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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 marca 2016 r.
Poz. 362

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A O B R O N Y NA RO DO W EJ
z dnia 11 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów
przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
poz. 1367 i 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273 i 1893) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 1257) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 6 otrzymuje brzmienie:

2)

w.
rc

„§ 6. Zezwolenie jest wydawane przez uprawniony organ w następujących terminach, licząc od dnia wpłynięcia
zapotrzebowania do komórki organizacyjnej właściwej do spraw transportu:
1)

w terminie nie późniejszym niż trzydzieści dni kalendarzowych – w przypadku planowania przejazdu drogowego poza granice państwa;

2)

w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze – w przypadku planowania krajowego przejazdu drogowego.”;

w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Organ wydający zezwolenie przesyła zezwolenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, przed terminem
realizacji przejazdu do:
1)

dowódcy, o którym mowa w § 5;

2)

dowódców jednostek wojskowych oraz instytucji zabezpieczających przewóz towarów niebezpiecznych
według potrzeb;

ww

3)

na podstawie uzgodnień opracowuje projekt zezwolenia na przejazd drogowy i przesyła go niezwłocznie wraz
z zapotrzebowaniem odpowiednio do właściwego komendanta RBLog lub szefa STiRW-CKRW w celu dalszego procedowania.”;

3)

komendantów RBLog i WKTr uczestniczących w jego uzgadnianiu;

4)

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

