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Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej
i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊci stawek jednostkowych do obliczania
sk∏adki specjalnej do Funduszu Rezerwowego
w zale˝noÊci od rodzaju statku, jego noÊnoÊci lub
mocy nap´dowej;

2) szczegó∏owy tryb post´powania przy dokonywaniu
wyp∏at z Funduszu Rezerwowego.

§ 2. OkreÊla si´ wysokoÊci stawek jednostkowych
do obliczania sk∏adek specjalnych wp∏acanych przez
armatorów do Funduszu Rezerwowego:

1) statki do przewozu ∏adunków sta∏ych:

a) barki motorowe:

— barki o noÊnoÊci mniejszej ni˝ 450 ton
— 0,55 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci od 450 ton do 650 ton
— 0,75 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci wi´kszej ni˝ 650 ton
— 0,80 euro za ton´,

b) barki pchane lub holowane:

— barki o noÊnoÊci mniejszej ni˝ 450 ton
— 0,40 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci od 450 ton do 650 ton
— 0,50 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci wi´kszej ni˝ 650 ton
— 0,60 euro za ton´;

2) zbiornikowce:

a) barki motorowe:

— barki o noÊnoÊci mniejszej ni˝ 450 ton
— 1,70 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci od 450 ton do 650 ton
— 2,30 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci wi´kszej ni˝ 650 ton
— 2,40 euro za ton´,

b) barki pchane lub holowane:

— barki o noÊnoÊci mniejszej ni˝ 450 ton
— 0,85 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci od 450 ton do 650 ton
— 1,15 euro za ton´,

— barki o noÊnoÊci wi´kszej ni˝ 650 ton
— 1,20 euro za ton´;

3) pchacze lub holowniki:

a) pchacze lub holowniki o mocy nap´dowej
mniejszej ni˝ 300 kW — 0,28 euro za kW,

b) pchacze lub holowniki o mocy nap´dowej wi´k-
szej ni˝ 300 kW — 0,40 euro za kW.

§ 3. 1. Wyp∏aty ze Êrodków Funduszu Rezerwowe-
go dokonuje si´ na wniosek armatora, którego wzór
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator sk∏a-
da do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej
„Bankiem”.

3. Do wniosku armator do∏àcza:

1) potwierdzenie wp∏aty sk∏adki rocznej do Funduszu
˚eglugi Âródlàdowej za dany rok;

2) potwierdzenie wp∏aty sk∏adki specjalnej;

3) zaÊwiadczenie o z∏omowaniu statku.

4. Bank dokonuje wyp∏aty ze Êrodków Funduszu
Rezerwowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie traci moc z dniem uzyskania przez

Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej i Funduszu Rezerwowym
(Dz. U. Nr 199, poz. 1672).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie wysokoÊci stawek jednostkowych do obliczania sk∏adki specjalnej oraz trybu wyp∏at 
z Funduszu Rezerwowego

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

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 maja 2003 r. (poz. 990)

WZÓR
Armator

(nazwa, siedziba, adres)

Wniosek
o wyp∏at´ z Funduszu Rezerwowego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o Funduszu ̊ eglugi Âródlàdowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) wnosz´ o dokonanie wyp∏aty z Funduszu Rezerwowego

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

................................................ ................................................
(miejscowoÊç i data) (podpis wnioskodawcy)

Za∏àczniki:

1. Potwierdzenie wp∏aty sk∏adki rocznej do Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej przez wnioskodawc´ za dany rok.
2. Potwierdzenie wp∏aty sk∏adki specjalnej do Funduszu Rezerwowego przez wnioskodawc´.
3. Kopia zaÊwiadczenia o z∏omowaniu statku.


