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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 2002 r.
w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich.
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 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) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stawk´ dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich, wyrównujàcej przewoênikom kolejowym utracone przychody z tytu∏u honorowania ulg przejazdowych okreÊlonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175,
poz. 1440), zwanej dalej „dotacjà”, oraz szczegó∏owe
zasady, tryb jej udzielania i rozliczania.
§ 2. Dotacjà nie sà dofinansowane przejazdy kolejowe, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora
(Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679,
Nr 121,poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567
oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266 i Nr 199, poz. 1673).
§ 3. 1. Podstaw´ obliczenia nale˝nej dotacji stanowi, z zastrze˝eniem ust. 2, wartoÊç utraconych wp∏ywów taryfowych z tytu∏u stosowania ulg przejazdowych, pomniejszona o wartoÊç podatku od towarów
i us∏ug, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzeda˝y biletów:
1) jednorazowych z ulgà 37%, 49%, 78%, 95% i 100%,
2) miesi´cznych imiennych z ulgà 37%, 49% i 78%
— skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.
2. Z podstawy obliczenia nale˝nej dotacji wy∏àcza
si´ wartoÊç pobranych przez przewoênika kolejowego:
1) dop∏at za zmian´ przez podró˝nego klasy i rodzaju
pociàgu;

§ 4. Ustala si´ stawk´ dotacji w wysokoÊci 68%
podstawy obliczenia nale˝nej dotacji, o której mowa
w § 3.
§ 5. Ogólna kwota dotacji stanowiàca iloczyn stawki dotacji, okreÊlonej w § 4, oraz ∏àcznej wartoÊci utraconych wp∏ywów taryfowych przy sprzeda˝y ulgowych biletów jednorazowych i miesi´cznych imiennych, o której mowa w § 3, nie mo˝e przekroczyç kwoty 200 000 tys. z∏.
§ 6. Przewoênik kolejowy sporzàdza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.
§ 7. 1. W przypadku zaniechania, w ciàgu roku, dzia∏alnoÊci obj´tej dotowaniem, przewoênik kolejowy powiadamia w∏aÊciwy urzàd skarbowy i ministra w∏aÊciwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej zaliczki, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiàc, w którym dotacja
przys∏ugiwa∏a.
2. W∏aÊciwym urz´dem skarbowym jest urzàd
skarbowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wykonywania przewozów, które sà podstawà rozliczeƒ z tytu∏u
dotacji przedmiotowej, a je˝eli przewozy te sà wykonywane na terenie w∏aÊciwoÊci dwóch lub wi´cej
urz´dów skarbowych — urzàd skarbowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ lub miejsce zamieszkania przewoênika.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozporzàdzeniu stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).
§ 9. Stawk´ dotacji, okreÊlonà w § 4, stosuje si´ do
przewozów zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2003 r.
do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich (Dz. U.
Nr 77, poz. 696, Nr 128, poz. 1095 i Nr 223, poz. 1872).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

2) jednorazowych dop∏at do pociàgów obj´tych dop∏atà;
3) innych nale˝noÊci zwiàzanych z wykonaniem us∏ug
przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów
w pociàgach.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner
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