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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud
cynku i o∏owiu, barytu i w´gla brunatnego wydobywanego metodà g∏´binowà.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001
oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55,
poz. 574) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla
górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu, barytu i w´gla

brunatnego wydobywanego metodà g∏´binowà,
uj´tej w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki.

§ 2. 1. Dotacj´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczni-
ku nr 9 do ustawy bud˝etowej na rok 2001 z dnia 1 mar-
ca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246), zwanà dalej „dota-
cjà”, przeznacza si´ na pokrycie kosztów:
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1) ca∏kowitej likwidacji zak∏adu górniczego „¸´˝kowi-
ce” i cz´Êciowej likwidacji zak∏adu górniczego
„Bochnia” w ramach likwidacji Kopalni Soli „Boch-
nia” oraz utrzymania i zabezpieczenia zabytkowej
cz´Êci kopalni soli „Bochnia”,

2) ponoszonych po zakoƒczeniu likwidacji zak∏adu
górniczego rud cynku i o∏owiu „Boles∏aw” oraz li-
kwidacji rejonu „Olkusz” zak∏adu górniczego „Ol-
kusz-Pomorzany”, wchodzàcych w sk∏ad Zak∏adów
Górniczo-Hutniczych „Boles∏aw” w Bukownie,

3) cz´Êciowej likwidacji zak∏adu górniczego „Trze-
bionka”, wchodzàcego w sk∏ad Zak∏adów Górni-
czych „Trzebionka” S.A. w Trzebini,

4) ponoszonych po zakoƒczeniu likwidacji podziem-
nego zak∏adu górniczego „Sieniawa”, wchodzàce-
go w sk∏ad Kopalni W´gla Brunatnego „Sieniawa”
w likwidacji w Sieniawie,

5) ponoszonych po zakoƒczeniu likwidacji Kopalni Ba-
rytu „Boguszów” Spó∏ka z o.o. w upad∏oÊci w Bo-
guszowie-Gorcach,

6) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej
cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka”.

2. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5,
rozumie si´ koszty ponoszone na:

1) likwidacj´ otworów eksploatacyjnych oraz wyro-
bisk górniczych, a tak˝e zabezpieczenie tych wyro-
bisk,

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

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

4) rekultywacj´ terenów pogórniczych,

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji,
w kolejnoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo ruchu
zak∏adu górniczego,

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

7) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, eks-
pertyz i analiz zwiàzanych z likwidacjà kopalni,

8) ogólny zarzàd w zak∏adzie górniczym ca∏kowicie li-
kwidowanym, od chwili zaprzestania wydobycia.

3. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ro-
zumie si´ koszty ponoszone na:

1) ujmowanie i odprowadzanie wycieków z Kopalni
Soli „Wieliczka” oraz ich utylizacj´,

2) likwidacj´ wyrobisk w rejonie obszaru górniczego
Kopalni Soli „Wieliczka”, w celu ograniczenia za-
gro˝enia wodnego, zawa∏owego oraz zapadlisko-
wego na powierzchni,

3) renowacj´ zabytkowych wyrobisk, maszyn i urzà-
dzeƒ,

4) odtworzenie majàtku trwa∏ego, zapewniajàcego
funkcjonowanie zabytkowej cz´Êci Kopalni Soli
„Wieliczka”,

5) usuwanie szkód górniczych,

6) wykonywanie niezb´dnych projektów, dokumenta-
cji oraz ekspertyz,

7) utrzymanie ruchu zabytkowej cz´Êci kopalni.

§ 3. Dotacj´ przeznacza si´ równie˝ na:

1) os∏ony socjalne z tytu∏u urlopów górniczych i zasi∏-
ki socjalne, wyp∏acane w bie˝àcym roku bud˝eto-
wym, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach, pracownikom zak∏adów, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1—5,

2) odprawy pieni´˝ne przys∏ugujàce na podstawie
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych za-
sadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4,
poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r.
Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r.
Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) dla
pracowników dotychczas zatrudnionych pod zie-
mià w zak∏adach górniczych ca∏kowicie likwidowa-
nych,

3) zaspokojenie roszczeƒ by∏ych pracowników ca∏ko-
wicie likwidowanych zak∏adów górniczych, w któ-
rych zaprzestano wydobycia, dotyczàcych:
a) ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy,

przys∏ugujàcy emerytom i rencistom na podsta-
wie uk∏adów zbiorowych pracy obowiàzujàcych
w zak∏adach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1—5,

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

4) wyp∏aty wynagrodzeƒ wraz ze sk∏adkami dla pra-
cowników zak∏adów górniczych ca∏kowicie likwi-
dowanych.

§ 4. 1. Podstawà przyznania dotacji na pokrycie
kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—5, jest
spe∏nienie ∏àcznie nast´pujàcych warunków:

1) podj´cie decyzji albo uchwa∏y przez w∏aÊciwy or-
gan przedsi´biorstwa górniczego o rozpocz´ciu li-
kwidacji zak∏adu górniczego,

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, w tym kosztów wyna-

grodzeƒ i sk∏adek, o których mowa w § 3 pkt 4,
i 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,
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4) zawarcie umowy o prowadzenie likwidacji pomi´-
dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
a likwidatorem, syndykiem albo w∏aÊciwym orga-
nem przedsi´biorstwa górniczego ubiegajàcym si´
o dotacj´.

2. Podstawà przyznania dotacji na pokrycie kosz-
tów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, jest spe∏nienie
∏àcznie nast´pujàcych warunków:

1) zaakceptowanie przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki:
a) programu utrzymania, zabezpieczenia i ratowa-

nia zabytkowej cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka”,
b) rocznego planu utrzymania, zabezpieczenia i ra-

towania Kopalni Soli „Wieliczka”, w podziale na
miesiàce, obejmujàcego:
— zakres rzeczowy robót i harmonogram prac,
— preliminarz kosztów,

2) zawarcie umowy na realizacj´ prac w zakresie
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej
cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka” pomi´dzy mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki a w∏aÊci-
wym organem Kopalni Soli „Wieliczka” ubiegajà-
cym si´ o dotacj´.

§ 5. 1. Dotacj´ przyznaje si´ na wniosek likwidato-
ra, syndyka albo w∏aÊciwego organu przedsi´biorstwa
górniczego.

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,

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.

3. Dotacj´ na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowa-
nie zabytkowej cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka” przy-
znaje si´ na wniosek w∏aÊciwego organu Kopalni Soli
„Wieliczka”.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien za-
wieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytu∏ zadania przewidzianego do realizacji, wynika-
jàcy z programu utrzymania, zabezpieczenia i rato-
wania zabytkowej cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka”,

3) preliminarz kosztów realizacji zadania,

4) informacj´ o stanie zaawansowania prac.

§ 6. 1. Przyznana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest wyp∏acana zaliczkowo,
w ratach miesi´cznych, na specjalnie w tym celu utwo-
rzony przez likwidatora, syndyka albo w∏aÊciwy organ
przedsi´biorstwa górniczego rachunek bankowy.

2. Druga rata zaliczki oraz kolejne raty, o których
mowa w ust. 1, wyp∏acane sà po przed∏o˝eniu spra-
wozdania, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci podlega
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 8. 1. Likwidator, syndyk albo w∏aÊciwy organ
przedsi´biorstwa górniczego sk∏adajà ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki sprawozdania mie-
si´czne, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, na który przyznana zosta∏a rata dotacji,
zawierajàce rozliczenie z wykonywanych prac i faktycz-
nie poniesionych kosztów.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwi-
dacji, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytko-
wej cz´Êci Kopalni Soli „Wieliczka”, wraz z rocznym
rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie wyko-
rzystania dotacji, w∏aÊciwy organ kopalni jest obowià-
zany przed∏o˝yç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki do dnia 20 lutego 2002 r.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


