
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213,
poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 
10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do
kolejowych przewozów pasa˝erskich (Dz. U. Nr 77, 
poz. 696 i Nr 128, poz. 1095) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 4 wyrazy „65,29%” zast´puje si´ wyrazami
„100%”;

2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Stawk´ dotacji okreÊlonà w § 4 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniej-
szym rozporzàdzeniem, stosuje si´ do przewozów zre-
alizowanych od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grud-
nia 2002 r.

§ 3. Wzór rozliczenia dotacji, okreÊlony w za∏àczni-
ku do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´ do prze-
wozów zrealizowanych od dnia 1 grudnia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 1872)

...........................................................
(piecz´ç przedsi´biorstwa)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

od 1 grudnia do 31 grudnia 2002 r.

Lp.

Rodzaj przejazdów 
wed∏ug uprawnieƒ 

wynikajàcych z ustawy
wymienionej w § 1 

rozporzàdzenia, 
zrealizowanych 
na podstawie 

biletów:

Liczba
przewie-
zionych
pasa˝e-

rów 
z ulgà

ustawo-
wà

WartoÊç
utraconych
wp∏ywów

taryfowych 
z tytu∏u ulg

przejazdowych
skorygowana 

o zwroty
niewykorzysta-

nych 
i anulowanych

biletów

WartoÊç
okreÊlona
w rubr. 4

po
odliczeniu
podatku od
towarów i

us∏ug (w z∏)

Stawka
dotacji 

w %

Nale˝na kwota 
dotacji w z∏

za 
grudzieƒ
2002 r.

narasta-
jàco od 

31 stycznia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 jednorazowych — razem, 100

z tego z ulgà:

• 37%

• 49%

• 78%

• 95%

• 100%

100

100

100

100

100

2 miesi´cznych imiennych
— razem, 100

z tego z ulgà:

• 37%

• 49%

• 78%

100

100

100

3 Ogó∏em (1+2) 100

................................................................. .................................................................
(nazwisko i imi´ oraz nr telefonu osoby (nazwisko i imi´ kierownika jednostki)

sporzàdzajàcej rozliczenia)

............................................... dnia ........................... 2002 r.


