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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki
(Dz. U. Nr 74, poz. 856) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
wykorzystania przez jednostki górnictwa siarki okreÊlo-
ne w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restruk-
turyzacji finansowej górnictwa siarki, zwanej dalej
„ustawà”, Êrodków bud˝etowych uj´tych w bud˝ecie
paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, przeznaczonych na re-
strukturyzacj´ górnictwa siarki, w szczególnoÊci na:

1) likwidacj´ w ca∏oÊci lub cz´Êci zak∏adów górni-
czych,

2) os∏ony socjalne dla pracowników zwalnianych z za-
k∏adów, o których mowa w pkt 1, przys∏ugujàce na
podstawie odr´bnych przepisów,

3) usuwanie szkód powsta∏ych na terenach gmin
w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej
w przesz∏oÊci, przez b´dàce w likwidacji bàdê zli-
kwidowane kopalnie.

§ 2. Dotacje ustalane w ustawie bud˝etowej, w cz´-
Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki, dla jednostek, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy, przeznacza si´ na pokrycie kosz-
tów:

1) likwidacji otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk
górniczych, a tak˝e zabezpieczenia tych wyrobisk,

2) likwidacji zb´dnych instalacji, budynków oraz de-
monta˝ maszyn i urzàdzeƒ,

3) usuwania szkód górniczych wywo∏anych eksplo-
atacjà górniczà,

4) rekultywacji terenów pogórniczych,

5) utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji
— w kolejnoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo ru-
chu zak∏adu górniczego,

6) wykonywania prac zabezpieczajàcych oraz przed-
si´wzi´ç zapobiegajàcych zagro˝eniom zwiàzanym
z likwidowanym zak∏adem górniczym, po zakoƒ-
czeniu likwidacji,

7) opracowania projektów, dokumentacji, opinii, eks-
pertyz i analiz zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu gór-
niczego,

8) uregulowania stanu prawnego gruntów, wykupu
gruntów, sp∏aty zad∏u˝enia i odtworzenia majàtku
trwa∏ego, zapewniajàcego prawid∏owy przebieg
procesu likwidacji,

9) ogólnego zarzàdu w zak∏adzie górniczym ca∏kowi-
cie likwidowanym od chwili zaprzestania wydoby-
cia,

10) zaspokojenia roszczeƒ by∏ych pracowników ca∏ko-
wicie lub cz´Êciowo likwidowanych zak∏adów gór-
niczych, dotyczàcych:
a) ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy

przys∏ugujàcy emerytom i rencistom na podsta-
wie uk∏adów zbiorowych pracy obowiàzujàcych
w tych zak∏adach górniczych,

b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych od-
szkodowaƒ pieni´˝nych z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.

§ 3. Podstawà przyznania dotacji na pokrycie kosz-
tów, o których mowa w § 2 pkt 1—9, jest spe∏nienie
∏àcznie nast´pujàcych warunków:

1) podj´cie decyzji albo uchwa∏y przez w∏aÊciwy or-
gan jednostki o rozpocz´ciu likwidacji zak∏adu gór-
niczego,

2) zaakceptowanie przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki:
a) programu likwidacji zak∏adu górniczego,
b) rocznego planu likwidacji zak∏adu górniczego

w podziale na miesiàce, obejmujàcego:
— zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich

harmonogram,
— preliminarz kosztów likwidacji, w tym kosz-

tów wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne i zdrowotne oraz sk∏adek na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz przychodów
z likwidacji majàtku i innych êróde∏,

— zakres rzeczowy robót i harmonogram prac
prowadzonych po zakoƒczeniu likwidacji za-
k∏adu górniczego,

3) przed∏o˝enie sprawozdania z dotychczasowej reali-
zacji planu likwidacji zak∏adu górniczego w przy-
padku kontynuowania jego likwidacji,

4) zawarcie umowy o prowadzenie likwidacji pomi´-
dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
a organem jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2
ustawy.

§ 4. 1. Dotacje przyznaje si´ na wniosek w∏aÊciwe-
go organu jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 usta-
wy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytu∏ zadania przewidzianego do realizacji, w zwiàz-
ku z likwidacjà zak∏adu górniczego,
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3) preliminarz kosztów realizacji zadania, w tym kosz-
tów wynagrodzeƒ, sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne oraz sk∏adek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych,

4) informacj´ o stanie zaawansowania prac zwiàza-
nych z likwidacjà zak∏adu górniczego.

§ 5. 1. Przyznane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacje na cele okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu przekazywane sà w ratach miesi´cznych na
rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu
przez jednostk´ górnictwa siarki otrzymujàcà dotacj´.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznacze-
niem lub pobrane w nadmiernej wysokoÊci podlegajà
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa, na zasadach i w trybie
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 6. 1. W∏aÊciwy organ jednostki, o której mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy, sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki sprawozdania miesi´czne w ter-
minie do 25 dnia ka˝dego miesiàca nast´pnego po
miesiàcu, na który przyznana zosta∏a rata dotacji, za-
wierajàce rozliczenie z wykonywanych prac i faktycznie
poniesionych kosztów.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwi-
dacji wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finanso-
wym w zakresie wykorzystania dotacji organ jednost-
ki, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, jest zobowià-
zany przed∏o˝yç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki do 20 lutego roku nast´pnego.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


