
Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i warunki restruk-
turyzacji finansowej jednostek górnictwa siarki.

2. Przez jednostki górnictwa siarki, o których mowa
w ust. 1, zwane dalej „jednostkami”, rozumie si´:

1) Kopalnie i Zak∏ady Przetwórcze Siarki „Siarkopol”
w Tarnobrzegu,

2) Kopalnie i Zak∏ady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
w Grzybowie,

3) Kopalni´ Siarki „Machów” w Tarnobrzegu,

4) Kopalni´ Siarki „Grzybów” w Rz´dowie,

5) Przedsi´biorstwo Rekultywacji Terenów Górni-
czych „Jeziórko” w Tarnobrzegu,

6) Kopalni´ Siarki „Basznia” w Baszni.

Art. 2. 1. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia 31 sierpnia 2003 r. odracza si´ sp∏at´ zobowià-
zaƒ jednostek z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo-
∏eczne, które, zgodnie z odr´bnymi przepisami, sà po-
krywane ze Êrodków tych jednostek, oraz sp∏at´ zobo-
wiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych za okres
do dnia 31 grudnia 1998 r.

2. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do
dnia 31 sierpnia 2003 r. odracza si´ sp∏at´ zobowiàzaƒ
jednostek z tytu∏u zaleg∏ych wp∏at na Paƒstwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych powsta-
∏ych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do jednostek, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3—6.

4. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do
dnia 31 sierpnia 2003 r. zwalnia si´ jednostki, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, od wp∏at z zysku po opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz bud˝etu
paƒstwa, okreÊlonych przepisami ustawy z dnia 31
stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsi´-
biorstw paƒstwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27,
z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591
i z 1995 r. Nr 154, poz. 791), w cz´Êci stanowiàcej rów-
nowartoÊç umorzonych zobowiàzaƒ, je˝eli umorzenie
zobowiàzaƒ jest zwiàzane z post´powaniem uk∏ado-
wym, w rozumieniu przepisów prawa o post´powaniu
uk∏adowym.

Art. 3. Do dnia 31 sierpnia 2003 r. odracza si´ ter-
min p∏atnoÊci zobowiàzaƒ jednostek z tytu∏u op∏at i kar,
powsta∏ych do dnia 31 grudnia 1998 r., za:

1) gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska i wprowa-
dzanie w nim zmian, okreÊlonych przepisami usta-

wy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏to-
waniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196,
z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96,
poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 62,
poz. 718),

2) za szczególne korzystanie z wód i urzàdzeƒ wod-
nych, okreÊlonych przepisami ustawy z dnia 24
paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44,
poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r.
Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40,
poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47,
poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

w cz´Êci stanowiàcej dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz woje-
wódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej.

Art. 4. 1. Zobowiàzania, o których mowa w art. 2
i art. 3, podlegajà sp∏acie w równych kwartalnych ra-
tach, poczàwszy od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r., wed∏ug na-
st´pujàcego harmonogramu:

1) w 2003 r. — 5%,

2) w 2004 r. — 15%,

3) w 2005 r. — 15%,

4) w 2006 r. — 20%,

5) w 2007 r. — 20%,

6) w 2008 r. — 25%

ogólnej kwoty zobowiàzania na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

2. Za okres odroczenia i ratalnej sp∏aty zobowiàzaƒ
nie pobiera si´ odsetek i op∏at prolongacyjnych.

3. Odsetki naliczone do dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy mogà podlegaç umorzeniu na podstawie odr´b-
nych porozumieƒ mi´dzy stronami, po rozpocz´ciu
sp∏aty zobowiàzaƒ.

4. Przychody z tytu∏u umorzenia odsetek nie podle-
gajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych.

5. Przepisy ust. 1—4 majà zastosowanie do jedno-
stek, które na bie˝àco regulujà niesporne zobowiàzania
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powsta∏e po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, a w odnie-
sieniu do sk∏adek potràconych — zgodnie z odr´bnymi
przepisami — z przychodów ubezpieczonych, sk∏adki
te regulujà od dnia 1 stycznia 1999 r.

6. Przepisy ust. 1—4 majà zastosowanie do jedno-
stek, które na bie˝àco regulujà niesporne zobowiàzania
powsta∏e po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w zakresie
dotyczàcym nale˝noÊci Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, jeÊli wynikajà
z ostatecznych decyzji.

Art. 5. 1. Zobowiàzania z tytu∏u op∏at, o których mo-
wa w art. 3, powsta∏e przed wejÊciem w ˝ycie ustawy
w wyniku dzia∏alnoÊci likwidowanych zak∏adów górni-
czych, podlegajà umorzeniu.

2. Przychody z tytu∏u umorzenia zobowiàzaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie podlegajà opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób prawnych.

Art. 6. W jednostkach za koszty uzyskania przycho-
dów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 i Nr 60, poz. 700 i 703),
uznaje si´:

1) rezerwy tworzone w ciàgu roku obrachunkowego
w ci´˝ar kosztów na wyp∏at´ Êwiadczeƒ (nagród)
przys∏ugujàcych na podstawie § 3 ust. 2 i § 22 ust. 1
pkt 8 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywi-
lejów dla pracowników górnictwa — Karta Górnika
(Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13),

2) nieumorzonà wartoÊç likwidowanego majàtku ko-
palƒ, w stosunku do których podj´ta zosta∏a decy-
zja o ca∏kowitej lub cz´Êciowej likwidacji.

Art. 7. 1. Rada Ministrów przedstawi corocznie Sej-
mowi w projekcie bud˝etu paƒstwa propozycj´ odpo-
wiedniej kwoty dotacji dla jednostek, o których mowa
w art. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wyko-
rzystania Êrodków bud˝etowych przeznaczonych na re-
strukturyzacj´ górnictwa siarki, w szczególnoÊci na:

1) likwidacj´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci zak∏adów górni-
czych oraz os∏ony socjalne dla zwalnianych pra-
cowników,

2) usuwanie szkód powsta∏ych na terenach gmin
w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej
w przesz∏oÊci przez b´dàce w likwidacji bàdê zlikwi-
dowane kopalnie.

Art. 8. Do zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 2
ust. 1 i ust. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 24 ust. 4
i ust. 5 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 271 i Nr 74, poz. 855) w ksi´dze trze-
ciej „Zobowiàzania” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po tytule XVII dodaje si´ tytu∏ XVII1 w brzmieniu:

„Tytu∏ XVII1

Umowa leasingu

Art. 7091. Przez umow´ leasingu finansujàcy zo-
bowiàzuje si´, w zakresie dzia∏alnoÊci
swego przedsi´biorstwa, nabyç rzecz
od oznaczonego zbywcy na warunkach
okreÊlonych w tej umowie i oddaç t´
rzecz korzystajàcemu do u˝ywania albo
u˝ywania i pobierania po˝ytków przez
czas oznaczony, a korzystajàcy zobo-
wiàzuje si´ zap∏aciç finansujàcemu
w uzgodnionych ratach wynagrodzenie
pieni´˝ne, równe co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytu∏u nabycia rzeczy
przez finansujàcego.


