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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 r.
Poz. 753

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA GO SPO DARK I M O RSK IEJ I ŻEGLUGI Ś RÓ DLĄDO WEJ 1)
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany,
oraz ich liczby przypadającej na jeden statek
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. Refinansuje się zakup następujących składników wyposażenia statku:
1)

automatycznie nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej dla osoby regularnie przebywającej na pokładzie statku;

2)

zbiorowego środka ratunkowego;

3)

radiotelefonu VHF;

4)

sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego;

5)

urządzenia AIS pilot plug (wtyczki pilotowej);

6)

sprzętu ECDIS śródlądowego;

7)

radarowego sprzętu nawigacyjnego;

8)

wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) lub autopilota albo urządzenia zintegrowanego posiadającego
funkcje wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) i autopilota;

9)

kamery do skracania strefy ograniczonej widoczności ze sterówki.
§ 2. Liczba składników wyposażenia statku przypadających na jeden statek, których zakup się refinansuje, wynosi:

1)

4 – w przypadku składnika, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2)

1 – w przypadku składników, o których mowa w § 1 pkt 2–8;

3)

2 – w przypadku składnika, o którym mowa w § 1 pkt 9.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

1)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – żegluga śródlądowa, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

