
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 mar-
ca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159,
poz. 1537) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r. w spra-
wie szczegó∏owych kryteriów udzielania wsparcia fi-
nansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 165,
poz. 1600) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dla kryterium wp∏ywu nowej inwestycji na Êro-
dowisko okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe
kryteria oraz punktacj´:

1) 20 pkt — w przypadku inwestycji bezpo-
Êrednio dotyczàcej ochrony Êrodowiska;

2) 10 pkt — w przypadku inwestycji, której do-
datkowym efektem b´dzie pozytywny
wp∏yw na Êrodowisko;

3) 0 pkt — w przypadku inwestycji neutralnej
pod wzgl´dem wp∏ywu na Êrodowisko lub
negatywnie wp∏ywajàcej na Êrodowisko.”;

2) uchyla si´ § 2;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Punkty otrzymane w wyniku uwzgl´dnie-
nia kryteriów, o których mowa w § 1, su-
muje si´ dla wszystkich kryteriów dotyczà-
cych danego rodzaju inwestycji.

2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba
uzyskanych punktów. W przypadku uzy-
skania tej samej liczby punktów uwzgl´d-
nia si´ liczb´ punktów uzyskanych w po-
szczególnych kryteriach, w kolejnoÊci wy-
mienionej w § 1.”.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 8 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kryteriów udzielania wsparcia finansowego 
nowej inwestycji

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie wyp∏at z Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej 

Na podstawie art. 14 ust. 7 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
wyp∏at z Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej, zwanego

dalej „Funduszem”, za z∏omowanie statku polskie-
go;

2) szczegó∏owy tryb post´powania przy dokonywa-
niu wyp∏at z Funduszu za z∏omowanie statku pol-
skiego.

§ 2. Ustala si´ wysokoÊci stawek jednostkowych
do obliczania wyp∏at z Funduszu za z∏omowanie stat-
ku polskiego:

1) statki do przewozu ∏adunków sta∏ych:

a) barki motorowe o noÊnoÊci 
mniejszej ni˝ 450 ton — 75,00 z∏ za ton´,

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).


