
§ 2. Pomoc publiczna, o której mowa w § 1, jest
udzielana, je˝eli sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) realizacja inwestycji przyczyni si´ do:

a) podniesienia jakoÊci Êwiadczonych przez Pocz-
t´ Polskà powszechnych us∏ug pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym po-
prawy terminowoÊci dor´czeƒ przesy∏ek z za-
chowaniem wskaêników terminowoÊci dor´-
czeƒ przesy∏ek w obrocie krajowym, okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków wykonywania powszech-
nych us∏ug pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34
i Nr 76, poz. 719), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem”,

b) zwi´kszenia dost´pnoÊci do powszechnych
us∏ug pocztowych, przy zachowaniu warunków
w zakresie:

— zachowania liczby i sposobu rozmieszczenia
placówek Poczty Polskiej, okreÊlonych
w § 44 rozporzàdzenia,

— liczby dni w tygodniu, w których placówki
Poczty Polskiej powinny byç dost´pne dla
klienta, okreÊlonych w § 45 rozporzàdzenia,

— procentowego udzia∏u nadawczych skrzynek
pocztowych umieszczonych w sposób
i w miejscu umo˝liwiajàcym korzystanie
z nich osobie niepe∏nosprawnej, poruszajà-
cej si´ za pomocà wózka inwalidzkiego,
okreÊlonych w § 46 rozporzàdzenia,

c) poprawy bezpieczeƒstwa obrotu pocztowego;

2) Poczta Polska nie ma mo˝liwoÊci sfinansowania in-
westycji wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych i kredy-
tów inwestycyjnych, co potwierdza przed∏o˝eniem:

a) dokumentacji techniczno-ekonomicznej inwe-
stycji, w tym: wartoÊci kosztorysowej inwesty-
cji, harmonogramu realizacji inwestycji i planu
jej finansowania,

b) oÊwiadczenia, ˝e nie jest w stanie sfinansowaç
danej inwestycji ze Êrodków w∏asnych, a aktu-
alna sytuacja finansowa nie pozwala na zacià-
gni´cie kredytu inwestycyjnego na jej sfinanso-
wanie, potwierdzonego rachunkiem opartym
na aktualnych przep∏ywach pieni´˝nych oraz
danych ze sprawozdania finansowego przed-
si´biorstwa i prognozie kszta∏towania si´ prze-
p∏ywów pieni´˝nych w okresie realizacji inwe-
stycji,

c) ostatniego zweryfikowanego i zatwierdzonego
sprawozdania finansowego wraz z informacjà
o aktualnej sytuacji finansowej przedsi´bior-
stwa, zawierajàcej w szczególnoÊci dane o bie-
˝àcej p∏ynnoÊci finansowej oraz potwierdzone
przez bank dane o aktualnym stanie zad∏u˝enia
przedsi´biorstwa,

d) danych o planowanych efektach inwestycji
w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3) Poczta Polska pokryje co najmniej 50 % wartoÊci
kosztorysowej inwestycji ze Êrodków w∏asnych;

4) Poczta Polska nie korzysta w danym roku bud˝eto-
wym z innej formy pomocy publicznej na finanso-
wanie inwestycji.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Dziennik Ustaw Nr 128 — 9005 — Poz. 1336 i 1337

1337

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zabezpieczeƒ akcyzowych

Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48
ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.

o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów 
(Dz. U. Nr 106, poz. 1119). 



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeƒ akcyzo-
wych (Dz. U. Nr 35, poz. 314) w § 9 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: 

„1. Dokumentami majàcymi wartoÊç p∏atniczà, które
mogà byç przyjmowane przez naczelnika urz´du
celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, sà papie-
ry wartoÊciowe na okaziciela o okreÊlonym ter-
minie wykupu, wyemitowane przez Skarb Paƒ-
stwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe pa-

piery wartoÊciowe i listy zastawne o okreÊlonym
terminie wykupu, wyemitowane we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek przez bank wymie-
niony w wykazie gwarantów, o których mowa
w § 10, oraz weksle.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Na podstawie art. 230 § 2 ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138,
poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229,
poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) taryf´ maksymalnych wysokoÊci op∏at za us∏ugi pi-
lotowe Êwiadczone w okreÊlonych portach w pilo-
ta˝u obowiàzkowym;

2) tryb pobierania op∏at, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Taryf´ maksymalnych wysokoÊci op∏at za
us∏ugi pilotowe Êwiadczone w portach w pilota˝u obo-
wiàzkowym, z wyjàtkiem portów wymienionych
w ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Taryf´ maksymalnych wysokoÊci op∏at za us∏ugi
pilotowe, Êwiadczone pomi´dzy redà lub portem Âwi-
noujÊcie a portami Szczecin, Police, Stepnica, Trzebie˝
oraz na Zalewie Szczeciƒskim do i od granicy niemiec-
kiej w pilota˝u obowiàzkowym, okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. WysokoÊç op∏aty za us∏ug´ pilotowà Êwiad-
czonà w pilota˝u obowiàzkowym, zwanà dalej „us∏ugà
pilotowà”, ustala si´ w zale˝noÊci od obj´toÊci statku
lub zespo∏u holowniczego.

2. Obj´toÊç statku lub zespo∏u holowniczego obli-
czana jest wed∏ug wzoru: 

V = L x B x T,

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

V — obj´toÊç statku lub zespo∏u holowniczego, wy-
ra˝onà w metrach szeÊciennych,

L — d∏ugoÊç ca∏kowità statku lub zespo∏u holowni-
czego, wyra˝onà w metrach i centymetrach,

B — szerokoÊç maksymalnà statku lub zespo∏u ho-
lowniczego, wyra˝onà w metrach i centyme-
trach,

T — maksymalne zanurzenie statku lub zespo∏u ho-
lowniczego, do letniej linii ∏adunkowej, wyra˝o-
ne w metrach i centymetrach.

3. Przy obliczaniu wysokoÊci op∏aty za us∏ug´ pilo-
towà dla zespo∏u holowniczego nie uwzgl´dnia si´ ob-
j´toÊci holownika portowego.

4. WysokoÊç op∏aty za us∏ug´ pilotowà nie mo˝e
przekroczyç maksymalnych wysokoÊci op∏at za te us∏u-
gi, okreÊlonych w za∏àcznikach do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Dane niezb´dne do obliczania obj´toÊci,
o której mowa w § 3 ust. 2, ustala si´ na podstawie
mi´dzynarodowego Êwiadectwa pomiarowego lub
certyfikatu okr´towego.

2. W przypadku niemo˝noÊci ustalenia danych,
w sposób okreÊlony w ust. 1, przyjmuje si´ dane zawar-

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

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 ma-
ja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).
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z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie taryfy maksymalnych wysokoÊci op∏at za us∏ugi pilotowe Êwiadczone w pilota˝u obowiàzkowym
oraz trybu ich pobierania


