
ustawy, przy czym umorzenie dokonywane jest
po zawarciu odr´bnej umowy, okreÊlajàcej spo-
sób wykorzystania równowartoÊci kwoty umo-
rzonej.

2. Kwota umorzenia nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 30%
kwoty udzielonej po˝yczki.

Rozdzia∏ 3

Dotacje

§ 9. 1. Dotacje mogà byç udzielane na:

1) przedsi´wzi´cia pilota˝owe dotyczàce wdro˝enia
post´pu technicznego i nowych technologii o du-
˝ym stopniu ryzyka lub posiadajàcych charakter
eksperymentalny,

2) monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych,

3) zbiórk´ i recykling odpadów pou˝ytkowych dla
przedsi´biorców i organizacji odzysku przekracza-
jàcych wymagane poziomy odzysku i recyklingu,

4) edukacj´ ekologicznà dotyczàcà selektywnej zbiór-
ki i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝yt-
kowych wymienionych w ustawie.

2. Narodowy Fundusz mo˝e udzielaç dotacji w wy-
sokoÊci do 100% kosztów na przedsi´wzi´cia, o których
mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Umowa dotacji okreÊla w szczególnoÊci:

1) wysokoÊç dotacji,

2) planowany koszt, termin zakoƒczenia przedsi´wzi´-
cia, efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przed-

∏o˝enia dokumentów potwierdzajàcych termin za-
koƒczenia przedsi´wzi´cia oraz osiàgni´cie efektu
rzeczowego i ekologicznego,

3) terminy i sposób wyp∏aty dotacji,

4) zakres uprawnieƒ kontrolnych Narodowego Fun-
duszu zwiàzany z wykorzystaniem udzielonej dota-
cji,

5) zastrze˝enie zwrotu dotacji w przypadku wypowie-
dzenia umowy,

6) sankcje nak∏adane w przypadku nieprawid∏owej re-
alizacji umowy.

2. Narodowy Fundusz mo˝e wypowiedzieç umow´
dotacji w razie stwierdzenia, ˝e:

1) podmiot, któremu udzielono dotacji, nie przystàpi∏
w terminie lub odstàpi∏ od realizacji przedsi´wzi´-
cia, na które udzielono dotacj´,

2) dotacja lub jej cz´Êç zosta∏a wykorzystana niezgod-
nie z przeznaczeniem okreÊlonym w umowie,

3) nie zosta∏ osiàgni´ty okreÊlony w umowie efekt rze-
czowy lub ekologiczny,

4) podmiot, któremu udzielono dotacji, nie spe∏nia in-
nych warunków ustalonych w umowie.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 12 lipca 2002 r.

w sprawie wzorów formularzy s∏u˝àcych do sk∏adania rocznych sprawozdaƒ o masie wytworzonych, 
przywiezionych  z zagranicy oraz wywiezionych za granic´ opakowaƒ.

Na podstawie art. 7 ust. 2  i art. 9 ust. 4 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opa-
kowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638), zwanej dalej
„ustawà”, zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzory formularzy s∏u˝àcych do sk∏a-
dania rocznych sprawozdaƒ:

1) przez producenta opakowaƒ o masie wytworzo-
nych opakowaƒ oraz o przestrzeganiu ograniczeƒ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) przez importera opakowaƒ o masie przywiezio-
nych z zagranicy opakowaƒ oraz o przestrzeganiu

ograniczeƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia,

3) przez eksportera opakowaƒ lub przez eksportera
produktów w opakowaniach o masie wywiezio-
nych za granic´ opakowaƒ, stanowiàcy za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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