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podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających ko
munalizacji (Dz. U. Nr 58, poz. 248) pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 
,,2) wyłączeniu z przedsiębiorstwa jednostki lub jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, w celu 
przekazania ich gminom lub ich związkom." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, z tym że do podziałów przedsiębiorstw, które rozpoczęły 
się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. . 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 2 lipca 1992 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejo
wych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 
r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, 
Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 33, poz. 143) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawki dotacji przed
miotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i ko
lejowych na jednostkę przewozu. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce 
przewozu, rozumie się przez to: 

1) przy przewozach autobusowych - przebieg autobusu 
na trasie o długości jednego kilometra, 

2) przy przewozach kolejowych - przewóz jednego pasa
żera na trasie o długości jednego kilometra. 

§ 2. 1. Dotację przedmiotową otrzymują, z zastrzeże
niem ust. 2, przewoźnicy, niezależnie od ich przynależności 
sektorowej, świadczący usługi przewozu osób w między
miastowej krajowej komunikacji autobusowej, po spełnieniu 
następujących warunków: 

1) gdy realizują usługi przewozowe zgodnie z rozkładem 
jazdy, zwanym dalej urzędowym rozkładem jazdy auto
busów, uzgodnionym przez wszystkich przewoźników 
na okręgowych konferencjach, przy współdziałaniu te
renowych organów administracji rządowej, 

2) gdy stosują opłaty nie wyższe niż ustalone w "Taryfie 
przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunika
cji autobusowej", wraz z zawartymi w niej upraw
nieniami osób do korzystania z bezpłatnych lub ulgo
wych przejazdów na mocy przepisów szczególnych, 

3) gdy Min ister Transportu i Gospodarki Morskiej uwzglę
dni w limicie przewozów, ustalonym na dany rok, liczbę 
jednostek przewozu zgłoszoną przez przewoźnika. 

mowa w ust. 1, stawkę dotacji przedmiotowej na jednostkę 
przewozu w kwocie 1 .205 zł . 

4. Stawka, o której mowa w ust. 3, jest średnią stawką 
dla przedsiębiorstw państwowej komunikacji samochodo
wej . Wysokość stawek dla poszczególnych przedsiębiorstw 
określa Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. 

§ 3. 1. Dotację przedmiotową otrzymuje przewoźnik 
świadczący kolejowe przewozy pasażerskie w komunikacji 
krajowej, ustalone w rozkładzie jazdy pociągów. 

2. Ustala się dla przewoźnika, o którym mowa w ust. 1, 
stawkę dotacji przedmiotowej na jednostkę przewozu 
w kwocie 81,7 zł. 

§ 4. Ogólna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 
wynikającej z przemnożenia stawek dotacji przedmiotowych, 
określonych w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2, przezwykonaną liczbę 
jednostek przewozu, nie wyższą jednak od liczby tych 
jednostek przyznanej przewoźnikowi. 

§ 5. Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych 
określają odrębne przepisy. 

§ 6. 1. Stawki dotacji przedmiotowych określone w § 2 
ust. 3 i § 3 ust. 2 stosuje się do przewozów realizowanych od 
dnia 1 stycznia 1992 r. 

2. Uzupełn iające rozliczenie z budżetem należnych do
tacji przedmiotowych, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 
2, za okres od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia powinno być dokonane przy rozliczeniu 
dotacji przedmiotowych za pierwszy okres rozliczeniowy 
przypadający po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
16 lipca 1991 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do 
pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych (Dz. 
U. Nr 72, poz. 316 i z 1992 r. Nr 3, poz. 15). 

2. Dotacji nie udziela się do przewozów pasażerskich na § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
liniach przyspieszonych i pospiesznych. nia. 

3. Ustala się dla wszystkich przewoźników, o· których Minister Finansów: wz. J. Zdrzalka 


