałej powierzchni sta wki obniża SIę 

o 709/0.", 

2) w § 3 ust. 3 wyrazy "dwanaście rat miesięcznych" za
stępuje się wyrazami "dwadzieścia cztery raty mie
s·ięczne", 

- 3) w tytule tabeli stanowiącej załącznik nr l do zarzą

dzenia skreśla się wyraz "użytkową". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska: 

J. Kusjak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 4 kwietnia 1973 r. 

ZmieOlaJilCe zarząd,zenie ,w sprawie ,zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do 
obowiązkowego śwladczeniausługpnewozowych oraz ich organizowania i w)'konywania. 

" "-._ Na .p.ods.1awie ·art. 17 pkt 4. i 5 ustawy z dnia 27 listo
pąda 19.61r. ,o tr.ansporcie drogowym i spedycji krajowej 
(Dz. U, Nr 53, poz. 297) oraz § , 6 ust. 2 rozporządzenia 

:., Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obo
Wiązkowf1g.o. . świadcz,enia usług przewozowych w krajowym 
transpareie ·drogoWym (Dz. U.- z -1964r; Nr 10, poz.{j5, 
z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317) za
rządza się, co następuje: 

§ ,I. W zarządzeniu Mini:?tra Komunikacji z dnia 
23 pażdziernika 1964 . r. w sprawie 7:głaszania zapotrzebo
wania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązko
wego świadczenia usług przewozowych 'oraz ich organizo
wania j wykonywania (Monitor Polski Nr 73, poz. 345) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) rozdział l otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 1 

Sposób zgłaszania zapotrzebowania na usługi 
przewozowe. 

§ 1. 1. Jeżeli środki przewozowe posiadane przez 
jednostki administracji państwowej, gospodarki uspo
łecznionej oraz organizacji społecznych lub politycz
nych, realizujące cele określone w § 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 t marca 1964 r. w sprawie 
obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w 
krajowym transporcie drogowym (Dz. U. z 1964 r. 
Nr lO, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. 
Nr 49, poz. 317), są niewystarczające, jednostki te 
zgłaszają wnioski dotyczące zapotrzebowąnia na usługi 
przewozowe właściwemu do spraw komunikacji orga
nowi prezydium powiatowej rady narodowej (rady na
rodowej miasta stanowiącego powiat). '- a w mieście 
wyłączonym z województwą. ,,- , Q.r.ganow:i ~ do spraw 
komunikacji prezydium rady narodowej tego miasta. 

2. Wnioski powi.nny' zawieFat-dokladne określe
nie jednostki potrzebującej, pomocy . JlT,ze'\-V0z()wej, rolo. 
dzaju przewożu, wielk'ośc!,cprźew6zti(w ' ton'acb)' r ogól- . 
nej ladowności potrzebnych do jego wyk.onania środ~ 

" ków. przewowwyth. 

§ 2. 1. Właściwy do spraw komunikacji organ 
prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodo
wej miasta stanoWiącego powiat) .. a 'iN uiieście wyłą
czonym z województwa organ do s'praw ko'munikacji 
prezydium rady narodowej tego rrii'asta Eorównuje 
dane zawarte w otrzymanych wnioskach ' 'źe zdolnoś
cią przewozQwą jednostek prowadzących publiczny 
Jransport drogowy na obszarze objętym jego zasięgiem 
działania; jeżeli z przeprowadzonego porównania wy
nika, że jednostki prowadzące publiczny .transport 
drogowy nie są w stanie zaspokoić wszystkich zgło

szonych potrzeb przewozowych, określa globalną ilość 

środków przewozowych, kt6re powinny być . użyte do 
przewozu w ramach obowiązkowego świadczenia usług 
przew·ozowych. 

2. Organ do spraw komunikacji prezydium powia
towej rady narodowej na podstawie sporządzonego 

bilansu potrzeb dokonuje podziału zadań przewozo
wych z jednoczesnym określeniem środków taboro
wych na poszczególne, objęte jego zasięgiem działa

nia, tereny gmin (miast i gmin) i miast nie stanowią
cych powiatów oraz ustala szczegółowy wykaz jedno
stek organizacyjnych. które powinny być powołane do 
obowiązkowego świadczenia usług przewozowych. 

3. W miastach stanowiących powiaty lub wyłą

czonych z województw czynności, o których mowa w 
ust. 2, dokonują organy do spraw komunikacji prezy
diów rad narodowych tych miast."; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. 1. Na podstawie zarządzenia wprowadza jącego 

obowiązkowe świadczenie usług przewozo
wych i w zakresie w nim określonym oraz 
na podstawie ustaleń wynikających z prze
pisów § 2 ust. 2 i 3 naczelnik gminy (miasta 
j - gminy) lub właściwy organ rady narodowej 
midsta nie stan owiącego powiatu, a w mieś-

, cie " stanowiącym , ' po-wial:· Jub · wyłączony.m 
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z województwa - organ do spraw komUIii~ ' 3) 
kacji prezydium rady narodowej tego mia-
sta - , powołuje posiadaczy pojazdów samo
chodowych do obowiązkowego świadczenia 
usług przewozowych." j 

wzór nakazu ą'tanowiącego załącznik do zarządzenia 
otrzymuje brznHenie podane w załączniku do niniej
szego zarządzenia . 

(strona pierwsza) 

(nazwa I adres organu) 

§ 2. Zarządzenie .wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

NAKAZ Nr ••••••• 

, 
Minister Komunikacji: M. Zajiryd 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Komunikacji z dnia 4 kwietnia 
1973 r. (poz. 117). 

Wzór 

l. Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. 
w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie dro
gowym (Dz. U. z 1964 r. Nr fo, poz. 65 1 z 1971 r., Nr ,31"poz. 283 i z '1972 r. Nr 49, 
poz. 317) i zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1964 r. w sprawie 
zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego 

świadczenia usług przewozQwych oraz ' iCh organizowania i 'wykonywania (Monitor Pol
ski z 1964 r. ' Nr 73, 'poz. ' 345 iz 1-973r. Nr 19, poz. 1>17) oraz zarządzenia 

------------ -
. " (doKładne ' określenie zarządzenia wprowadzającego obowiązkowe · . 

śwlad,czenie usług przewozowych) 
__ • __ " ________ _____ oO ______ oOoO _______ ~:__-_;__:~__:_-_:_'_-

(dokładna nazwa organu powołującego do świadczenia usług przewozowych) 
powołuje 

-- (dokładna nazwa jednostki powołanej do świadczenia usług przewozowych) w _________ - ___________ '--____________________________ _ 
(miejsCOWość I dokładny adres) 

do dostarczenia w celu przewozu_-'--____ _ 
ton o.sob __ 00----__ ---------------
w czasie od dnia ______________________ do dnia 
do dyspozycji _____________________________ ~ ________ _ 

(podać nazwę I dokładny adres jednostki dysponującej) 
następujących pojazdów samochodowych: 

.2. Od niniejszego nakazu służy powołanemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
nakazu odwołanie do _ 00 ________________________________ __ 

3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania nakazu. 

(pieczęć) 

(sirona druga) 
INFORMACJA 

(podpis) 

1. Usługi przewozowe świadczy się przez dostarczenie wraz z kierowcą pojazdu 
przygotowanego technicznie do danego przewozu I zaopatrzonego w materiały pędne. 

Pojazd dostarcza się na określony czas dla dokonania określonego przewozu (art. 14 
ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej -
Dz. U. Nr 53; poz. 297). 

2. Za świadczone obowiązkowo usługi przewozowe jednostka powolana do świad
czeń otrzymuje wynagrodzenie według taryfy przewidzianej w przepisach o dostarcza
niu środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju (art. 15 ustawy wymienio
nej w ust. 1). 

3. Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od obowiązku świadczenia usług przewozo
wych - podlega karze grzywny do 5000 zł. Kto wykonuje świadczenia usług przewo
zowych niezgodnie z przepisami art. 14 ustawy lub niezgodnie z nakazem świadcze
nia tych usług - podlega karze grzywny do 3000 zł (art. 31 ustawy wymienionej 
w ust. 1). 
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Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warsżawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 549. Cena 1.00 zł 
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