
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 października 2012 r.

Poz. 1161

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 
ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym 

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych

Na podstawie art. 130a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 
6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 341 
z 07.12.2006, str. 3 oraz L 281 z 13.10.2012, str. 1) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 
z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzy-
stanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 333 z 17.12.2010, str. 6) w odniesieniu do opłat terminalowych, o któ-
rych mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1794/2006.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie do opłat terminalowych naliczanych w pierwszym okresie odniesienia systemu 
skuteczności działania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. 
ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego roz-
porządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. 
UE L 201 z 03.08.2010, str. 1, z późn. zm.).

§ 3. Rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).




